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2001 yÝlÝnda LPG1 ve 2004 yÝlÝnda Aygaz Euro LPG rnmzle ara kullanÝcÝlarÝna yksek
performanslÝ, tasarruflu ve evreci alternatifler saÛlayan Aygaz, 11 Haziran 2009 tarihinde
gerekleßen basÝn toplantÝsÝyla yeni rnn kamuoyunun bilgisine sundu.

FotoÛraflar
Aykut Karadere

Yeni rnmzle LPG sektrne nemli bir yenilik getirdik. Sektrde yeni bir dnemi baßlatan
ÒkatkÝlÝÓ yeni otogaz rnmz olan Aygaz Euro LPG+, drt yÝl boyunca devam eden Ar-Ge
alÝßmalarÝ sonucunda elde edildi. Bu srete abalarÝnÝ byk bir titizlikle srdren alÝßma
arkadaßlarÝma, iß ortaklarÝmÝza ve bizlere destek olan ynetim kurulumuza teßekkr ediyorum.
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Btn iß srelerimizde olduÛu gibi Aygaz DnyasÝ'nÝn ieriÛini daha da iyileßtirmeye alÝßÝyoruz.
Dergimizin bu sayÝsÝnda Dnya LPG DerneÛi Direktr James Rockall ve Kltr-Sanat
DanÝßmanÝmÝz Bahattin ztuncay ile yapÝlan rportajlarÝ ve lojistik ynetimimize ilißkin
blm ilgiyle okuyacaÛÝnÝzÝ umuyoruz.
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Aygaz olarak yesi olduÛumuz Dnya LPG DerneÛi BaßkanÝ James Rockall'Ýn ÒLPG gelecek
vaat ediyorÓ deÛerlendirmesine katÝldÝÛÝmÝzÝ belirterek, faaliyet gsterdiÛimiz pazarÝn bymesi
ve daha saÛlÝklÝ ißlemesi iin katkÝlarÝmÝzÝ srdreceÛimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum.
Dnyada ve lkemizde menfi etkileri olan ekonomik gelißmelere raÛmen yÝlÝn ilk eyreÛini
iß planÝmÝz ve hedeflerimiz doÛrultusunda baßarÝyla tamamladÝk. Bu baßarÝda, maliyet
ynetiminde gsterdiÛimiz hassasiyet ve alÝßanlarÝmÝzÝn ortak verimlilik hedefleri
doÛrultusunda sergilediÛi ißbirliÛi ve performans etkili oldu.
Tm Ko TopluluÛu ßirketleri gibi lke ekonomisine saÛladÝÛÝ ekonomik katkÝlarÝn yanÝ sÝra,
faaliyet gsterdiÛi sektrn lideri olma misyonunu layÝkÝyla yerine getirme kararlÝlÝÛÝnda olan
Aygaz, sektre katma deÛer yaratma, mßterilerimizin, bayilerimizin, alÝßanlarÝmÝzÝn ve
hissedarlarÝmÝzÝn memnuniyetlerini artÝrmak iin bu yÝl da ÝtayÝ daha yksekte konumlandÝrma
gayretinde olacaktÝr.
Mjdat AltÝntaß
Genel Mdr

Aygaz A.Þ. bir Ko Holding ßirketidir.
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Aygaz'Ýn katkÝlarÝyla:
Euro LPG+
Drt yÝl sren Ar-Ge alÝßmalarÝnÝn ardÝndan Trkiye'nin ilk katkÝlÝ otogazÝ
Aygaz Euro LPG+ satÝßa sunuldu. Aygaz Euro LPG'nin yerini alan Aygaz Euro LPG+
sektrde yeni bir dnemi baßlatÝyor.
Otogaz sektrnn lideri Aygaz, yeni rn Aygaz Euro LPG+'Ý tm

Drt sene sren Ar-Ge alÝßmalarÝnÝn olumlu sonulanmasÝndan sonra,

istasyonlarÝnda satÝßa sundu. Aygaz Euro LPG+ Trkiye'nin ilk katkÝlÝ

Trkiye genelinde otogaza katkÝ uygulamasÝnÝ ilk defa gerekleßtiren

otogazÝ olma zelliÛini taßÝyor. Aygaz Euro LPG'nin yerini alan ve aynÝ

Aygaz oldu. Ekipler yoÛun bir ßekilde bu proje zerinde alÝßtÝ ve Aygaz

fiyata satÝlmakta olan yeni rn Aygaz Euro LPG+, srekli kullanÝldÝÛÝnda

nemli miktarda ißgc ve ekipman yatÝrÝmÝ yaptÝ. Mjdat AltÝntaß, Ar-

motoru temizleyerek, aracÝn ivmelenme sresinde %5,13'e, yakÝt

Ge alÝßmalarÝnÝ mspet sonulandÝran beyin ve ißgc alÝßmalarÝnÝ

tketiminde %3,9'a ve seragazÝ emisyonlarÝnda ise %33,5'e varan

ok nemsediÛini belirtti.

iyileßme saÛlÝyor. Aygaz Euro LPG+'Ýn tanÝtÝmÝ amacÝyla dzenlenen

Aygaz'Ýn altyapÝsÝna, tesislerine, bilgiye ve insana yaptÝÛÝ yatÝrÝmÝn

basÝn toplantÝsÝnda konußan Aygaz Genel Mdr Mjdat AltÝntaß, drt

Aygaz Euro LPG+'Ýn gelißtirilmesiyle ne denli doÛru bir yaklaßÝm olduÛunun

yÝl sren alÝßmalar sonucunda hayata geirilen yeni rn ile otogaz

bir kez daha ortaya ÝktÝÛÝnÝ belirten Teknik ve YatÝrÝmlar Genel Mdr

alanÝnda yepyeni bir dnemin baßladÝÛÝnÝ syledi.

YardÝmcÝsÝ Þahin Kurutepe, Aygaz Euro LPG+'Ýn araßtÝrma ve gelißtirme

Otogaz segmentine 1998 yÝlÝnda giren Aygaz, 2001'de Otoaygaz

srecinde farklÝ birimlerin baßarÝlÝ bir ortak alÝßma rneÛi gsterdiklerini

LPG1 ve 2004'te de Aygaz Euro LPG rnyle ara kullanÝcÝlarÝna yksek

syledi. TakÝm alÝßmasÝnÝn nemine deÛinen Þahin Kurutepe ÒAygaz

performanslÝ, tasarruflu ve evreci alternatifler saÛladÝ. Bugn otogazda

ailesinin her yesi kendiyle gurur duymalÝÓ dedi.

%24 pazar payÝyla lider konumunda olan Aygaz Grubu, rnleriyle pek
ok ilki otogaz sektrne getirdi. Aygaz Euro LPG+ ile Trkiye'nin ilk
katkÝlÝ otogazÝnÝ sunan da yine Aygaz oldu.

zel dozajda katkÝ
eßitli lkelerde otogazla birlikte kullanÝlabilecek katkÝ maddeleri

Mjdat AltÝntaß basÝn toplantÝsÝnda ÒOtogaz rnmz Aygaz Euro

bulunuyor. Bu maddelerin amacÝ, ara motorunda temizlik etkisi yaratarak

LPG, daha da gelißtirilerek Aygaz Euro LPG+'a dnßt. Bundan sonra

motorda birikmiß olan, aracÝn performansÝnÝ olumsuz etkileyen kurum

pazarda sadece yeni rnmz olacak. Yeni rnle hem pazarÝ hem de

ve kiri yok etmek ve yeniden olußmasÝnÝ nlemek. Bu temizlik etkisiyle,

pazardaki payÝmÝzÝ artÝrmayÝ hedefliyoruzÓ dedi. BasÝn toplantÝsÝnda

yakÝt motorda daha verimli yanarken, aracÝn performansÝnÝn artmasÝ ve

Pazarlama Genel Mdr YardÝmcÝsÝ RÝdvan Uar da bir sunum yaparak

yakÝt tketiminin azalmasÝ hedefleniyor.

otogaz sektr ve Aygaz Euro LPG+ ile ilgili detaylÝ bilgi verdi.

Aygaz drt yÝldÝr otogazda katkÝ konusunu araßtÝrÝyordu. Ar-Ge
alÝßmalarÝnda hedeflenen niteliklere sahip bir katkÝ maddesi gelißtirilince,

Mjdat AltÝntaß: Aygaz Euro LPG+'Ý
sunmamÝzÝn en byk nedeni, seici Aygaz
mßterisinin yksek beklentisini
en iyi ßekilde karßÝlamak.
Drt yÝllÝk alÝßmanÝn rn

bunun tketicilere sunulmasÝ kararÝ alÝndÝ. Kurutepe, bu sreci ßu szlerle
zetliyor: ÒKalitesi ve olumlu etkileri testlerle kanÝtlanan bu katkÝ
maddesini tesislerimizden istasyonlara aynÝ kaliteyle ulaßtÝrmak iin
zel sistemler gelißtirdik. Aygaz mßterisi ister otogaz, ister tplgaz
olsun titizdir. Kaliteye, performansa, gvenliÛe ve yeniliÛe nem verir.
Bu talebi Ar-Ge ekibimiz de bilir ve uygun rnler gelißtirmeye alÝßÝr.Ó
KatkÝ, Aygaz dolum terminallerinde bulunan zel enjeksiyon sistemiyle

AkaryakÝt piyasasÝnda bilinen ve uzun sredir kullanÝlan katkÝ, LPG

otogaz tankerlerinin dolumu esnasÝnda zel bir dozajda ekleniyor. Bylece

sektrnde bu lekte ilk defa Aygaz tarafÝndan uygulanmaya baßlandÝ.

tm Aygaz istasyonlarÝna aynÝ kalitede ve ieriÛinde aynÝ oranda katkÝ
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Testlerin ileri aßamasÝnda elde edilen sonulara gre Aygaz Euro
LPG+'Ýn 30.000 km kullanÝmÝyla aracÝn ivmelenmesinde % 5,13'e, yakÝt
tketiminde ise % 3,9'a varan oranÝnda iyileßme grld. te yandan,
Aygaz Euro LPG+ kullanÝmÝnÝn hidrokarbon emisyonunda % 20,2, karbon
monoksit emisyonunda ise % 33,5'a varan iyileßme saÛlayarak otogazÝn
evreci zelliÛini artÝrdÝÛÝ tespit edildi.

bulunan Aygaz Euro LPG+ ulaßtÝrÝlÝyor. Bu uygulama sadece Aygaz

Aygaz Euro LPG+'taki artÝ, katkÝyÝ temsil
ediyor. KatkÝlÝ yeni rnn sunmuß olduÛu
tm artÝlar, logoda birleßti ve Aygaz Euro
LPG+ ortaya ÝktÝ.

istasyonlarÝna ikmal yapan tankerler iin geerli.
Aygaz Euro LPG+'Ýn araßtÝrma ve gelißtirme
Aygaz Euro LPG+'Ýn katkÝsÝ

srecini yrten ekibin baßÝnda bulunan Aygaz

Aygaz Euro LPG+'Ýn en nemli yararlarÝ drt baßlÝk altÝnda toplanÝyor:

Mhendislik ve YatÝrÝmlar Mdr Mehmet

Srekli kullanÝmda byk fark yaratÝyor, performansta artÝß saÛlÝyor, yakÝt

Fevzi itil, Aygaz Euro LPG+'nin sadece bugnn

tketiminde tasarruflu ve evreci.

deÛil geleceÛin pazar dinamikleri ve tketici

zel formll Aygaz Euro LPG+'Ýn ieriÛinde bulunan katkÝ maddesinin
motorda birikmiß olan kurumu yok ettiÛi ve yeniden kurum ve kir
olußmasÝnÝ engellediÛi, Üstanbul Teknik niversitesi Otomotiv Teknolojileri

ihtiyalarÝ gz nnde bulundurularak gelißtirilen
Fevzi itil

bir rn olduÛunu aÝklayarak, ÒYneticilerimizin
vizyonu doÛrultusunda, satÝß ve pazarlama

AraßtÝrma Gelißtirme Merkezi (ÜT OTAM)'nin gzetiminde tarafsÝz

ekiplerindeki arkadaßlarÝmÝzla ißbirliÛi iinde yrttÛmz bu proje

laboratuarlarda gerekleßtirilen testlerde kanÝtlandÝ.

sadece Trkiye'de deÛil dnyada bir ilk olma zelliÛini taßÝyorÓ dedi. itil
kullandÝklarÝ katkÝnÝn ieriÛi, dozajÝ ve dozajlama tekniÛiyle gerek

Temizleme ißlevi kullanÝmla birlikte baßlÝyor

anlamda bir yenilik olan Aygaz Euro LPG+'Ýn, Aygaz'Ýn rakiplerine

ÜT OTAM'Ýn gzetiminde ve noter huzurunda yapÝlan testlerde elde

stnlÛn ok st bir dzeye taßÝdÝÛÝnÝ belirtti. itil ßyle devam etti:

edilen bulgularla Aygaz Euro LPG+'Ýn motorda daha verimli yanarak,

ÒÜddialÝ bir ifade de olsa dnyada bu lekte bir uygulama rneÛi

aracÝn performansÝnÝ artÝrma ve yakÝt tketimini azaltma zelliÛinin 10

olmadÝÛÝnÝ syleyebiliriz. Kavram aßamasÝndan pazara sunulmasÝna kadar

depo kullanÝmdan sonra grlmeye baßlandÝÛÝ da ispatlandÝ.

geen srete ok ciddi bir Ar-Ge alÝßmasÝ gerektirmißtir. Akredite

YaklaßÝk yarÝm asÝrdÝr Trkiye LPG sektrne nclk eden Aygaz, drt yÝl sren alÝßmalar
sonrasÝ hayata geen yeni rnmz Aygaz Euro LPG+ ile gcne g katarak yoluna
devam ediyor. Trkiye'nin en gvenilen ve beÛenilen markalarÝndan birinin temsilcileri
olmanÝn sorumluluÛunu en st dzeyde yerine getirerek Aygaz Euro LPG+ projesinin
gerekleßmesi iin aba harcayan Aygaz mhendislerini ve bu srete grev alan tm
personelimizi baßarÝlarÝndan dolayÝ kutluyor ve bize yaßattÝklarÝ gurur iin teßekkr
ediyorum. Aygaz Euro LPG+'Ýn otogaz segmentindeki liderliÛimizi daha st dzeylere
taßÝyacaÛÝna ve sadece Trkiye'de deÛil otogaz kullanÝlan tm lkelerde takip edilen bir
Mjdat AltÝntaß

06

yenilik olarak kabul greceÛine inancÝm tam.

zel formll Aygaz Euro LPG+, srekli
kullanÝmda performansta artÝß, yakÝtta
tasarruf saÛlÝyor.
laboratuarlarda ve normal yol ßartlarÝnda yapÝlan ara testleriyle katkÝnÝn
otogaz iine karÝßtÝrÝlmasÝ alÝßmalarÝnda ok ciddi bir know-how
olußturulmußtur.Ó

alÝßmalarÝ baßlatÝlmÝßtÝÓ ßeklinde konußtu. itil, dnyada nc, Avrupa'da
birinci sÝrada yer alan Trkiye LPG pazarÝnÝn lideri Aygaz iin ok nemli
olan bu projenin rakipler tarafÝndan fark edilmeden tamamlanmasÝ
gerektiÛinin altÝnÝ izdi: ÒYaptÝÛÝmÝz alÝßmalarÝ gizli tutmak, kimseyle
paylaßmadan yrtmek birok uykusuz geceye sebep oldu. Eßimle dahi
basÝn toplantÝsÝndan bir saat ncesine kadar bu konuda konußamadÝm.
Ama sonuta istenilen gizlilik ile projenin sonlandÝrÝlmasÝ ekipte yer alan
herkesin byk zverisi ile gerekleßtirildi.Ó

Uzun hazÝrlÝk dneminde yÝlmadan ve inanla alÝßtÝklarÝnÝ belirten
Fevzi itil, ÒBu dnemdeki en stresli sre tahmin edilebileceÛi gibi pazara

Rekabette Aygaz Euro LPG+ farkÝÉ

ÝkÝß aßamasÝydÝ. Bu srete hem bazÝ testlerimiz devam ediyordu hem

Aygaz Otogaz ve Dkmegaz Pazarlama Mdr Murat YÝlmaz, sektrde

katkÝ enjeksiyon sistemlerinin kurulum alÝßmalarÝ vardÝ hem de pazarlama

liderliÛi korumak, pazarda elde edilen nc ve yeniliki imajÝ glendirmek
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amacÝyla yola ÝktÝklarÝnÝ belirtti. YÝlmaz, ÒOtogaz rnmz daha da
farklÝlaßtÝrmayÝ ve rakiplerimizden belirgin ßekilde ayrÝlmayÝ hedefledik.
KatkÝlÝ otogaz fikrinin doÛußu bu ßekilde olduÓ dedi.
KatkÝlÝ Aygaz Euro LPG+'Ýn kalitesini ve

Trkiye genelinde ilk defa otogaza katkÝ
uygulamasÝnÝ gerekleßtiren Aygaz,
sektrdeki teknolojik ve yeniliki
stnlÛn glendirdi.

mßterilerimize sunduÛu stn yararlarÝ
aktarabilmek iin, rn logosunu da
yenilediklerini kaydeden YÝlmaz szlerini ßyle
srdrd: ÒGeniß kapsamlÝ ve btnleßik bir
iletißim planÝmÝz var. Bu planÝn iinde ulusal
ve yerel TV reklamlarÝ, ulusal ve yerel radyo
Murat YÝlmaz

reklamlarÝ, gazete ve dergiler, aÝk hava reklam
uygulamalarÝ, Internet reklamlarÝ ve bayi

iletißim alÝßmalarÝ yer alÝyor. Bylece tketicimizi mmkn olduÛu kadar
deÛißik noktada yakalayÝp yeni rnmz denemesi iin ikna etmek

Aygaz Euro LPG+ reklam kampanyasÝ
Aygaz, yeni rn Aygaz Euro LPG+'Ýn tanÝtÝmÝ iin gerekleßtirdiÛi basÝn
toplantÝsÝyla eßzamanlÝ olarak yeni reklam kampanyasÝnÝ da baßlattÝ.
Televizyon, gazete, dergi ve aÝk hava mecralarÝnda tketicilere arpÝcÝ
bir dille anlatÝlan kampanyanÝn reklam filminde, Aygaz Euro LPG kullanan
aracÝn, gizemli rakibi Aygaz Euro LPG+ ile zorlu mcadelesi konu ediliyor.
Sinema filmlerini aratmayacak dozda heyecan dolu bu alÝßmayÝ, ÜzlandalÝ
nl ynetmen Agust Baldursson ynetti.

amacÝndayÝz.Ó
Pazarlama ekibi olarak yeni rnden beklentileri konusunda da bilgi
veren YÝlmaz, yaptÝklarÝ araßtÝrmalarda tketicilerin temiz motor, yksek
performans ve dßk yakÝt tketimi beklentilerinin olduÛunu tespit
ettiklerini; Ar-Ge alÝßmalarÝ sonrasÝ katkÝlÝ yeni rnn bu faydalarÝ
saÛladÝÛÝ sonucu bilimsel olarak ispatlanÝnca aradÝklarÝnÝ bulduklarÝnÝ
anladÝklarÝnÝ syledi.

Aygaz Euro LPG+ reklam knyesi
Reklam ajansÝ: Y&R Reklamevi
Medya planlama ajansÝ: Universal McCann
rn: Aygaz Euro LPG+
Reklamveren ekibi: Murat YÝlmaz, Glem Kaya zden, Ayße Gndz
Kreatif direktrler: Memed Erdener, Utku Grtunca

Murat YÝlmaz, ÒTrkiye'de ilk kez katkÝlÝ otogaz Ýkartarak tketicimizin
beklentilerini karßÝladÝÛÝmÝzÝ ve sektrde byk bir ÝÛÝr atÝÛÝmÝzÝ
dßnyorum. 2 milyondan fazla otogaz kullanÝcÝsÝnÝn olduÛu otogaz

Ajans prodktr: TuÛrul Karadeniz

pazarÝnda, tketicilerin aralarÝndan daha fazla performans almak, daha

Prodksiyon ßirketi: Depo Film

az yakÝt tketimi saÛlamak ve daha evreci bir yakÝt kullanmak amacÝyla

Ynetmen: Agust Baldursson

katkÝlÝ Aygaz Euro LPG+'Ý tercih edeceklerine inanÝyorumÓ ßeklinde

Mzik: mer Ahunbay

konußtu.
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Mßteri ilißkileri ekibi: Burcu Kurtuluß, Selen YaslÝ
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Rportaj

ÒLPG gelecek vaat ediyorÓ

ÒLPG, ulaßÝlabilir, erißilebilir ve kabul edilebilir zelliklerinden tr ok parlak bir geleceÛe
sahip olacakÓ diyen Dnya LPG BirliÛi (WLPGA) Genel Direktr James Rockall
Aygaz DnyasÝ'nÝn sorularÝnÝ yanÝtladÝ.
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Dnya LPG DerneÛi'nin (WLPGA) son bir yÝlÝnÝ nasÝl
deÛerlendiriyorsunuz?
WLPGA'nÝn 2008-2010 dnemi hedefleri, genel trendler, fÝrsatlar ve
sektre ynelik tehditler baÛlamÝnda tanÝmlandÝ ve getiÛimiz yÝlÝn
baßÝnda onaylandÝ. Üki yÝllÝk progmamda beß ana hedef zerinde
yoÛunlaßmayÝ planlÝyoruz: LPG'nin faydalarÝnÝ ne Ýkarmak ve LPG'yi
karbon salÝnÝmÝnÝn daha dßk olduÛu bir dnyada temiz enerji olarak
konumlandÝrmak, LPG pazarlarÝnÝ gelißtirecek ve srekliliÛini saÛlayacak
ortamÝ yaratmak, inovasyonu tanÝmlamak ve zendirmek, sektrde iß
srelerinde saÛlÝk, gvenlik ve evre standartlarÝna uygunluÛu teßvik
etmek, paydaßlar arasÝndaki iletißimi etkinleßtirmek ve ynlendirmek.
WLPGA ilk hedefine ulaßmak iin gereken bilgi altyapÝsÝnÝ hazÝrlama
konusunda getiÛimiz yÝl olduka baßarÝlÝydÝ. LPG'nin enerji eßdeÛeri
petrol, dizel ve elektrikten daha dßk sera gazÝ emisyonu saldÝÛÝnÝ ilk
kez ve kußkuya yer bÝrakmadan kanÝtlayan yeni alÝßmalara imza attÝk.
LPG'nin dnya genelinde mevcut olan en verimli enerji seeneklerinden
biri olduÛunu gsterdik ve daha saÛlÝklÝ nesiller iin ciddi katkÝlarda
bulunduÛunu ispatladÝk. Bu  alÝßma, LPG'nin ayrÝcalÝklÝ bir enerji
olduÛu gereÛini destekliyor.
WLPGA 2008'de ayrÝca, dnyadaki diÛer LPG birlikleri ve kurulußlarÝ
ile ißbirliÛi ierisinde alÝßarak ikinci hedefine ulaßma ynndeki atÝlÝmlarÝnÝ
srdrd. LPG'nin gelißimi iin zellikle mikrofinans yoluyla yeni iß
modelleri belirlemeye devam ettik. AyrÝca dnyanÝn neresinde olursa
olsun enerji ve ulaßÝm konulu etkinliklere katÝlarak otogazÝn faydalarÝnÝ
anlatmaya devam ediyoruz.
2008 yÝlÝnÝn Eyll ayÝnda Kore'nin Seul kentinde 21. Dnya LPG
Forumu'nu (21. World LP Gas Forum) dzenledik. Dßk karbon salÝnÝmlÝ
bir dnya iin enerji (Energy for a Low Carbon World) baßlÝklÝ
konferansÝmÝza yaklaßÝk 700 temsilci katÝldÝ. Bugne dek dzenlediÛimiz
konferanslar arasÝnda en baßarÝlÝ olanlardan biriydi.

Aygaz'Ýn birliÛimiz iindeki liderliÛi
WLPGA'nÝn son yÝllarda yrttÛ ok
nemli projelerin biroÛunun
srdrlmesine katkÝ saÛladÝ.
Yaßanan kresel kriz nedeniyle dnya LPG pazarlarÝnda
gzlemlediÛiniz deÛißiklikler nelerdir?
Kresel finansal krizden kaynaklanan deÛißiklikleri tespit etmek iin
henz ok erken. BazÝ pazarlarda tketim dzeylerinde dßß grlebilir.
Ancak bu dßß asÝl hÝzlandÝran faktrler fiyat belirsizliÛi ya da hava
sÝcaklÝklarÝndaki dalgalanmalar olabilir. Endstriyel ve ticari tketimde
azalma yaßanabilir, ancak diÛer taraftan insanlar yemek pißirmeye de
devam edecek. Kesin olan bir ßey var ki, ekonomik krizin etkisi tm
ßirketleri ißletme verimliliÛini gelißtirmeye zorluyor. Bu konuda baßarÝ
gsterenler krizden daha da glenerek Ýkacaklar.

Dnya LPG BirliÛi Genel Direktr James Rockall

James Rockall, Üngiltere Nottingham niversitesi'nde Kimya
MhendisliÛi blmnden lisans derecesini aldÝktan sonra, Üsvire
Lozan'da Institute of Management Development'ta ißletme yksek
lisansÝnÝ tamamladÝ.
Enerji ve iß gelißtirme alanlarÝnda gl bir bilgi birikimine ve
tecrbeye sahip olan James Rockall, dokuz yÝl sreyle Hollanda
ve Venezuela'da Shell International Proje Ynetimi ve Üß Gelißtirme
blmlerinde alÝßtÝ. James Rockall, Temmuz 2003 itibarÝyla
WLPGA'ya katÝlmadan nce iki yÝl Fransa'da Alstom SA firmasÝnda
e-Business Direktr olarak grev yaptÝ.
LPG'nin uygunluÛuna karßÝn, gelißmekte olan pek ok lkede umulan
dzeyde bir yaygÝnlaßma saÛlanamadÝ. LPG'nin yaygÝnlaßmasÝnÝ
engelleyen faktrler sizce neler olabilir?
LPG, kalkÝnma iin ideal bir yakÝt nk temiz, verimli, taßÝnabilir ve gvenli.
Paradan ok takasÝn ißlediÛi en fakir lkeleri kenara ayÝrdÝktan sonra bile
gelißmekte olan lkelerde LPG pazarlarÝnÝn gelißimi hala byk bir
potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin henz tam olarak kullanÝlmamÝß
olmasÝnÝn nedenleri ßyle sÝralanabilir:
¥ rn satÝnalma gcne sahip tketicilere erißilememesi. Bu durum
altyapÝsÝ (ithalat terminalleri/dolum ve daÛÝtÝm altyapÝsÝ) uygun olmayan
lkeler iin geerlidir. AltyapÝ eksikliÛi, genellikle LPG ßirketlerinin pazara
gven duymasÝnÝ saÛlayabilecek uygun yasal ortamÝn bulunmamasÝndan
ya da mevcut pazar hacmi gz nnde bulundurulduÛunda ortaya Ýkan
yksek giriß maliyetlerinden kaynaklanÝr.
¥ BazÝ gelir gruplarÝ iin rnn pahalÝ olmasÝ. Bu, maddi durumu yetersiz
tketicilere tpgazÝn gereÛinden fazla miktarlarda pazarlanmasÝ halinde
sz konusudur. Sorun daha kk tplerde daha az gazÝn sunulmasÝ yoluyla
zlebilir.
¥ rnn tam gvenli olmadÝÛÝna ilißkin yanlÝß algÝ. LPG, pek ok alternatif
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likit ya da katÝ yakÝta gre daha gvenli olmasÝna karßÝn, byle bir sorunla
karßÝlaßabiliyoruz. zm yolu ise daha fazla bilinlenmeden ve tketicinin
bu konuda eÛitilmesinden geiyor.
¥ LPG kullanÝmÝna geiß maliyetlerinin bazÝ tketiciler iin yksek olußu.
LPG'nin uzun vadede karlÝ bir alternatif olmasÝna karßÝn, yoksul ilk kullanÝcÝlar
iin tp depozitosu ve LPG ile alÝßan ocak ve diÛer aralarÝn maliyetleri
caydÝrÝcÝ olabiliyor. Mikro finans uygulamasÝ tketicilerin bu ilk maliyetleri
daha rahat gÛslemesine yardÝmcÝ olabilir.
LPG'nin geleceÛine ilißkin ngrleriniz neler? Dnya genelinde ya
da belirli bir blgede gelecek vaat eden yeni bir pazar ya da yeni
uygulamalar sz konusu mu?
LPG olduka pozitif bir grnm sergiliyor. Nfus ve kißisel gelir artÝßÝnÝn,
ßebeke temelli enerji zmlerinin uygulamaya geirilme hÝzÝnÝ getiÛi
yerlerde, LPG'ye talep de artmaya devam edecek. Talep doÛalgazdan elde
edilen LPG ile karßÝlanacak. Hem nfuslarÝ hem de milli gelirleri artan
lkeler sektr iin gelecek vaat ediyor. nmzdeki dnemde Asya, LPG
iin byyen bir pazar olußturacak. Uzun vadede ise hi ßphesiz Afrika
da byyecek, ancak bu bymenin hÝzÝnÝ yasal dzenlemeler belirleyecek.
Otogaz da gelißme potansiyeli yksek olan bir sektr. Tm dnyadaki
otogaz tketiminin te ikisi, yalnÝzca sekiz lkede yoÛunlaßmÝß durumda.
Trkiye, sektre yatÝrÝm yapmaya hazÝr enerji ßirketleriyle birlikte doÛru
politika ortamÝ olußtuÛunda, otogaz pazarÝnÝn bymesindeki
srdrlebilirliÛinin saÛlanabileceÛini gstermißtir.
LPG ßirketleri iin bugn ve yarÝn geerli olacak ncelikler sizce
nelerdir?
LPG ßirketlerinin yeniliki ve verimli olmasÝ, srekli Ûrenmesi ve deÛißen
iß ortamÝna uyum saÛlamasÝ gerekiyor. Bugn yenilenebilir enerji
kaynaklarÝnÝn oÛaldÝÛÝ, doÛalgazÝn pek ok blgeye geniß apta yayÝldÝÛÝ
ve iklim deÛißikliÛinin etkisinin her geen gn daha fazla fark edildiÛi bir
deÛißim dnemini yaßÝyoruz. Bu ortamda LPG ßirketlerinin diÛer yakÝtlarla
rekabet halinde olmasÝ gerekiyor ve bu da ekonomik operasyonlarÝn yanÝ
sÝra, etkili pazarlama ve lobi faaliyetleri anlamÝna geliyor. WLPGA yeliÛi,
ßirketlerin baßarÝlÝ uygulamalarÝnÝ birbirleriyle srekli paylaßmalarÝ aÝsÝndan,
szn ettiÛimiz hedeflerden bazÝlarÝnÝ gerekleßtirmelerine yardÝmcÝ
olabilir.
Srdrlebilir kalkÝnma iin temiz enerji kaynaÛÝ olarak LPG'nin
gelecekti rol nedir?
LPG, ulaßÝlabilir, erißilebilir ve kabul edilebilir zelliklerinden tr ok
parlak bir geleceÛe sahip. Yenilenebilir enerji kaynaklarÝna kÝyasla LPG'nin
yayÝlmasÝ iin herhangi yeni bir teknolojiye ihtiya yok. LPG gvenilir bir
rn. Sektr ise baßarÝlÝ hizmet vermek konusunda ciddi deneyime sahip.
LPG temiz, taßÝnabilir ve sresiz depolanabilir bir enerji ve son olarak
srdrlebilir kalkÝnmanÝn  temeline katkÝda bulunuyor: evreye yarar
saÛlÝyor, toplumsal kalkÝnmayÝ artÝrÝyor ve ekonomik gelißime destek
oluyor.
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nmzdeki yÝllarda WLPGA'nÝn temel hedefleri neler olacak?
Temel hedefler, ilk soruda genel hatlarÝ izilen hedefleri gerekleßtirmek...
zellikle 2009 ve 2010'da WLPGA, LPG'nin faydalarÝnÝ anlatmaya,
rnle ilgili bilinci artÝrmaya ve karar alÝcÝlarÝ etkileme abalarÝna hÝz
verecek. LPG sektrn dnya apÝnda gelißtirmek iin yelerimizle
daha yakÝn alÝßarak sektrdeki sinerjileri ynlendirmeye devam edeceÛiz.
WLPGA ile Aygaz arasÝndaki ilißkiyi nasÝl deÛerlendiriyorsunuz?
Aygaz gibi pazar lideri ßirketlerin LPG sektrnn gerek yerel
gerekse global olarak srdrlebilir kalkÝnma iin stlenmesi
gereken roller hakkÝnda neler syleyebilirsiniz?
WLPGA ile Aygaz arasÝnda ok gl bir ilißki var. Aygaz'Ýn birliÛimiz
iindeki liderliÛi WLPGA'nÝn son yÝllarda yrttÛ ok nemli projelerin
biroÛunun srdrlmesine katkÝ saÛladÝ. Aygaz'Ýn WLPGA'nÝn etkinliklerine
ve konferanslarÝna ynelik gl desteÛi de, diÛer ßirketlerin Aygaz'Ýn
deneyimlerinden faydalanmasÝna olanak tanÝdÝ. Pek ok lkedeki LPG
pazarÝnÝn olduka blnmß yapÝda olduÛu sylenebilir ve Aygaz gibi
byk ßirketlerin nclÛ olmadan mßterilerin ve karar vericilerin
farkÝndalÝÛÝnÝ artÝrmak olduka g. Aygaz, Trkiye LPG pazarÝnda
farkÝndalÝÛÝ artÝrmak konusunda ok baßarÝlÝ oldu.
Trkiye LPG pazarÝ hakkÝndaki grßleriniz nelerdir? DoÛalgazÝn
devlet tarafÝndan desteklendiÛini gz nnde bulundurarak,
Trkiye LPG pazarÝ iin beklentiler neler?
OlgunluÛa ulaßmÝß bir LPG pazarÝna yenilikler sunmaya devam etmek
ve iletißimi srdrmek nemlidir. Son yÝllarda Trkiye'de otogaz pazarÝnda
bir byme yaßandÝ. Bu, sektrn inovasyon ile tepki verdiÛinin fark
edilir bir gstergesi. Otogaz pazarÝnÝ desteklemek iin karar vericiler ve
tketicilerle gl bir diyalog kurulmasaydÝ byle bir deÛißim mmkn
olmayacaktÝ. EÛer sektr yenilik yapmaya ve iletißime devam ederse,
LPG gelecekte de enerji yelpazesindeki yerini koruyacaktÝr. LPG,
taßÝnabilirlik ve sre kÝsÝtlamasÝ olmadan depolanabilme gibi benzersiz
zelliklere sahip. LPG ayrÝca, jeopolitik karÝßÝklÝklardan doÛabilecek riskleri
azaltma yolunda bir lkenin enerji kaynaklarÝnÝ eßitlendirmesine katkÝ
saÛlÝyor, birka ithal gaz kaynaÛÝna baÛÝmlÝ kalÝnmasÝnÝ engelliyor.
Trkiye'de ve dnyada otogaz pazarÝndaki hÝzlÝ byme trendini
nasÝl deÛerlendiriyorsunuz?
Otogaz, likit olarak kolaylÝkla taßÝnabilmesi ve gaz olarak tketilebilmesi
aÝsÝndan ideal bir taßÝt yakÝtÝ. Bu nedenle, altyapÝ maliyetleri dßk ve
saÛladÝÛÝ faydalar ok. Bir pazarÝ bytmek iin gerekleßmesi gereken
belirli koßullar var. ncelikle, mßteriler iin bir fiyat avantajÝnÝn olmasÝ
gerekir, ki bu ancak devlet politikasÝyla ynetilebilir. Ükinci olarak uygun
bir altyapÝnÝn kurulmasÝ gerekir. Bu da enerji ßirketlerinin yatÝrÝmÝnÝ
gerektirir. Son olarak, otogazla alÝßan taßÝtlara ihtiya vardÝr. Trkiye'de
bu koßullar yerine getirilmiß durumda ve pazar byme kaydediyor.
AyrÝca enerji ßirketlerinin gl pazarlama ve iletißim abalarÝna ihtiya
var ki bu da Trkiye otogaz pazarÝnÝn bu kadar hÝzlÝ bymesindeki
faktrlerden biri. Benzer koßullarÝn yerine getirildiÛi Gney Kore gibi
lkelerde de benzer sonular grlebiliyor.

Rportaj

ÒAygaz ve yayÝnlarÝ yurtdÝßÝnda en nemli
kltr ve sanat kurumlarÝnda tanÝnÝyorÓ
Aygaz Kltr Sanat DanÝßmanÝ Bahattin ztuncay Aygaz DnyasÝ'nÝn sorularÝnÝ yanÝtladÝ.
ncelikle kendinizden, kltr ve sanat alanlarÝna ilginizden sz
edebilir misiniz?
Üstanbul ve OsmanlÝ fotoÛraf sanatÝ ve tarihine ilgim Viyana'da niversite
dnemine, yaklaßÝk 30 yÝl ncesine dayanÝyor. 1985 yÝlÝnda Trkiye'ye
dnßmden sonra devam ettiÛim mhendislik ve iß hayatÝ sÝrasÝnda da
bu merakÝmdan ve koleksiyonculuk tutkusundan hi vazgemedim.
Giderek yoÛunlaßan araßtÝrma alÝßmalarÝm sonucunda, 1991 yÝlÝnda
Üngilizce yayÝnlanan ÒJames Robertson - Pioneer of Photography in the
Ottoman EmpireÓ adlÝ kitabÝmÝ hazÝrladÝm. AynÝ yÝl iinde Scottish
National Portrait Gallery ile birlikte Mimar Sinan niversitesi'nde James
Robertson'un 1850'lerde ekilmiß, tarihteki en eski Üstanbul
fotoÛraflarÝndan bir sergi dzenledik. SayÝn mer Ko'un desteÛi ile
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gerekleßtirdiÛimiz ilk proje, 2000 yÝlÝnda enerji grubumuz bnyesindeki
BOS ßirketi tarafÝndan yayÝnlanan, OsmanlÝ Saray FotoÛrafÝsÝ ÒVasilaki
KargopuloÓnun biyografisi oldu. 2003'te Ko Kltr Sanat A.Þ. tarafÝndan
ÒDersaadetin FotoÛrafÝlarÝÓ adlÝ, Üstanbul'un fotoÛraf tarihini kapsamlÝ
bir ßekilde ele alan alÝßmam yayÝnlandÝ. 2005'te Aygaz'Ýn desteÛi ile
yayÝnlanan ÒHatÝra-i UhuvvetÓ adlÝ kitabÝm OsmanlÝ ve Cumhuriyet
dnemlerinde iz bÝrakmÝß siyaset, edebiyat ve sanat dnyasÝndan nemli
ßahsiyetlerin imzalÝ ve ithaflÝ portre fotoÛraflarÝndan sekiler ieriyor.
Aygaz bnyesinde 2004 yÝlÝ baßÝndan itibaren devam eden alÝßmalarÝmÝn
yanÝ sÝra, 2006'da T.C. DÝßißleri BakanlÝÛÝ adÝna Viyana Parlamento
SarayÝ'nda aÛÝrlÝklÝ olarak Ò mer Ko KoleksiyonlarÝÓndan derlenen ve
tarihte Trkiye-Avusturya ilißkilerini ele alan bir sergi dzenledim. GrdÛ

ilgi zerine daha sonra bu sergi Ankara DÝßißleri BakanlÝÛÝ salonlarÝnda
ve Dolmabahe SarayÝ'nda tekrar edildi. 2006'da ve 2008'de Vehbi Ko
VakfÝ Sadberk HanÝm Mzesi'nde, temelini yine mer Bey'in
koleksiyonlarÝnÝn teßkil ettiÛi ÒKÝrÝm SavaßÝ'nÝn 150. YÝlÝÓ ve ÒII.
Meßrutiyet'in ÜlanÝnÝn 100. YÝlÝÓ adlÝ sergileri ve eßlik eden kataloglarÝ
hazÝrladÝm. Gerek Aygaz'Ýn, gerekse Sadberk HanÝm Mzesi'nin kltr
ve sanat alanlarÝndaki faaliyetlerine katkÝda bulunabilmekten byk
zevk ve heyecan duyuyorum.
Kltr sanat faaliyetlerinin zenginliÛi aÝsÝndan Trkiye'yi Avrupa
lkeleriyle kÝyaslamak gerekirse neler syleyebilirsiniz?
Sanatseverlerin zellikle son yÝllarda sergilere, sinemaya ve
sanatÝn her alanÝna olmasa da diÛer alanlarÝna artan ilgisini
nasÝl yorumluyorsunuz?
Trkiye'de bu konuda daha alÝnacak ok mesafe olduÛu dßncesindeyim.
zel sektrn son yÝllarda gstermiß olduÛu gayretler, yayÝnlanan
alÝßmalar, zel mzelere ve devlet kurumlarÝna vermiß olduÛu destekler
byk boyutlarda. AynÝ doÛrultuda da sanatseverlerin sergilere ve
yayÝnlara artan ilgisi memnuniyet verici. Bence Trkiye'nin bu konudaki
en byk sorunu, kltr ve sanatÝn eßitli alanlarÝnda derinlemesine bilgi
sahibi olmasÝ gereken elemanlarÝn eksikliÛi. Bize herßeyi bilen deÛil,
konusunu iyi bilen insanlar gerekli. Sanat ve kltr dallarÝnda ncelikle
ele alÝnmasÝ gereken alanlarÝn lkemiz verilerine dayanarak tespit edilmesi
ve zellikle de yurtdÝßÝ burslar yolu ile acilen genlere imkan tanÝnmasÝ
gerekiyor. ok byk bir tarihin ve sanat gemißinin stnde oturuyoruz;
fakat maalesef ne zel sektr desteÛi ile ayakta duran sanat

2005:
HatÝra-i Uhuvvet
HatÝra-i Uhuvvet Portre
FotoÛraflarÝn Cazibesi kitabÝ,
OsmanlÝ ve Üstanbul FotoÛraf
TarihiÕne ilißkin araßtÝrmalarÝyla
fotoÛraf tarihine deÛerli
katkÝlarda bulunan araßtÝrmacÝ
Bahattin ztuncayÕÝn uzun
dnemi kapsayan araßtÝrmalarÝ
sonucunda
derlediÛi
fotoÛraflardan olußuyor. Kitapta
1846-1950 yÝllarÝ arasÝndaki zaman diliminde OsmanlÝ
ÜmparatorluÛu ve Trkiye CumhuriyetiÕnin siyasi, askeri,
edebiyat ve sanat alanlarÝnda nemli rol oynamÝß devlet
adamlarÝnÝn, yerli ve yabancÝ hanedan yelerinin, ressamlarÝn,
ßairlerin ve yazarlarÝn fotoÛraflarÝ yer alÝyor. nemli bir
blm ithaflÝ olan portrelerin byk bir kÝsmÝ ilk defa
yayÝnlanÝyor.

ÒDestek verdiÛimiz yayÝnlar konunun
uzmanlarÝ tarafÝndan ileri yÝllarda da,
yurtiinde ve yurtdÝßÝnda referans kitabÝ
olarak kullanÝlabilecek ßekilde
hazÝrlanÝyor.Ó
kurumlarÝmÝzda, ne de devlet mzelerinde gereÛi gibi araßtÝrma
yapabilecek ve bizi yurtdÝßÝ ilißkilerimizde bilimsel seviyede gereÛi gibi
temsil edebilecek yeterli uzman kadrolara sahip deÛiliz. Tm eÛitim
kurumlarÝmÝzÝ ve zel eÛitim vakÝflarÝmÝzÝ bir an nce kltr ve sanat
alanÝnda Ûrenim grmek isteyen genlerimize zelikle yurtdÝßÝ burslar
konusunda kontenjanlar ayÝrmaya davet ediyorum.
Kltr sanata katkÝyÝ kurumsal sosyal sorumluluk etkinliklerinin
iinde nerede konumlandÝrÝyorsunuz?
Bu konunun saÛlÝk ve genel anlamda eÛitim kadar nemli olduÛunu
dßnyorum.
Aygaz'Ýn kltr-sanat faaliyetlerini ynlendirirken hangi
unsurlarÝ gzetiyorsunuz?
Aygaz ynetiminin, benim ve mer Bey'in zellikle yayÝnlar konusundaki
en byk nceliÛimiz Òyeterince bilimsel erevede kalmak ve aynÝ
zamanda da geniß kitleler iin mmkn olduÛunca anlaßÝlabilir ve ekici
olabilmekÓ. Bu iddaalÝ sylemi nasÝl gerekleßtirebiliyorsunuz derseniz,
cevabÝmÝ da ßu ßekilde iletmek istiyorum. YayÝnlarÝmÝz hi bir zaman
Òcoffee-table-bookÓ trnde olmadÝ ve olmayacak. Destek verdiÛimiz
yayÝnlar konunun uzmanlarÝ tarafÝndan ileri yÝllarda da, yurtiinde ve
yurtdÝßÝnda referans kitabÝ olarak kullanÝlabilecek ßekilde hazÝrlanÝyor.
HedeflediÛimiz farkÝ ise, yayÝnlarÝmÝzda ierik kadar grselliÛe de,
fotoÛraflarÝn ve belgelerin seimine, eßitliliÛine ve yayÝnlarÝmÝzÝn
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tasarÝmÝna nem vererek yaratmaya alÝßÝyoruz. Hi abartmadan ifade
etmek istiyorum; Aygaz ve yayÝnlarÝ yurtdÝßÝnda en nemli kltr ve
sanat kurumlarÝnda tanÝnÝyor. Bana Getty Mzesi'nden, Princeton
niversitesi'nden, Berlin ve Viyana mzelerinden gelen mektuplarda
kitaplarÝmÝzdan vg ile bahsediliyor.
Kresel kriz nedeniyle Aygaz'Ýn kltr sanat politikasÝnda bir
deÛißiklik bekleniyor mu?
Aygaz'Ýn gerek sregelen ticari baßarÝsÝ, gerekse ynetimin kltr ve
sanata olan gnl baÛÝ dolayÝsÝ ile bu noktada biraz daha ßanslÝ konumda
olduÛumuzu ve etkinliklerimizi aksatmadan, aynÝ dzeyde devam
ettirme imkanÝna sahip olacaÛÝmÝzÝ dßnyorum.

Òlkemizde kltr ve sanatÝn eßitli
alanlarÝnda derinlemesine bilgi sahibi olmasÝ
gereken elemanlarÝn eksikliÛi nemli bir
sorun teßkil ediyor. Bize herßeyi bilen deÛil,
konusunu iyi bilen insanlar gerekli.Ó
Aygaz KitaplÝÛÝ projesi, Aygaz'Ýn gururla devam ettirdiÛi ve ok
nem verdiÛi bir proje. Aygaz KitaplÝÛÝ iin gelecek planlarÝnÝz
nedir?
Prof. Dr. nder Bilgi tarafÝndan hazÝrlanmakta olan ÒEski aÛda
Anadolu'da Ünsan FigrleriÓ adlÝ arkeoloji dalÝnda ok nemli bir alÝßmayÝ
bu yÝl sonunda yayÝnlayacaÛÝz. Gelecek yÝllar iin de ses getireceÛini
dßndÛmz hedeflerimiz var; araßtÝrmacÝlar ve yazarlar tarafÝndan
bize teklif edilen onlarca yayÝn projesi arasÝndan uygun olan seimi
yapacaÛÝz.
Aygaz iin Aygaz KitaplÝÛÝ gibi uzun soluklu yeni projeler
dßnyor musunuz?
Aygaz Genel Mdrlk binamÝzÝn konumu ve giriß katÝmÝzÝn geniß
lleri geici sergiler iin bize ok uygun bir mekn saÛlÝyor. Þu anda
devam etmekte olan ÒMary Cross ile Kutsal Yerlere ZiyaretÓ adlÝ fotoÛraf
sergisi ve zellikle geen yÝl gerekleßtirmiß olduÛumuz Ò mer Ko
KoleksiyonlarÝ'ndan Mustafa Kemal Atatrk'ten HatÝralarÓ sergisinin
uyandÝrdÝÛÝ ilgi ok memnuniyet verici. Bu yÝl iinde aynÝ meknda
yapacaÛÝmÝz ÒSagalassosÓ ve ÒAfrodisiasÓ sergilerimiz bana ve kurumsal
iletißim blmndeki mesai arkadaßlarÝmÝza Aygaz binasÝnda sistematik
bir ßekilde sergiler dzenleyebilecek kalitede teknik bir altyapÝ
hazÝrlamamÝz gereÛini dßndryor. Bu trden, dzenli aralÝklarla
yapÝlabilecek programlÝ sergi faaliyetlerinin Aygaz'Ýn sanat ve kltr
alanÝndaki ayrÝcalÝklÝ konumunu daha da pekißtireceÛi inancÝndayÝm.
Ko TopluluÛu'nda kltr ve sanat faaliyetlerini beÛenerek takip
ettiÛiniz baßka hangi ßirketler yer alÝyor?
Vehbi Ko VakfÝ'nÝn kltr ve sanata desteÛi Trkiye'deki tm zel sektr
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kurumlarÝ arasÝnda gurur verici bir ßekilde ne ÝkÝyor. Sadberk HanÝm
Mzesi'nin son yÝllarda hÝzlanan yurtdÝßÝndan eser satÝn alma yolu ile
koleksiyon gelißtirme, sergileme ve yayÝn faaliyetlerinin arkasÝnda
Vehbi Ko VakfÝ'nÝn byk maddi desteÛi var. Rahmi Ko Sanayi
Mzesi'nin ve YapÝ Kredi Kltr Sanat ve YayÝncÝlÝk A.Þ.'nin hepimizin
malumu olaÛanst alÝßmalarÝ da Ko TopluluÛu'nun lkemizdeki
sanat ve kltr faaliyetlerine katkÝsÝnÝ arpÝcÝ bir ßekilde ortaya koyuyor.

ÒProf. Dr. nder Bilgi tarafÝndan
hazÝrlanmakta olan Eski aÛda Anadolu'da
Ünsan Figrleri adlÝ arkeoloji dalÝnda ok
nemli bir alÝßmayÝ bu yÝl sonunda
yayÝnlayacaÛÝz.Ó
Son olarak Trkiye'nin gelecekteki kltr-sanat haritasÝna bakÝnca
ne gryorsunuz? Sizce kltr sanat projeleri byk ßehirlerden
ÝkÝp lkenin uzak noktalarÝna kadar erißebilecek mi?
Bu sorunuza cevap, syleßimizin baßÝnda deÛindiÛim konu ile alakalÝ;
lkemizin hi bir kßesinin tarih ve sanat eserleri aÝsÝndan bir sorunu
yok, fakat yetißmiß uzman sÝkÝntÝsÝ ok byk boyutlarda. Üleriye dnk
grdÛm diÛer bir tehlike ise nceliklerin ve tercihlerin belirlenememiß
olmasÝ ve koordinasyon eksikliÛi yznden Trkiye'nin sanat ve kltr
alanÝnda da kaotik bir yapÝya doÛru srklenmesi. Mesela Salvador
Dali ve Andreas Gursky sergilerinin Trkiye'ye getirilmeleri tabii ki
nemli bir olay; ama arkeoloji dalÝnda dnyadaki en nemli mzelerden
biri olan Üstanbul Arkeoloji Mzesi'nin eserlerine ait son bilimsel katalog
alÝßmalarÝ 1912-14 yÝllarÝ arasÝnda FransÝz bilimadamÝ Gustav Mendel
tarafÝndan yapÝlmÝßtÝ. Biz biraz kendi ev devini yaptÝrmadan komßu
ailelerin ocuklarÝnÝ sÝnava tabi tutma hayaline kapÝlan velilere
benziyoruz.

2003:
Dersaadetin FotoÛrafÝlarÝ
Bahattin ztuncay tarafÝndan
uzun araßtÝrmalar sonucunda
hazÝrlanan kitapta, ÜstanbulÕun
fotoÛraf tarihindeki yeri,
OsmanlÝ sultanlarÝnÝn
fotoÛrafa gsterdiÛi ilgi ve
saray fotoÛrafÝlarÝnÝn ßatafatlÝ
dnyasÝ bugne kadar
yayÝnlanmamÝß fotoÛraflarla
yer alÝyor. Kitap iki cilt olarak
hazÝrlandÝ.

Analiz

Kresel ve blgesel rekabette
Aygaz'Ýn lojistik stnlÛ
Ayße Abamor Bilgin
Lpg Temin Mdr

Aygaz'Ýn en byk avantajlarÝndan biri yarÝm asÝrdÝr devam eden
kapsamlÝ lojistik operasyonlarÝndan edindiÛi deneyimdir.

Kußkusuz, Aygaz'Ý Aygaz yapan birok neden var. Tketicinin gven ve
sevgisini sermayesinin en nemli unsuru yapmasÝ belki de bu nedenlerin
en nemlisi. Bilinmeyen bir rn Trk tketicisiyle geniß bir coÛrafyada
eß zamanlÝ olarak tanÝßtÝrmasÝ, yenilikiliÛi ve sektrne kresel
standartlarÝ getirmedeki nclÛ kurulußundan bu yana Aygaz'a
sektrne liderlik etme gururunu yaßatmÝßtÝr. Gurur, Aygaz'Ýn btn
birimleri iin sorumluluklarÝ da beraberinde getirmektedir. Her birim
gibi lojistik birimleri de sektrn en iyisi olmak ve markamÝzÝn liderliÛini
srdrebilmek iin stne dßeni yapmaktadÝr.
LojistiÛin tedarik ayaÛÝnda optimum ynetimle, kalite aÝsÝndan en
uygun rn en dßk fiyatla, en uygun yerde ve en uygun zamanda
tedarik etmeyi amalamaktayÝz. Aygaz, yarÝm yzyÝla yaklaßan
deneyimiyle dnya apÝnda rnek teßkil edecek boyutta geniß, detaylÝ
ve gl lojistik altyapÝsÝyla nemli bir firmadÝr.
Trkiye: Avrupa'nÝn en byk LPG pazarÝ
Trkiye'nin 26 noktasÝnda depolama ve dolum tesisleri, beß deniz
terminali, kendine ait beß gemi ve ayrÝca kiralÝk gemilerle yaptÝÛÝ yoÛun
deniz taßÝmacÝlÝÛÝ, tpl-dkme-otogaz ve LPG Mix-Propan olarak
farklÝ kalite-teknik-donanÝm-stoklama-daÛÝtÝm srecine haiz geniß
rn yelpazesi, sayÝsÝ her gn artan ve 600'e yakÝn otogaz istasyonlarÝ,
200'n zerinde kamyon tankeri, 1.000'i aßkÝn tplgaz kamyonu,
bayilerimizin sayÝsÝ binlerle ifade edilebilecek servis aralarÝyla gnde
200 bin evi ziyaret edißi dßnldÛnde Aygaz'da ne kadar yoÛun
bir lojistik ynetimi yapÝldÝÛÝ ortaya ÝkmaktadÝr.

ortaya ÝkmaktadÝr ki bunun sadece 200 bin tonunun Tpraß
rafinerilerinden boru hattÝyla kalan kÝsmÝnÝn ise dnyanÝn farklÝ
blgelerinden gemilerle ithal edilmesi Aygaz'Ýn lojistik ynetimine
uluslararasÝ boyut katmaktadÝr.
Kresel markalarla ißbirliÛi
Aygaz, yurtdÝßÝ teminini kendi yksek kalite ve standartlarÝ
doÛrultusunda dnya devi firmalardan yapmaktadÝr. Bu firmalar arasÝnda
Chevron, Gazprom, Sonatrach, Statoil gibi dnya enerji hareketlerine
yn veren ßirketler bulunmaktadÝr. Aygaz'Ýn bu firmalarla uzun yÝllardÝr
sregelen stratejik ißbirliÛi piyasadaki lider konumunun yanÝ sÝra Aygaz'Ýn
kurumsal gcnn de gstergesidir.
LPG, dnyanÝn diÛer tm doÛal kaynaklarÝ gibi kullanÝm noktalarÝna
paralel yeryznde eßit ve oransal daÛÝlmamaktadÝr. Dnyadaki tm
LPG'nin %60'Ý doÛalgaz ve petrolden ayrÝßtÝrÝlarak, kalan kÝsmÝ ise

Gemilerimiz ve kara tankerlerimizle
dnya evresini bir yÝlda
807 kez dnyoruz.

Konvansiyonel tketim olarak bakÝldÝÛÝnda Trkiye'nin 3,5 milyon
ton/yÝl seviyelerinde LPG miktarÝyla Avrupa'nÝn en byk LPG pazarÝ
olußu ve byle nemli bir pazarda Aygaz'Ýn da yÝllardÝr aÝk ara liderliÛini
%30 gibi yksek bir pazar payÝyla korumasÝ lojistik ynetiminin nemini
artÝrmaktadÝr. Aygaz'Ýn markalÝ rn satÝßlarÝ dÝßÝnda yaptÝÛÝ diÛer
satÝßlar da dikkate alÝndÝÛÝnda yaklaßÝk 1,7 milyon ton/yÝl temin rakamÝ
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Lojistikte uzun vadeli planlarÝn nemi
eßitli temin imkanlarÝ Aygaz'Ýn lojistik altyapÝsÝ, uzun vadeli stratejileri
ve LPG'nin hem rn hem taßÝma ayaÛÝndaki global arz/talep dengeleri
ile harmanlanmakta ve bu ßekilde yÝllÝk temin ve ikmal planlarÝ
yapÝlmaktadÝr. Bu planlamalarÝ olußtururken lojistik yapÝnÝn en ekonomik
ßekilde ißletilmesi iin sistemdeki tm maliyetlerin minimizasyonunu
hedefleyen matematik modelleme ve verimlilik alÝßmalarÝndan da
yararlanÝlmaktadÝr. Bu planlar erevesinde uzun vadeli kontrat
grßmeleri yapÝlmakta ve daha sonra bu kontratlarÝn operasyonu
hem ykmllklerimiz hem de gncel gelißmeler dikkate alÝnarak
yrtlmektedir. AyrÝca hem planlÝ, hem de beklenmedik deÛißikliklere
gre hareket etmek gerektiÛinde spot alÝmlar da yapÝlmaktadÝr. Aygaz'a
uzun yÝllardÝr ok ciddi stratejik avantaj sunan Aygaz deniz filosu ile
stratejik nemde, byk alÝm kontratlarÝ yapÝlabilmekte ve hatta bu
kontratlarÝmÝz iin gemilerimizin yeterli olmadÝÛÝ durumlarda gemi
kiralama yoluna gidilmektedir. Hem deniz filomuzun hem de AmbarlÝ
ve Samsun terminallerimizin sisteme kattÝÛÝ rekabeti avantajÝmÝz bu
blgelerdeki satÝßlarÝmÝza da olumlu katkÝlar saÛlamaktadÝr.
Gerek enerji dnyasÝndaki gerekse makro lekli ekonomik ve siyasi
deÛißiklikler LPG sektrn etkileyebilmektedir. rneÛin UzakdoÛu'da
enerjiye talebin artmasÝ, OPEC kotalarÝ, Amerika petrol stoklarÝnÝn

DoÛalgaz retim projelerinden dolayÝ Basra
Krfezi'nin birka yÝl iinde dnyanÝn en
byk LPG retim blgesi haline gelmesi
beklenmektedir.
rafinerilerin rn spektrumu iinde yan rn olarak ortaya ÝkmaktadÝr.
Dnyadaki yÝllÝk LPG retimi yaklaßÝk 240 milyon ton olup bu
miktarÝn en byk kÝsmÝ Kuzey Amerika'dan, sonra da sÝrasÝyla Orta
DoÛu ve Afrika blgelerinden saÛlanmaktadÝr. OrtadoÛu'da zellikle
Katar, Üran ve BAE'deki doÛalgaz retim projelerinden dolayÝ Basra
Krfezi'nin birka yÝl iinde dnyanÝn en byk LPG retim blgesi
haline gelmesi beklenmektedir. Tketim tarafÝna bakÝldÝÛÝnda ise Asya
listenin baßÝnda yer almakta ve onu Kuzey Amerika ve Avrupa
izlemektedir. Ühracat aÝsÝndan ise hem mevcut hem gelecek potansiyeli
aÝsÝndan OrtadoÛu en zengin blgedir.
Trkiye'ye bakÝldÝÛÝnda ise her ne kadar yurtii temin Tpraß'Ýn
retimiyle ancak %20 seviyesinde rafinerilerden karßÝlansa ve aÛÝrlÝklÝ
olarak LPG ithalatÝsÝ bir lke olsak da stratejik coÛrafi konumumuz
ithalat srecini greceli olarak kolaylaßtÝrmaktadÝr. Trkiye olarak
Afrika, Orta DoÛu, Kafkaslar ve Kuzey Denizi gibi pek ok farklÝ blgeden
temin imkanÝ bulabilmekte ve bylelikle temin risklerimizi de
daÛÝtabilmekteyiz.
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ykselmesi veya LPG'ye alternatif yakÝtlara olan talep dalgalanmalarÝ
Trkiye'yi ilgilendiren LPG miktarlarÝnÝ ve fiyatlarÝnÝ etkilemektedir. Bu
gelißmelere baÛlÝ olarak bazen LPG reticileri doÛal pazarlarÝ dÝßÝndaki
blgelere satÝß yapabilmekte ve bu hareketler de piyasayÝ olduka

dinamik kÝlmaktadÝr. DolayÝsÝyla hem Aygaz iindeki, hem de bizi

Hazar'Ýn kÝyÝsÝndaki Tengiz bozkÝrÝnda konumlanmÝß ve ok yksek

etkileyen dÝß pazarlardaki deÛißikliklerin srekli dikkatli izlenmesi

sÝcaklÝk farklarÝnÝn olduÛu bir blgeden yapÝlmaktadÝr. Bu blgede yazÝn

gerekiyor. Aygaz lojistik birimleri bu anlayÝßla, deÛißen koßullara karßÝ

+50, kÝßÝn ise -50 dereceyi bulan hava ßartlarÝ bazen retimi etkilemekte

hazÝrlÝk yapÝyor, gerekli nlemleri alÝyor; zetle sistemin esnek ve

ve gemilerin dolum yapacaÛÝ terminale rn akÝßÝnÝ geciktirebilmektedir.

dinamik hareket ederek deÛißimlere adapte olmasÝnÝ saÛlÝyor, bu
deÛißimlerden Aygaz lehine maksimum faydalarÝ edinmeye alÝßÝyor.

Aygaz lojistik ekibi gemideki
arkÝbaßÝsÝndan Genel Mdrlk'teki
uzmanÝna, tesisteki gaz teknisyeninden
tanker operatrne kadar ortak amala
hareket etmektedir.
Ahenkle 7/24 alÝßan bir ekip
Aygaz lojistik ekibi gemideki arkÝbaßÝsÝndan genel mdrlkteki
uzmanÝna, tesisteki gaz teknisyeninden tanker operatrne kadar ortak
amala hareket etmektedir. Bu ekip, her yeni gne tesisin gazÝnÝn,
bayinin tpnn, istasyonun yakÝtÝnÝn, endstrinin hammaddesinin
eksik kalmamasÝnÝ hedefleyerek baßlamaktadÝr. ÒHer gnÓ sadece vurgu

Ya da bir gemimiz mßterimize rn taßÝyor ancak mßterinin depolama
niteleri bu rn kabul edebilecek durumda deÛil. Lojistik ekibimiz
bu tr durumlarda hÝzlÝ ve etkili zmler retmektedir. Bu ßekilde
sistemde srekli deÛißiklikler olmakta ve lojistik planlamasÝ tekrar
tekrar Aygaz iin en olumlu sonularÝ yaratmak amacÝyla
yenilenmektedir.
Aygaz'Ýn en byk avantajlarÝndan biri yarÝm asÝrdÝr devam eden
kapsamlÝ lojistik operasyonlarÝndan edindiÛi deneyimdir. Zaman zaman
karmaßÝk bir bulmacaya benzeyen bu operasyonlar, artÝk bir refleks
haline gelmiß Aygaz'Ýn uzmanlÝÛÝyla en verimli ßekilde zmlenmeye
alÝßÝlmaktadÝr. AslÝnda lojistik ekibimizi en ok heyecanlandÝran ve
motivasyonunu artÝran da bu tr karmaßÝk operasyonlardÝr. Lojistik
birimlerimiz karmaßÝk bir operasyonu, Aygaz'Ýn diÛer birimleriyle
ahenkle alÝßarak baßarÝyla gerekleßtirmekten byk keyif almaktadÝr.

amalÝ kullanÝlmamaktadÝr. Zira gerek retim tesislerinde gerek ykleme
ve tahliye limanlarÝnda verimlilik aÝsÝndan bayram ve tatil gnlerinde

Lojistik: MantÝki istatistik

dahi durmadan devam eden bir operasyon sz konusudur. Srekli

Lojistik, kelime kkeni itibariyle Latince'de ÒlojikÓ (mantÝk) ve

devam eden ayrÝßtÝrma ve retim operasyonu neticesinde LPG'nin

ÒstaticÓ (istatistik) kelimelerinin birleßmesinden meydana gelir

yks nakliye aralarÝna yklenmesi, alÝcÝlarÝn stoklama terminallerine

ve mantÝki istatistik anlamÝndadÝr. Gnmzdeki tanÝmÝ ise

taßÝnmasÝ ve bu ana stoklama tesislerinden ikincil tesislere veya dolum

mßterilerin ihtiyalarÝnÝ karßÝlamak zere her trl rnn,

sonrasÝ nihai mßterilere ulaßmasÝyla srmektedir. Global retim ve

servis hizmetinin ve bilgi akÝßÝnÝn, kaynaÛÝndan nihai tketiciye

satÝßlar incelendiÛinde ise LPG'nin ulaßÝmÝ nem sÝrasÝna gre deniz,

kadar olan tedarik zinciri iindeki hareketinin etkili ve verimli

tren ve kara aralarÝyla gerekleßmekte ve bu nakliye sreci de 7/24

ßekilde planlanmasÝ, uygulanmasÝ, taßÝnmasÝ, depolanmasÝ ve

devam etmektedir. Bu zincirin bir halkasÝndaki herhangi bir aksaklÝk

kontrol altÝnda tutulmasÝdÝr.

ve gecikme diÛer halkalarÝ da etkiler. rneÛin Aygaz'Ýn Chevron alÝmlarÝ
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Haber

stok ynetimi yeniden yapÝlandÝrÝldÝ
Stok ynetimindeki yeni anlayÝß hem verimliliÛi artÝrdÝ hem de maliyetleri dßrd. Bundan
sonraki hedef, depo ve stok yazÝlÝm sistemleri arasÝnda entegrasyonu saÛlayarak bayilere
merkez depodan doÛrudan malzeme gnderimi olacak.

Lojistik Merkez Depo (YarÝmca)

Aygaz, SatÝnalma MdrlÛ tarafÝndan yrtlen Lojistik Merkez Deposu
YatÝrÝm Projesi ile stok ynetimini yeniden yapÝlandÝrdÝ. LPG ve AGÜ
hammaddeleri dÝßÝndaki malzemelerin tek depodan hareket grmesi
prensibiyle hazÝrlanan projeyle kaynaklarÝn daha verimli ve tasarruflu
kullanÝlmasÝ saÛlandÝ. Tm ßirket geneline hizmet verecek ßekilde tasarlanan
projeyle ayrÝca, stok noktalarÝnÝn azaltÝlmasÝ, stok seviyesinin dßrlmesi
ve ißgc tasarrufu amalanÝyor.
Verimlilik artarken, maliyetler dßrld
Envanter maliyetlerinin byk nem taßÝmasÝndan hareketle, yÝl iinde
ortalama 10 milyon TL deÛerindeki malzeme envanterinin daha saÛlÝklÝ
hale getirilmesi iin hazÝrlanan proje, Aygaz iin nemli bir avantaj saÛlÝyor.
nceleri 30'a yakÝn noktada depolanan, emniyetli stok miktarÝna ulaßmak
iin yksek envanter deÛeri yaratan, kayÝt altÝna alÝnmakta zorlanan ve
el irsaliyesi nedeniyle kaydi ve fiili uyumsuzluÛu yaßanan stoklarÝn kontrol
altÝna alÝnmasÝ iin nemli adÝmlar atÝldÝ.
SatÝnalma Sorumlusu Aybars Gven liderliÛinde ve tm satÝnalma
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ekibinin desteÛiyle yrtlen alÝßmalar Aygaz'a, gelißmiß fiziksel koßullar
altÝnda modern depolama yntemlerinin kullanÝldÝÛÝ iki depodan olußan
bir lojistik merkezi kazandÝrÝrken, hem verimliliÛi artÝrdÝ hem de maliyetlerin
dßrlmesinde etkili oldu.
YarÝmca Merkezi Lojistik Deposu 1.900 m2'lik bir alana sahip
Projenin ilk ve en nemli aßamasÝ, YarÝmca Merkezi Lojistik Deposu'nun
olußturulmasÝ oldu. 2008 yÝlÝnÝn ilk eyreÛinde, YarÝmca Liman sahasÝnda,
eski Gazal tesislerinin bulunduÛu arsa zerinde biri 1.500 m2, diÛeri 400
m2 olmak zere toplam 1.900 m2'lik bir alanda iki depo inßa edilerek
Merkezi Lojistik Depo haline getirildi. Ünßaat projesi Mhendislik ve
YatÝrÝmlar ile YarÝmca Terminal Mdrlkleri'nin sorumluluÛunda
gerekleßtirilerek, Nisan 2008'de SatÝnalma MdrlÛ'ne teslim edildi.
Depo kapasitesinin optimum kullanÝlabilmesi amacÝyla, her iki depoda
1.900 palet istifleme kapasiteli back-to-back raf sistemi uygulamaya
alÝndÝ. Paletli rnlerin depolanmasÝ iin uygun olan bu sistem ile tm
malzemelere doÛrudan ulaßÝm, serbest alan dzenlemesi, hem manuel

hem de otomatik istif makinelerinin kullanÝlabilmesi, raf ykseklik ve
derinliklerinde esneklik ve FÜFO alÝßma sistemine uyum gibi pek ok
avantaj saÛlandÝ. Aygaz Lojistik programÝyla entegre alÝßacak depo
ynetim programÝ, barkod sistemi, el terminalleri, el kumandalÝ istifleme
aracÝ, forklift, palet tartÝ aleti gibi ekipman ve sistemlerin devreye alÝnmasÝ
ile Merkezi Depo, modern depolama yntemlerine uygun hale getirildi.
Deneyimli bir kadro olußturabilmek amacÝyla daha nce AmbarlÝ ve
YarÝmca Dolum Tesisleri'nde Depo Sorumlusu olarak grev yapan Mehmet
AydÝn ile Salim Altan, Merkezi Lojistik Depo ynetimine dahil oldu.

Tm ßirket geneline hizmet verecek ßekilde
tasarlanan projeyle ayrÝca, stok
noktalarÝnÝn azaltÝlmasÝ, stok seviyesinin
dßrlmesi ve iß gc tasarrufu
amalanÝyor.
Envanter titizlikle izleniyor
Merkezi Lojistik Depo'da tm malzeme stok hareketleri AralÝk 2008'de
kullanÝma geilen barkod sistemi ve MayÝs 2008'de devreye alÝnan Exen
Depo Ynetim YazÝlÝmÝ ile izlenmeye baßlandÝ. Depolarda varolan tm
envanterin sayÝmÝ, dzenlenmesi ve kaydÝ yeniden yapÝldÝ, malzeme stok
hareketleri ile kullanÝlmayan malzemelerin deÛerlendirilmesine ynelik
hususlar Depo-Stok Ynetim Sreci altÝnda kapsamlÝ olarak tanÝmlandÝ.
Tesislerde bulunan ißletme-yatÝrÝm malzemeleri, otogaz-dkmegazkamyon tanker sistem kurulum malzemeleri, promosyon malzemeleri,
giysiler ve cihazlar tek noktada toplandÝ. AltÝ aydan uzun sreli Aygaz
depolarÝnda hareket grmeyen malzemeler ilgili birimlerin de yardÝmÝyla
satÝlarak veya hurdalaßtÝrÝlarak deÛerlendirilmeye baßlandÝ.
Tesislerden veya mßteriden Ýkma malzemeler ile tamir gren
malzemeler iin ayrÝ malzeme depolarÝ aÝldÝ ve yeni malzemeler ayrÝßtÝrÝldÝ.
ArÝza zm Merkezleri ve Teknik Servisler'e doÛrudan malzeme
sevkiyatÝna geildi. Sistemden otomatik irsaliye kesimine baßlandÝ.
E-satÝnalma zerinden gelen malzeme ihtiyalarÝnÝn depo mevcutlarÝndan
karßÝlanmasÝ durumlarÝ iin Òdahili sevkÓ uygulamasÝ baßlatÝlarak, talimat
olmadan depolardan malzeme sevkiyatÝ uygulamadan kaldÝrÝldÝ. Merkezi
Depo'daki fiili-kaydi gnlk hareketlerin gn sonunda raporlanmasÝna ve
ilgili birimlere gnlk olarak iletilmesine baßlandÝ. Tedarikilerin gn iinde
malzeme teslim ve depodan sevk saatleri disiplin altÝna alÝndÝ.

Aygaz SatÝnalma Mdr Þakir Ayral:
ÒYeni hedef, bayilere doÛrudan malzeme gndermekÓ
Aygaz'Ýn sektr lideri olmasÝnda en byk etkenlerden biri yeniliki
olmasÝ. Bu anlayÝß yalnÝzca mßterilerimize sunduÛumuz rnler
iin deÛil aynÝ zamanda iß srelerimiz iin de geerli. LPG'yi
kullanÝm alanlarÝna gre ayrÝ stoklayabilen ve bu uygulama iin
byk yatÝrÝmlar yapan ßirketimiz, yeni stok ynetim sistemiyle
de her trl ek maliyeti azaltacak, insan gcnden optimum
fayda saÛlayabilecek bir yeniliÛi daha uygulamaya almÝß oldu. Bu
yzden mßteri memnuniyetine dolaylÝ da olsa katkÝda
bulunmaktan memnunuz.
Yeni dnemde devam eden proje adÝmlarÝnÝn temel odaÛÝnÝ,
depo ve stok yazÝlÝm sistemleri arasÝnda entegrasyon saÛlanmasÝ
olußturuyor. nmzdeki dnemde, tpgaz bayilerinin bayi portalÝ
aracÝlÝÛÝyla talep edeceÛi cihazlarÝ ve promosyon malzemelerini
lojistik merkez depomuzdan doÛrudan sevkedeceÛiz. AyrÝca,
malzeme tanÝmlama ve kod yapÝsÝnÝ yeniden dzenleyerek,
satÝnalma srecinin talep ayaÛÝndan, malzemelerin sipariß edilerek
sevk edilmesine ve zetle, stok girißlerinden muhasebeleßtirilmesine
kadarki tm adÝmlarÝnda iyileßtirme saÛlamayÝ hedefliyoruz. Bu
ßekilde e-satÝnalma sistemini de daha etkin kullanarak farklÝ kod
ve tanÝmlamalarla Aygaz stoklarÝnda yer alan malzemelerin
yeniden temin edilmemesini garanti altÝna almÝß olacaÛÝz.
Aygaz'Ýn btn srelerinde olduÛu gibi stok ynetiminde de
'nerede tasarruf saÛlayabiliriz' diye kendimizi sorguluyoruz.
nmzdeki dnemde ncelikli alÝßmalarÝmÝz arasÝnda tesis
depolarÝ arasÝ malzeme sevkiyatlarÝnda nakliye giderlerinin
azaltÝlmasÝ da yer alacak. alÝßmalarÝmÝzÝn hemen her aßamasÝnda
desteÛini ve birikimlerini bizimle paylaßan tm merkez
birimlerimize, tesislerimize ve blge satÝß ekiplerimize teßekkr
bor biliyoruz.
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BÜR BÜRÜM

Karadeniz Blge SatÝß MdrlÛ:
ÒRekabet avantajÝ yaratmayÝ hedefliyoruzÓ
ÒSorunlara zamanÝnda zmler reterek rekabet avantajÝ yaratmayÝ, tehditleri fÝrsat haline
getirmeyi, gl bayi yapÝmÝzÝn ve dolayÝsÝyla mßterilerimizin memnuniyetini artÝrmayÝ
ncelikle hedefliyoruzÓ diyen Karadeniz Blge SatÝß Mdr Ahmet Ba,
yeni dnem stratejilerini anlattÝ.

Karadeniz Blgesi'ni diÛer blgelerden ayÝran zellikler nelerdir?
Orta ve DoÛu Karadeniz'in tamamÝnÝ, Ü Anadolu'nun bir kÝsmÝnÝ, DoÛu
Anadolu Blgesi'nin byk bir blmn kapsayan ve 18 ilden olußan
blgemiz, kendi ierisinde dahi, ekonomik, sosyo-kltrel, coÛrafi ve
iklimsel aÝlardan farklÝlÝklar ieriyor. Nfus yoÛunluÛu ortalamasÝnÝn
olduka altÝnda olan blgemizde, ky ve beldelerde yaßayan kÝrsal
nfus, kent nfusundan fazladÝr. Sanayileßmenin zayÝf olduÛu Karadeniz
Blgesi'nin en nemli gelir kaynaÛÝ yÝlda bir kez hasat alÝnabilen fÝndÝk,
ay ve ttn gibi tarÝm rnleridir. TarÝm gelirlerinin dnemsel olmasÝ,
sektrmzde olduÛu gibi her alanda geim ßartlarÝnÝ ve ticareti
zorlaßtÝrÝyor. Tm bu olumsuz ßartlara ilave olarak en uzun kÝßlarÝn ve
en dßk sÝcaklÝklarÝn yaßandÝÛÝ blgeyiz. Btn bunlara raÛmen,
sÝcakkanlÝ, alÝßkan, vefalÝ, kltrne ve deÛerlerine sahip Ýkan, aynÝ
zamanda olduka neßeli insanlarÝn yaßadÝÛÝ bir blge olmak sanÝrÝm
bizi farklÝ kÝlan en nemli zellik.
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Hizmet verdiÛiniz il ve ileler hakkÝnda bilgi verir misiniz?
18 il merkezine ve baÛlÝ ilelerine ayrÝca beldelerde bulunan tpgaz
ve otogaz bayilerimize, dkmegaz mßterilerimize hizmet veriyoruz.
Sorumluluk alanÝmÝzda Ko TopluluÛu'nu temsil eden en geniß alanlÝ
ve hacimli bayi, satÝß ve daÛÝtÝm organizasyonuna sahip bir ynetim
birimiyiz. Kkl ticari gemißleriyle bulunduÛu mahaldeki saygÝn ve
sz geen isimlerden olußan, hatta artÝk nc nesillerin ißin baßÝnda
olduÛu tpgaz bayilerimizle pazarda neredeyse %100 bulunabilirlik
ve bilinirlik zelliÛimiz var. Birok mahalde lideriz ve pazar payÝmÝz
lke ortalamasÝnÝn zerinde. Opet yayÝlÝm alÝßmalarÝnÝn da katkÝsÝyla
byyen ve gl tpgaz bayi yapÝmÝza benzer yapÝdaki ßahÝs ve
firmalardan olußan otogaz bayilerimizle de bu alanda her geen gn
satÝß ve pazar payÝ artÝßÝ saÛlÝyoruz. Erzurum ve Samsun ßube satÝß
yneticiliklerimiz, Trabzon'da yerleßik saha yneticilerimiz ve satÝß
destek sorumlularÝndan olußan 17 kißilik ekibimizle geniß ve bir o kadar

Ahmet Ba kimdir?
1969 yÝlÝnda Tokat Erbaa'da
d o Û d u . E r z u ru m At a t  r k
niversitesi Üktisat Blm'nden
mezun olduktan sonra eßitli
firmalarÝn muhasebe
blmlerinde alÝßtÝ. 1997
yÝlÝnda, Orta Anadolu Blge
MdrlÛ'nde SatÝß Sorumlusu
olarak Aygaz ailesine katÝldÝ.
2000 yÝlÝnda Erzurum Þube SatÝß Blm Yneticisi, 2001-2009
yÝllarÝ arasÝnda sÝrasÝyla, Karadeniz Blge ve ukurova Blge SatÝß
mdrlklerinde Tplgaz SatÝß Yneticisi olarak grev yaptÝ.
1 Þubat 2009 tarihinden beri de Karadeniz Blge SatÝß Mdr
olarak grev yapÝyor. Evli.

ÒTm ekibimizle sahada, gelißen pazar yapÝsÝna
uygun ßekilde bayilerimizi etkin ynetip
ynlendirmek iin her zamankinden daha
ok alÝßÝyoruz.Ó
zorlu coÛrafyamÝzda bayilerimize ve pazara daha yakÝn olmaya
alÝßÝyoruz. lke genelindeki en uzak mesafeli ikmaller, tpgazda
Artvin/Yusufeli'ne, otogazda ise IÛdÝr merkezde olmak zere blgemizde
gerekleßiyor.
Blgenizde yaß anan sorunl ar ve bunl arÝ aßmak iin
dßndÛnz zm nerileri nelerdir?
Sorumlu olduÛumuz mahallelerdeki pazar ve rekabet ßartlarÝnÝ etkileyen
en nemli sorunlar, doÛalgaz yayÝlÝmÝ ve tketim alÝßkanlÝklarÝndaki
deÛißimlerle pazarÝn daralmasÝ, sanayi kurulußlarÝnÝn az olmasÝndan
dolayÝ LPG'ye olan talep dßklÛ, genelde dnemsel gelire sahip
tketicilerin alÝm ve deme gcndeki zayÝflamanÝn yarattÝÛÝ problemler,
lke genelindeki ekonomik krizin blgemizdeki etkilerinin daha derin
ve uzun sreli hissedilmesi ve bu olumsuz ßartlarÝn bayilerimizin
sermaye yapÝlarÝna yansÝmalarÝ olarak sÝralanabilir. Tpgaz ve otogaz
satÝßlarÝmÝzÝ olumsuz etkileyen bazÝ rakip otogaz istasyonlarÝnda korsan
tp dolum faaliyetlerine blgemizde de sÝka rastlanÝyor. Hukuki
tespitlerle mcadele ettiÛimiz bu haksÝz rekabette son dnemde EPDK
tarafÝndan da artÝrÝlarak devam eden denetimler yapÝlmasÝnÝn yakÝn
dnemde olumlu etkiler yaratacaÛÝnÝ dßnyoruz. Tpgaz ve otogaz
segmentinde pazarda promosyon ve satÝß fiyatÝnda indirim olarak
karßÝmÝza Ýkan rekabette ise mahal bazlÝ aksiyon planlarÝyla rekabeti

Tm illerde pazar lideriyiz

Mustafa Krkn/Tpgaz SatÝß Yneticisi:
Ò1971 Adana doÛumluyum. Hacettepe
niversitesi Fen Fakltesi'nde Üstatistik
eÛitimi aldÝm. Evliyim, Nehir isminde iki
yaßÝnda bir kÝzÝm var. 1998 yÝlÝnda Orta
Anadolu Blge MdrlÛ'nde SatÝß
Sorumlusu olarak greve baßladÝm.  yÝl Kayseri,  yÝl da
Erzurum'da alÝßtÝm. 2006 yÝlÝ Eyll ayÝndan beri Karadeniz Blge
SatÝß MdrlÛ'nde Tplgaz SatÝß Yneticisi olarak grev
yapÝyorum. FarklÝ kltrleri barÝndÝran eßitli coÛrafyalarda
alÝßmanÝn bana 11 yÝldÝr kazandÝrdÝÛÝ tecrbelerden dolayÝ
mutluyum. Bu tecrbeyi AygazlÝ ve Kolu olarak ve deÛerli bayi
teßkilatÝmÝzÝn gc sayesinde elde ettim. Gl, alÝßkan ve
uyumlu bayi yapÝmÝzla birok sorunu rahatlÝkla zebiliyoruz.
Tm illerimizde pazar lideri olmamÝz rakiplerimizi blgemize
odaklÝyor. Bu durum daha fazla sorumluluk ve dinamizm
gerektiriyor. Bayilerimizin deÛißen rekabet ßartlarÝna abuk uyum
saÛlamasÝyla, rekabet ve hizmette gcmz ortaya koyuyoruz.

Blgemizde otogaz pazarÝ byyor

Cenk Tlemek/Orta Anadolu-Karadeniz
Blge Dkmegaz ve Otogaz SatÝß
Yneticisi: 1966 Üstanbul doÛumluyum. ÜT
Makine MhendisliÛi mezunuyum. Evli ve iki
ocuk babasÝyÝm. 1993 yÝlÝnda Aygaz Genel
MdrlÛ'nde Üßletme Mhendisi olarak
alÝßmaya baßladÝm. 1996 yÝlÝnda Adana Tp DaÛÝtÝm Merkezi
YneticiliÛi'ne atandÝm. 1999 yÝlÝnda ukurova Blge SatÝß
MdrlÛ'nde Dkmegaz ve Otogaz SatÝß Yneticisi olarak
alÝßtÝm. 2002 yÝlÝndan itibaren Orta Anadolu ve Karadeniz Blge
SatÝß mdrlklerinde Dkmegaz Otogaz SatÝß Yneticisi olarak
grev yapÝyorum ve toplam 30 ili ynetiyorum. Sonu olarak
Sinop'tan Anamur'a bir izgi izersek, izginin doÛusunda her
yerde bulunduÛum ve ynetici sorumluluÛu stlendiÛim iin
kendimi ßanslÝ gryorum.
Karadeniz'de alÝßmak, blgenin zellikle otogaz segmentinde
byyen bir pazar olmasÝ sebebiyle bana gerekten keyif veriyor.
nk her yÝlÝn sonularÝna bakÝp gelißmeyi grmek beni ve ekibimi
mutlu ediyor. 2008 yÝlÝ EPDK verilerine gre blgemiz pazar payÝnÝ
bir nceki yÝla gre %3,5 artÝrdÝ ve %12,5 seviyesine ulaßtÝ.
Dkmegazda ise %38 ile pazar lideriyiz. Bana baÛlÝ iki saha
yneticisi, bir satÝß destek elemanÝ ve dkmegaz doÛrudan daÛÝtÝm
sorumlusu ile birlikte bu sonularÝ daha da st noktalara ulaßtÝrmak
iin byk bir ßevkle alÝßÝyoruz. Blgemizde faaliyet gsteren
yerel firma sayÝsÝnÝn yksekliÛi nedeniyle bazen ok deÛißik
sorunlarla karßÝlaßÝyoruz. Bu sorunlarÝ zerken ßirketimizin kkl
gemißi ve tecrbesi bize her zaman ÝßÝk tutuyor ve sorunlarÝ
kolayca aßmamÝza yardÝmcÝ oluyor.

takip ediyoruz. Faaliyet gsterdiÛimiz mahallelerdeki pazar payÝmÝzÝ
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Kolu ve AygazlÝ olmak
bir ayrÝcalÝk
Murat elik /Erzurum Þube Tpgaz
S a t Ý ß Y n e t i c i s i : 1 9 7 1 O rd u
doÛumluyum. Hacettepe niversitesi
Üktisat Blm mezunuyum. Evliyim ve
2,5 yaßÝnda bir kÝzÝm var. Aygaz'daki
alÝßma hayatÝma 1997 yÝlÝnda Orta Anadolu Blge MdrlÛ'nde
Mali Üßler ve DaÛÝtÝm Sorumlusu olarak baßladÝm. 1998 yÝlÝnda
satÝß ekibine katÝldÝm. 2000 yÝlÝna kadar Orta Anadolu Blge'de
Tplgaz SatÝß Sorumlusu olarak grev yaptÝm. 2000-2006 yÝllarÝ
arasÝnda Karadeniz Blge MdrlÛ'ne baÛlÝ Trabzon Þube'de
aynÝ grevi yrttm. 2006 yÝlÝ AÛustos ayÝndan beri Erzurum
Þube Tplgaz SatÝß Yneticisi olarak grev yapÝyorum.
Ko TopluluÛu'nun ve Aygaz'Ýn bir yesi olmak nemli bir
ayrÝcalÝk. Bu ayrÝcalÝk bizlere aynÝ zamanda byk sorumluluklar
da yklyor. Bunun sadece ißimize deÛil, yaßantÝmÝzÝn her alanÝna
nemli katkÝlarÝ olduÛuna inanÝyorum. Aygaz olarak yoÛun
rekabetin yaßandÝÛÝ bir sektrde faaliyet gsteriyoruz. Bu rekabetin
nmzdeki dnemde artarak devam edeceÛini tahmin etmek
zor deÛil. Ancak ßirketimizin etik deÛerlere nem veren yapÝsÝ,
uzun vadeli ve kalÝcÝ uygulamalara ncelik vermesi bizi sektrde
farklÝ kÝlmaya devam edecektir. Mßterilerine, bayilerine ve
alÝßanÝna yaptÝÛÝ yatÝrÝmlarla Aygaz'Ýn, sektrdeki lider konumunu
her geen gn daha da glendireceÛine inanÝyorum.
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artÝrmak istiyoruz. KÝrsalda daha ok yayÝlÝm, olmadÝÛÝmÝz ya da pazar
payÝmÝzÝn dßk olduÛu mahallelerde yeni bayi veya transfer bayi
yolu ile yapÝlanma, ißyeri mßterilerimizin gvenliÛine ynelik
iyileßtirme alÝßmalarÝ, bte ve denetim esasÝyla desteklerimizin
eßitlendirilmesine nem veriyoruz.
Tm ekibimizle sahada ve bayilerimizin yanÝnda, gelißen pazar
yapÝsÝna uygun ßekilde bayilerimizi etkin ynetip ynlendirmek iin
her zamankinden daha ok alÝßÝyoruz. Sorunlara zamanÝnda zmler
reterek rekabet avantajÝ yaratmayÝ, tehditleri fÝrsat haline getirmeyi,
gl bayi yapÝmÝzÝn ve dolayÝsÝyla mßterilerimizin memnuniyetini
artÝrmayÝ hedefliyoruz.
Aygaz'da bulunduÛunuz sre ierisinde edindiÛiniz tecrbelerin
kißisel gelißiminize nasÝl bir katkÝ saÛladÝÛÝnÝ dßnyorsunuz?
1997 yÝlÝndan beri iinde olduÛum bu ailede Ko TopluluÛu kltrn
ve iß tecrbesini edindiÛim iin kendimi ok ßanslÝ hissediyorum.
eßitli blgelerde farklÝ ekiplerle ve bayilerimizle yaßadÝÛÝmÝz o kadar
ok deneyim var ki... Teorik ve pratik olarak aldÝÛÝmÝz eÛitimlerin
kißisel gelißimimize katkÝsÝ ise tartÝßÝlmaz. Ünsanla iletißim halinde
olmanÝn ok byk bir keyfi var. Bu sayede her gn yeni yeni deneyimler
elde ediyoruz. Ko Grubu ve Aygaz ßapkasÝ takmak gurur verici ama
ciddi sorumluluklarÝ da beraberinde getiriyor. Bunu baßardÝÛÝnÝzda
evrenizde uzun soluklu, gvene dayalÝ, samimi bir evre olußtuÛunu
gryorsunuz. Aygaz, kendi ierisinde sevincini ve zntsn hep
beraber yaßayan ve sizi hi yanlÝz bÝrakmayan byk bir aile...

Abone Servis Grevlileri

ASGÕlerimizi tanÝyalÝm
Her gn 200 bini aßkÝn evin kapÝsÝnÝ alan Aygaz, tketicileriyle birebir temasta olan
bir kuruluß. YapÝlan anketlerde TrkiyeÕde mßterilerin en gvendiÛi marka olan AygazÕÝn
bu baßarÝsÝnda rnlerinin yanÝ sÝra Aygaz tplerini evlere ulaßtÝran Abone Servis
Grevlilerinin de byk bir payÝ var. Sizlere ASGÕlerimizi tanÝtmayÝ srdryoruz.
Bu sayÝmÝzÝn ASGÕleri ÜzmitÕten.

Yeni aboneler iin alÝßÝyoruz

1974 yÝlÝnda Kocaeli KandÝra'da doÛdum. Evliyim. OÛuzhan ve Derya
isimli iki ocuk babasÝyÝm. 10 yÝl YenidoÛan, Serdar, Plaj Yolu, Cumhuriyet
Mahallesi ve Kurueßme'de alÝßtÝm. Son dnemlerde de Topular,
KanlÝbaÛ ve Gltepe'ye bakmaya baßladÝm. 10 sene alÝßtÝÛÝm blgede
mßterilerimizle bir aile gibiydik. OnlarÝn oÛunu ismen ve sima olarak
tanÝrdÝm. KarßÝlaßtÝÛÝmÝzda birbirimize hal hatÝr sorarÝz, uygunsak ay
iip muhabbet ederiz.
Abone sayÝmÝzÝ artÝrmak iin eßitli alÝßmalar yapÝyoruz. Bazen
mßteri adaylarÝyla birebir grßerek bazen de tanÝdÝk mßteriler vasÝtasÝyla
baÛlantÝ kurarak baßka marka tp kullananlarÝ Aygaz'la tanÝßtÝrÝyoruz.
Zaten bize bir ßekilde gelen mßteri bir daha baßka bir firmaya dnmyor.
Aygaz, LPG sektrnde bir numara. Bunu mßteriler de biliyor. Zaten
bilinli mßteriler bizi hibir zaman terk etmez. Yenilikler mßterilerimizin
ok hoßuna gidiyor. rneÛin kredi kartÝyla satÝßa baßlamamÝz onlarÝ ok
memnun etti. Yenilikler bizim de ißimizi hareketlendiriyor.

Mehmet KÝyÝcÝ-TellioÛlu Gaz Pazarlama Tic. Ltd. Þti.-Üzmit

Aygaz'da alÝßtÝÛÝm iin gurur duyuyorum

UÛur DoÛan-YiÛit zer Tic. Koll. Þti.-Üzmit

1960 yÝlÝnda Üzmit'te doÛdum. Evli ve  ocuk babasÝyÝm. Üki oÛlum ve
bir kÝzÝm var. Eski ve kkl bir bayiyiz. Bu yzden de bu evrede bulunan
herkes bizi ok iyi tanÝr. Uzun yÝllar aynÝ yerde bulunmanÝn ve alÝßmanÝn
etkisiyle mßterilerimizin hepsiyle sÝcak ilißkiler iindeyiz. Gnde ortalama
25 eve hizmet veriyorum. Mßterilerle ilißkilerimizi gelißtirmeye ok
zen gsteriyoruz. Aygaz artÝk byk tplerin yanÝ sÝra kamp tplerinde
de hologram kapak kullanmaya baßladÝ. Þirketin gvenliÛe verdiÛi nem
hem bizleri hem de tketcileri memnun ediyor. Aygaz gibi kendi
sektrnn lideri bir firmanÝn temsilcisi olarak sÝcak bir aile ßirketi olan
TellioÛlu'nda alÝßtÝÛÝm iin gurur duyuyorum. AmacÝmÝz ßirketimizi
daha iyi yerlere taßÝmak. Bunun iin tm gcmzle alÝßmayÝ
srdryoruz.
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Bayi RportajÝ

Yrkler Ticaret:
ÒYeniliklerde ncyzÓ
KurulduÛu gnden beri pek ok ilki gerekleßtirerek mßterilerin beÛenisini kazanan Yrkler
Ticaret'i ziyaret ederek Edirne bayimiz Ali Yrk ile grßtk.

Ticaret hayatÝna nasÝl baßladÝnÝz? Yrkler Ticaret ne zaman
faaliyete geti?
1957 yÝlÝnda Edirne'nin Kkdlk Ky'nde doÛdum. Ülkokulu ve
ortaokulu Edirne'de tamamladÝktan sonra maddi imkansÝzlÝklar nedeniyle
okulu bÝrakmak zorunda kaldÝm. Babam iftilik yapÝyordu. Edirne
merkeze taßÝndÝktan sonra eßitli iß kollarÝnda alÝßtÝm. Askerden sonra
evimizin altÝna kk bir bakkal atÝm. 90'lÝ yÝllarÝn baßÝnda byk
marketlerin kente gelmeye baßlamasÝnÝn ardÝndan bakkalÝmÝ kapatarak
Edirne'deki Aygaz bayisi Blent Alamut'un yanÝnda mdr olarak iße
baßladÝm. Beß yÝl burada alÝßtÝktan sonra emekli oldum. Bu sre iinde
Aygaz'Ý ve mßterileri yakÝndan tanÝma fÝrsatÝ yakaladÝm. O dnemde
diÛer Aygaz bayisinin devredileceÛini Ûrendim. Kardeßlerimle beraber
Aygaz bayiliÛini devraldÝk. Yrkler Ticaret olarak 2000 yÝlÝndan beri
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Ali Yrk: ÒPek ok uygulamada pilot bayi
olduk. Ülk POS makineleri bizde kullanÝldÝ,
kredi kartÝyla satÝßa getik, abone takip
sistemi kurduk, Paro kart gibi
uygulamalarÝmÝz byk bir ilgi gryor.Ó
mßterilerimize en iyi hizmeti vermek iin alÝßÝyoruz. Aygaz ve su
bayiliÛimiz var. Edirne'nin yanÝ sÝra orlu'da da ßubemiz var. orlu
ßubemizle birlikte ekibimiz toplam 34 kißiden olußuyor. Edirne merkezde
altÝ servis, bir ky ve tali bayi aracÝmÝz, bir de AmbarlÝ'dan ikmal
yaptÝÛÝmÝz tÝrÝmÝz var.

Bayinizin zellikleri, yaptÝÛÝnÝz alÝßmalar ve aboneleriniz hakkÝnda
bilgi verir misiniz?
KurulduÛumuz 2000 yÝlÝndan beri blgemizde ve ßirketimizde pek ok
ilke imza attÝk. Yrkler Ticaret olarak Aygaz'Ýn her trl etkinliÛine
katÝlÝyoruz. Yenilikleri halkÝmÝza ve abonelerimize en kÝsa srede sunarak
mßteri memnuniyetini artÝrmayÝ amalÝyoruz. Bu yzden de pek ok
uygulamada pilot bayi olduk. Ülk POS makineler bizde kullanÝldÝ, kredi
kartÝyla satÝßa getik, abone takip sistemi kurduk. Paro kart gibi
uygulamalarÝmÝz da byk bir ilgi gryor.
Toplam abone sayÝmÝz 7-8 bin civarÝnda. Edirne'deki mßteri
potansiyelimiz ok iyi. Buradaki Aygaz kullanÝcÝlarÝ da sekin insanlar.
AÛÝrlÝklÝ olarak ev abonelerine hizmet veriyoruz. Abone sayÝmÝzÝ artÝrmak
iin srekli kampanyalar yapÝyoruz. En son kampanyamÝzda
mßterilerimize akmak hediye ettik. SÝk sÝk AygazlÝ yetkililerle bir araya
gelerek daha farklÝ neler yapabileceÛimiz hakkÝnda konußuyoruz.
Abone Servis Grevlileri'ne ynelik eÛitimleriniz var mÝ?
alÝßanlarÝmÝz Aygaz tarafÝndan dzenlenen seminer ve eÛitimlere
mutlaka katÝlÝyorlar. Tm elemanlarÝmÝz getiÛimiz gnlerde Edirne'ye
gelen Aygaz EÛitim Otobs'nde eÛitim alarak bilgilerini tazelediler.
ASG'lerimizin oÛuyla uzun yÝllardÝr birlikte alÝßÝyoruz. Bu durum da
mßterilerimizin bize duyduÛu gveni olumlu ynde etkiliyor.

aßmÝß durumda. OsmanlÝ ÜmparatorluÛu'na 92 yÝl baßkentlik eden
Edirne, gemißten gnmze her zaman nemli bir yere sahip olmußtur.
Blgemiz tarihi ve kltrel aÝdan ok zengindir. Þehrimizin kltr
seviyesi yksektir. Sanayiye deÛil tarÝma dayalÝ bir blgeyiz. nmzdeki
dnemde kentimizin turizmle ne ÝkmasÝnÝ bekliyoruz. nk son
dnemde buradaki pek ok eser VakÝflar Blge MdrlÛ tarafÝndan
onarÝlÝyor. SarayÝmÝz gn yzne ÝkarÝlÝyor, onun dÝßÝnda da eßitli
binalarda restorasyon alÝßmalarÝ sryor.
Mimar Sinan'Ýn ustalÝk eseri Selimiye Camii, 2004 yÝlÝnda Avrupa'da
yÝlÝn mzesi dl alan SaÛÝlÝk Mzesi gibi eserlerimiz her geen gn
daha ok ilgi ekiyor. 650 yÝldan beri kentimizde yapÝlan greßlerimizin
kent kltrnde ayrÝ bir yeri vardÝr. Edirne, Trkiye'nin iki Avrupa lkesine
birden sÝnÝrÝ olan tek ßehridir. Zaten insanlarÝmÝz da tavÝr ve davranÝß
aÝsÝndan AvrupalÝdÝr.  nehrimizin getiÛi blgede yer alan topraklarÝmÝz
ok verimlidir. Gemißten beri ticari aÝdan bir geiß noktasÝ olmußuz.
Herkesin mutlaka Edirne'yi hayatÝnda bir kez bile olsa grmesini isterim.
Buraya kadar gelmißken meßhur ciÛerimizden yemeyi, yresel
peynirlerimizin tadÝna bakmayÝ, aynalÝ sprge, mis sabunu gibi hediyelik
eßyalarÝmÝzdan ve deva-i misk tatlÝsÝndan almayÝ unutmasÝnlar.

Bir zamanlar Aygaz bayi alÝßanÝyken ßimdi bayi sahibi olmußsunuz.
Bu durumu nasÝl deÛerlendiriyorsunuz?
Daha nce Aygaz bayisinde alÝßmak ve yneticilik yapmak bana ok
nemli tecrbeler kazandÝrdÝ. Orada edindiÛim tecrbeleri burada
deÛerlendirdim. GzlemlediÛim hatalarÝ kendi ßirketimde avantaja
dnßtrdm. Aygaz'Ýn bize saÛladÝÛÝ pek ok yarar var. Aygaz markasÝnÝn
gc bizi de glendiriyor. Sivil toplum rgtlerinde de etkin bir ßekilde
alÝßmalar yapÝyoruz. Edirne Ticaret OdasÝ Meclis Baßkan Vekili olarak
grev yapÝyorum. Aygaz ismiyle bazÝ ßeyler daha abuk ve kolay oluyor.
Rahmetli Vehbi Ko'un saÛlam temeller zerine kurduÛu Aygaz bayilik
sisteminin ve Aygaz ailesinin bir yesi olmaktan gurur duyuyorum.
Aygaz DnyasÝ okuyucularÝna bir anÝnÝzÝ anlatÝr mÝsÝnÝz?
Aygaz'Ýn bir aile olduÛunu gsteren bir anÝmÝ aktarmak istiyorum. KarlÝ
bir kÝß gnnde dolum yaptÝktan sonra dnße geen kamyonumuz
ßiddetli kar ve tipi yznden Silivri yakÝnlarÝnda kaza yapmÝß. AracÝn
iinde sÝkÝßÝp kalan ßofrm beni arayÝp durumu bildirdi. OlayÝ haber
aldÝÛÝmda hemen arkadaßÝm olan Aygaz Silivri Bayi Sezer Ticaret'in
sahibi Þerif Bey'i aradÝm. Þerif Bey en kÝsa srede kendi imkanlarÝyla
ßofrm aracÝn iinden ÝkarÝp hastaneye gtrp tedavisini yaptÝrdÝ.
Bu Aygaz camiasÝ olarak bizim birbirimize baÛlÝlÝÛÝmÝzÝn bir gstergesidir.
Bu Edirne'den AÛrÝ'ya memleketimizin her kßesi iin geerlidir.
Son olarak Edirne'yi ziyaret etmek isteyenlere tavsiyelerinizi
alabilir miyiz?
Merkez nfusu 110 bin olan Edirne'de, ileleriyle birlikte nfus 395 bini
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Tesis TanÝtÝmÝ

AliaÛa Terminal MdrlÛ'nde
iyileßtirme alÝßmalarÝna hÝz verildi
Endstriyel otomasyon, GC laboratuvarÝ, yapay grme, dinamik dara ve tp sayma sistemlerinin
2008 yÝlÝnda devreye alÝnmasÝnÝn ardÝndan AliaÛa Tesis YneticiliÛi, AliaÛa Terminal
MdrlÛ oldu. MdrlÛe baÛlÝ tesis ve TDM'lerde uygulama birliÛi yaratÝlmasÝna ynelik
alÝßmalar sryor. AliaÛa Terminal Mdr Ali KÝzÝlkaya ile grßtk.

AliaÛa Terminal MdrlÛ'nn zellikleri, kapasitesi, hizmet
verdiÛi blgeler ve tesiste grev yapan ekibiniz hakkÝnda bilgi verir
misiniz?
65 dnm arazi zerine kurulu AliaÛa Dolum Tesisi'nde tpgaz, otogaz
ve dkmegaz dolum hizmeti veriliyor. Tm tpl segmentlerde yÝllÝk 70
bin ton tpgaz, altÝ peronda  ayrÝ rn aynÝ anda doldurabilme
kabiliyeti ile yÝllÝk 190 bin tonluk tanker dolumu yapÝlabiliyor. AliaÛa
Dolum Terminali, kuzeyde Gkeada, gneyde Üzmir KarßÝyaka, doÛuda
ise Manisa Grdes'e kadar 112 adet tpgaz bayisine, BalÝkesir ve Denizli
olmak zere iki Tp DaÛÝtÝm Merkezi'ne (TDM) hizmet veriyor. Otogaz
ve dkmegaz olarak ise kuzeyde anakkale-Kepez'den, gneyde MuÛla-
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Fethiye'ye, doÛuda Ußak'tan, batÝda Üzmir il ve ileleri de dahil 96 otogaz
istasyonuna gaz sevki yapÝlÝyor. AliaÛa Terminal MdrlÛ bnyesinde
AliaÛa, IßÝkkent ve Isparta dolum tesisleri ile Denizli, BalÝkesir ve Isparta'ya
doÛrudan baÛlÝ Antalya Tp DaÛÝtÝm Merkezi bulunuyor.
AliaÛa Dolum Terminali'nde 14 beyaz yakalÝ, 13 mavi yakalÝ ve
altißveren ßirketleri bnyesindeki 31 personelle birlikte toplam 58 kißi
hizmet veriyor.
Geniß bir coÛrafyaya baßarÝyla hizmet verebilmek iin neler
yapÝyorsunuz?
Mßteri ve alÝßan memnuniyetini artÝrmaya ynelik aksiyon planlarÝmÝzÝ

olußturduk. Ületißimi ve eÛitimi n planda tutuyoruz. Terminal
MdrlÛ'mze baÛlÝ tesis ve TDM'lerimizde uygulama birliÛi
yaratÝlmasÝna ynelik alÝßmalara devam ediyoruz. BaßarÝlÝ uygulamalarÝ
genele yaymak iin yoÛun bir gayretimiz var. Yeniliklere aÝÛÝz,
rnlerimizde yksek kalite ve standartlarÝ hedefledik. BaÛlÝ tesis ve
TDM'lerimizde tasarrufu n plana Ýkartacak iyileßtirme alÝßmalarÝna
hÝz verdik. 2008 yÝlÝ iinde sadece AliaÛa Terminali'nde 50'nin zerinde
iyileßtirme projesi gerekleßtirildi. SatÝßa daha iyi hizmet sunmak, tp
grnmnde kaliteyi artÝrmak iin tp yÝkama makinasÝ, dinamik dara
ve sayma makinasÝ gibi yatÝrÝmlar gerekleßtirdik. Tesis personeli iinde
rotasyon yaparak ißletme krlÛnden kurtulmayÝ ve alÝßan
memnuniyetini saÛlamayÝ hedefledik. Bu konuda olumlu geri bildirimler
almaya baßladÝk. Bayilerimizi ve depolarÝnÝ ziyaret ederek alÝßmalarÝmÝzÝ
srdryoruz. Bu ziyaretlerimizin ißimize olumlu yansÝmasÝ bizleri memnun
ediyor. Kaliteli ve zamanÝnda yapÝlan retimin, enerji piyasasÝndaki artan
rekabet ßartlarÝnÝ Aygaz ve Mogaz satÝß birimlerimize daha az yansÝtacaÛÝnÝn
bilinci ierisindeyiz ve bu bilinle daha gayretli alÝßÝyoruz.
AliaÛa Dolum Terminali'ni diÛer tesislerden ayÝran farklÝlÝklar
nelerdir?
AliaÛa Dolum Terminali, Tpraß'la yapÝlan anlaßma sonrasÝnda, ithal ve
Aygaz gemilerinin Tpraß LimanÝ'na yanaßmasÝ ile gemi hareketine imkan
veren, tpgaz dolumunun yanÝ sÝra dkmegaz ve otogaz hizmeti verebilen,
endstriyel otomasyon, GC laboratuvarÝ, dinamik dara ile teknolojiyi
byk lde kullanmaya baßlayan beß Aygaz terminalinden biridir.

Ali KÝzÝlkaya: ÒTesis ve TDM'lerimizde
tasarrufu n plana Ýkartacak iyileßtirme
alÝßmalarÝna hÝz verdik. Ó

Tesisin sahip olduÛu ynetim sistemleri ve sertifikalar hakkÝnda
bilgi verir misiniz?
ISO 9001:2000, OHSAS 18001, ISO 14001 olmak zere  kalite
sistemini aktif olarak takip ediyoruz. Bu sistemlere ait sertifikalarÝmÝzÝ
aldÝk.
Tesis alÝßanlarÝnÝn mesleki ve kißisel gelißimlerini artÝrmak iin
yaptÝÛÝnÝz alÝßmalarÝ anlatÝr mÝsÝnÝz?
Tesis alÝßanlarÝmÝzla ilgili her yÝl gelißim planlarÝ hazÝrlÝyoruz. HazÝrlanan
planlar erevesinde olanaklara gre sÝnÝf ii veya e-eÛitim imkanÝ
saÛlanÝyor. Performans grßmeleri, yetkinlik deÛerlendirmeleri ve kißisel
baßvurular gelißim planlarÝnÝ etkileyen faktrler. Tesisimizde ben ve
ißletme sorumlumuz, MMO tarafÝndan verilen eÛitimci sertifikasÝna
sahibiz. Þirketimiz ve MMO ile ißbirliÛi ierisinde teknik eÛitimler
verilmesini ve sertifikalandÝrÝlmasÝnÝ saÛlÝyoruz.
Bu yÝl iin tesisi gelißtirmeye ynelik hedef ve projeleriniz nelerdir?
2008 yÝlÝnda verimliliÛi hedefleyen 50'nin zerinde kk kapsamlÝ
iyileßtirme projesi gerekleßtirdik. 2009 yÝlÝ iinde TPM alÝßmasÝ ve bu
iyileßtirme projelerini birlikte gtrerek 50'nin zerine ÝkmayÝ
hedefliyoruz. Endstriyel otomasyon yatÝrÝmÝmÝz dolum ve kamyon/tanker
peronu iin devam ediyor. Yine otomasyon kapsamÝnda dinamik dara
ve sayma makineleri devreye alÝndÝ. 3.100 m3'lk yangÝn su tankÝ yatÝrÝmÝ

Ali KÝzÝlkaya kimdir?
1964'de Ankara'da doÛdu. Üstanbul Teknik niversitesi Makine
Fakltesi Makine Blm'nden mezun oldu. 1987 yÝlÝndan beri
Ko Grubu'nda grev yapÝyor. 1996 yÝlÝnda Aygaz'da Dkmegaz
SatÝß Sorumlusu olarak alÝßmaya baßladÝ. Daha sonra SatÝnalma
Sorumlusu olarak grevine devam etti. 2000-2004 yÝllarÝ arasÝnda
Lipetgaz, sonrasÝnda da Mogaz Üßletmeler MdrlÛ grevini
yrtt. 2004 yÝlÝnda Tesis Sistem Mdr olarak Aygaz'a geri
dnd. 2008 yÝlÝnda AliaÛa Terminal MdrlÛ'ne atanan
KÝzÝlkaya, evli ve bir ocuk babasÝ.
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AliaÛa Dolum Terminali'nde 14 beyaz yakalÝ,
13 mavi yakalÝ ve altißveren ßirketleri
bnyesinde yer alan 31 personelle birlikte
toplam 58 kißi grev yapÝyor.
ve hidrant hatlarÝnÝn yenileme alÝßmalarÝ devam ediyor. Projektr
direklerimizi yenileyeceÛiz, malzeme depomuzu da elden geirmeyi
planlÝyoruz.
Aygaz AliaÛa Dolum Terminali olarak evreyi korumaya ynelik
yatÝrÝmlarÝnÝz, yre halkÝyla ilißkileriniz ve yaptÝÛÝnÝz sponsorluklar
hakkÝnda bilgi verir misiniz?
Tesisimizde biyolojik ve kimyasal atÝk su arÝtma nitesi 1998 yÝlÝndan
beri hizmet veriyor. ÜT ve Üstanbul niversitesi ile birlikte yapÝlan
akademik alÝßmalar sayesinde evre kltrnn tesis iinde gelißmesi
saÛlandÝ. Boya kabinlerimizde zel filtreler kullanÝlÝyor. Tesisimiz
emisyon deÛerlerini standart seviyesinin altÝnda tutuyor ve emisyon
iznimiz de bulunuyor. YaptÝÛÝmÝz yatÝrÝmlarÝmÝzda ED (evresel
Etkileri DeÛerlendirme) raporlarÝ alarak evreye herhangi bir zarar
vermediÛimizi kanÝtlÝyoruz. Tesisimizdeki ISO 14001 evre Ynetim
Sistemi alÝßmalarÝ da BVQI tarafÝndan belgelendirildi. evre ve
Orman BakanlÝÛÝ, EBSO ve 9 Eyll niversitesi tarafÝndan yrtlen
AliaÛa blgesinde kurulacak hava, toprak ve su analizlerinin yapÝlacaÛÝ
laboratuarlarla ilgili projeye destek verildi. Tesisimiz 2008 yÝlÝndan
beri AliaÛa Petrokimya ÜlkÛretim Okulu Ûrencilerinin periyodik
ziyaretleriyle ßenleniyor. Ûrencilere evre bilinci ve sosyal
sorumluluklar aÛÝrlÝklÝ olmak zere bilgilendirme ve bilinlendirme
eÛitimleri veriliyor. Aygaz-TEMA ißbirliÛine tesis personelimizin de
katkÝsÝ bulunuyor.
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AliaÛa Dolum TerminaliÕnin
Kilometre TaßlarÝ
1969: AliaÛa Dolum Tesisi inßaatÝna ve 2.000 m3'lk ilk LPG kre
yapÝmÝna baßlandÝ. 6 adet 115 m3'lk silindirik tank devreye
alÝndÝ.
1970: AliaÛa Dolum Tesisi faaliyete geti ve ikinci 2.000 m3'lk
LPG kre yapÝmÝna baßlandÝ. AliaÛa Dolum Tesisi'ne ilk gazÝn girißi,
Tpraß rafinerisi henz devreye girmediÛi iin ithal gemi ile yapÝldÝ.
1971: 2.000 m3'lk ikinci LPG kresi devreye alÝndÝ.
1976: 3.500 m3'lk LPG kresi devreye alÝndÝ.
1993: 3.100 m3'lk LPG kresi devreye alÝndÝ.
1995: NOSA standardÝna geiß ve belge alÝnmasÝ alÝßmalarÝ
baßladÝ.
1996: NOSA 3 YÝldÝz Belgesi alÝndÝ.
1997: NOSA 4 YÝldÝz Belgesi alÝndÝ. 4.000 m3'lk LPG kresi
devreye alÝndÝ.
1998: 4.000 m3'lk LPG kresi devreye alÝndÝ. Kimyasal ve Biyolojik
ArÝtma nitesi devreye girdi.
2000: BVQI, ISO 9002 Belgesi sÝfÝr hata ile alÝndÝ.
2001: 2.000 m3'lk ilk LPG kresinin temel glendirmesine
baßlandÝ.
2002: 2.000 m3'lk ikinci LPG kresinin ve dolum binasÝnÝn temel
glendirmesine baßlandÝ.
2006: 5.000 m3'lk LPG kresi devreye alÝndÝ. Endstriyel
Otomasyon yatÝrÝmÝna start verildi.
2008: Endstriyel otomasyon, GC laboratuarÝ, yapay grme,
dinamik dara, tp sayma sistemleri devreye alÝndÝ. AliaÛa Tesis
YneticiliÛi, AliaÛa Terminal MdrlÛ oldu.

Haber

AYGAZ 3'E VEDAÉ

Aygaz ailesine 32 yÝldÝr gururla hizmet eden Aygaz 3Õn pervaneleri son kez dnd. Aygaz
Gemi Üßletme Mdr Kenan Sumra Aygaz DnyasÝ iin yazdÝ.
ÜnßasÝ Japon tersanelerinde 1976 yÝlÝ sonunda tamamlanmÝßtÝ. Tescil
ißlemleri bitip hizmete alÝndÝÛÝnda yÝl 1977'ydi. 32 yÝl Aygaz ailesine
gururla hizmet etti. AliaÛa Krfezi'nde 14 MayÝs Perßembe gn pervaneleri
son kez dnd ve paralanacaÛÝ tesis nnde karaya oturtuldu. YapÝldÝÛÝ
yÝllarda en st dzey teknik donanÝmÝ zerinde bulunduran Aygaz 3'e
mrettebat, AliaÛa Dolum Terminali ve diÛer personelimizle veda ettik.
UluslararasÝ tm denizcilik ve deniz tanker taßÝmacÝlÝÛÝ ynetmelik
ve kurallarÝna uygun olarak inßa edilen Aygaz 3, zellikle deniz
terminallerimiz arasÝndaki LPG sevkiyatÝnda kullanÝldÝ. YarÝmca, AmbarlÝ,
Samsun ve Drtyol terminalleri arasÝnda taßÝma yapan gemimiz, kabotaj
hattÝ olarak tabir edilen karasularÝmÝz dahilinde faaliyet gsterdi. DeÛißen
temin politikalarÝmÝz erevesinde 2000'li yÝllardan itibaren, Tpraß
alÝmlarÝnÝn gerilemesi ve daha ok deniz yolu ile ithalata ynelik gemi
hareketlerin artmasÝ, bnyemizdeki gemilerimizin de alÝßma sahalarÝnÝ
genißletti. Bu anlamda direkt ithalat ile birlikte, transit ve ihracat
taßÝmalarÝ da yapÝlmaya baßlandÝ. Aygaz 3, kk boyutlarÝ ve taßÝma
kapasitesinin uygunluÛu ile Romanya-Butangaz adÝna yapÝlan ihracat
taßÝmalarÝnda, Ukrayna ithalat ekißlerinde ve serbest zamanlarÝnda
sefer bazÝnda yabancÝ firmalara kiralanarak Karadeniz'in farklÝ limanlarÝnda
olduka yoÛun faaliyet gsterdi. Temini Tpraß tarafÝndan gerekleßtirilen
K-Pet (KÝbrÝs Trk Petrolleri) taßÝmalarÝnÝ da yapan Aygaz 3, navlun
anlamÝnda dviz girdisi de elde etti.
Aygaz 3, uluslararasÝ platformda ÒÜßletme ve BakÝm StandartlarÝÓnÝ
eksiksiz yerine getirmenin karßÝlÝÛÝnda, 1998 yÝlÝnda ISM code gereÛi SMC
sertifikasyonu, 2004 yÝlÝnda ISPS code gereÛi SSC sertifikasyonlarÝnÝ
tamamlayarak, ilerleyen yaßÝna raÛmen, gerek klas kurulußlarÝ, gerekse

Bayrak Devleti denetimleri ile de uygunluÛunu devam ettirdi.
2008 yÝlÝndan itibaren ißletme bakÝm masraflarÝnÝn artmasÝ, yeni Ýkan
kurallar ile birlikte tercih edilebilirliÛinin azalmasÝ, byyen taßÝma
tonajlarÝna cevap verememesi gibi nedenlerden dolayÝ Aygaz 3, misyonunu
tamamlamaya baßladÝ. Teknik donanÝmÝ ve gerekli sertifikasyonu canlÝ
tutulmakla beraber, getiÛimiz yÝlÝn ikinci yarÝsÝndan itibaren gemimizin
elden ÝkarÝlmasÝna ynelik arayÝßlara girißildi. Birok alternatif
deÛerlendirildikten sonra ynetim kurulu kararÝyla Aygaz 3'n Òhurdagemi skmÓ sektrne satÝßÝ karara baÛlandÝ. Gemimiz, 9 MayÝs'ta
YarÝmca'dan AliaÛa'ya hareket ederek son seferine uÛurlandÝ.
Aygaz 3' ve 32 yÝllÝk tarihinde gemimizde hizmet vermiß denizcilerimizi
ßkranla anÝyoruz.

YapÝm yÝlÝ - yeri
Klas Kurulußu
Tipi
LOA (tam boy)
B (genißlik)
D (ykl draft)
GRT (gros tonajÝ)
LWT (boß aÛÝrlÝk)
Kargo kapasite
TaßÝyabildiÛi ykler
Max. basÝn
Min. sÝcaklÝk

1976 - Japonya ÒSasebo Heavy Industries Co. Ltd.Ó
ABS (American Bureau of Shipping)
Tam basÝnlÝ
89 m.
14 m.
4,6 m.
2.102 ton
1.836 ton
2.804 cbm / 2 tank
Propilen, propan, btan, btadien, amonyak
18,6 kg/cm2
0 ¼C
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Sosyal Sorumluluk

AygazÕdan MLMM iin YaratÝcÝlÝk ve Yenilikilik Gn

Hayal edebiliyorsan yapabilirsin!

Aygaz, Gebze Üßletmesi'nde YaratÝcÝlÝk ve Yenilikilik Gn dzenleyerek Üzmit ve
AmbarlÝ'da eÛitim gren Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) bursiyerleri ile tm
Meslek Lisesi KolarÝ'nÝ (MLK) konuk etti.
Aygaz, Üzmit ve AmbarlÝ'da eÛitim gren Meslek Lisesi Memleket Meselesi
(MLMM) bursiyerleri ile tm Meslek Lisesi KolarÝ (MLK) iin
6 Þubat'ta Gebze Üßletmesi'nde YaratÝcÝlÝk ve Yenilikilik Gn dzenledi.
Etkinlikte, Dnya BankasÝ ve Ko Holding'in ißbirliÛiyle gerekleßtirilecek
YaratÝcÝ KalkÝnma Fikirleri YarÝßmasÝ'na katÝlÝmla ilgili bilgi verilirken,
yaratÝcÝlÝk konusunda Ûrencileri bilgilendirmek amacÝyla bir eÛitim
gerekleßtirildi.
YaklaßÝk 40 bursiyerin ve AygazlÝ sekiz MLK'nÝn katÝldÝÛÝ YaratÝcÝlÝk ve
Yenilikilik Gn, Aygaz Ünsan KaynaklarÝ Mdr zlem zbatÝr'Ýn aÝlÝß
konußmasÝyla baßladÝ. zbatÝr, proje ile ilgili detaylÝ bilgi vererek Ûrencilerin
sorularÝnÝ yanÝtladÝ. Daha sonra, Ûrencilere ve MLK'lara Ekser DanÝßmanlÝk
EÛitmeni Mine Kobal'Ýn ynettiÛi interaktif yaratÝcÝlÝk eÛitimi verildi. Bu
eÛitim sayesinde Ûrenciler, yaratÝcÝlÝk ve fikir gibi kavramlarla ilgili bilgi
edindiler; yaratÝcÝlÝk yntemlerini Ûrendikten sonra mesleki eÛitime
ynelik alÝßtay yaptÝlar. AldÝklarÝ eÛitimden ok etkilenen ve motivasyonlarÝ
artan Ûrenciler, alÝßtay sÝrasÝnda mesleki eÛitimdeki eksikleri tartÝßarak,
proje iin fikir retme konusunda birbirleriyle yarÝßtÝlar.
Aygaz'dan MLK'lar iin eÛitim filmi
EÛitimden sonra Aygaz tarafÝndan hazÝrlanan YaratÝcÝ Fikir Gelißtirme
EÛitim Filmi, Ko TopluluÛu'nun tm Meslek Lisesi KolarÝ ile paylaßÝldÝ.
MLK'lar, bu eÛitim filmi aracÝlÝÛÝ ile kendi bursiyerlerini YaratÝcÝ KalkÝnma
Fikirleri YarÝßmasÝ'na hazÝrladÝlar. YarÝßma kapsamÝnda, MLMM 10'uncu
sÝnÝf bursiyerleri, mesleki eÛitimi gelißtirmeye ynelik bir proje
olußturacaklar. Dnya BankasÝ koordinasyon ekibi, proje n tekliflerini
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deÛerlendirdikten sonra, yarÝ finalistleri belirleyecek. Nihai teklifler, Dnya
BankasÝ jrisi tarafÝndan deÛerlendirilecek ve 21 MayÝs'ta kazanan projenin
sahipleri, Üstanbul'da gerekleßtirilecek Genlik PanayÝrÝ'nda dllerini
almaya hak kazanacak. Meslek Lisesi Memleket Meselesi kategorisinde
kazanan ekip, Ko Holding'in vereceÛi 20 bin USD uygulama dl ile
projelerini hayata geirecek.
Samsunlu Ûrencilerle bulußma
Aygaz ekibi, Karadeniz Blge MLK'larÝndan gelen talep zerine Samsun'a
giderek, Gebze'de gerekleßtirilen eÛitimi Samsun Atakum Meslek Lisesi
10'uncu sÝnÝf bursiyerleri iin de verdi. Ülgiyle izlenen eÛitimden faydalanan
Ûrenciler, yarÝßma konusunda heyecanlÝ ve hÝrslÝ olduklarÝnÝ, kendi
ekiplerinin birinci olacaÛÝna inandÝklarÝnÝ ifade etti. EÛitimdeki egzersizleri
zen Ûrenciler, farklÝ dßnebilmenin nemini kavrayarak, yaratÝcÝlÝk
yntemleri ile ilgili edindikleri bilgileri, mesleki eÛitimi gelißtirme projesinde
de kullanacaklarÝnÝ belirtti.
Saadet OrakÝoÛlu (Ekser DanÝßmanlÝk EÛitmeni):
Aygaz'dan telefon geldiÛinde hÝzlÝ bir yaratÝcÝ yolculuÛa
ÝkacaÛÝmÝz aklÝma gelmemißti. MLMM projesini ve
yarÝßmayÝ bana aktardÝklarÝnda gerekten
heyecanlandÝm. Genlerle Aygaz'da bulußtuÛumuzda,
ilk baßta birbirlerinden cesaret alÝrken, sonra gen
birer birey olarak kendilerini gsterdiler. Verdikleri
rneklerle, katÝlÝmlarÝyla onlar da bize ok ßey

Kadir Edremit (MLK): Üki yÝldÝr MLMM projesinde MLK
olarak bulunuyorum. Proje iindeki dinamikler ve projeye
ilham kaynaÛÝ olan genlerdeki heyecan daha fazla emek
harcamam iin beni motive ediyor. Dnya BankasÝ'nÝn
dzenlediÛi YaratÝcÝ KalkÝnma Fikirleri YarÝßmasÝ
kapsamÝnda 10'uncu sÝnÝflarÝn, yani YakutlarÝmÝzÝn
yarÝßacaÛÝnÝ ÛrendiÛimde hemen nasÝl eylem planÝ yaparÝz diye dßnmeye
baßladÝm. Hemen ardÝndan Aygaz Ünsan KaynaklarÝ ve Kurumsal Ületißim
mdrlklerinin ortaklaßa hazÝrlayÝp bizleri davet ettiÛi yaratÝcÝlÝk alÝßtayÝna
katÝlma imkanÝ buldum. Bu alÝßtay kapsam aÝsÝndan son derece faydalÝ
bir uygulama niteliÛindeydi. alÝßtaydan bir hafta sonra yaptÝÛÝm okul
ziyaretinde aldÝÛÝm bilgileri bursiyerlerle paylaßmam, onlara daha net
bilgiler vermem aÝsÝndan yararlÝ oldu. EmeÛi geen herkese teßekkr
ederim.
kazandÝrdÝlar. AyrÝca MLK'lar da beni ok etkiledi. MLK'lar, abalarÝ ve
gnlleriyle bu yolculuÛun iinde olarak teßekkr hak ediyorlar.
Mine Kobal (Ekser DanÝßmanlÝk EÛitmeni):
Ûrenciler servislerle Aygaz'a geldiklerinde, aslÝnda
ne kadar heyecanlandÝÛÝmÝ fark ettim. Kurumsal
anlamda yneticiler ve alÝßanlar hep alÝßÝk
olduÛum katÝlÝmcÝ profilleriydi. Ancak 10'uncu
sÝnÝf Ûrencileri benim iin de ok farklÝ bir
deneyimdi. OnlarÝn ilgisini ekecek rnekler
yakalayabilmek, onlarÝ eÛitime dahil edebilmek,
onlardan bir ßeyler Ûrenebilmek mthiß olacaktÝ. Enerjileri, her ßeyi
Ûrenmek iin duyduklarÝ istek, sorduklarÝ sorularda sergiledikleri zgven,
zeri tozlanmamÝß neßeleri ve yaratÝcÝ dßnme cesaretleri gerekten
mkemmeldi. Gn sonu iin hedefimiz, projede nasÝl ilerleyebileceklerine
ilißkin bir yol haritasÝ ÝkarmalarÝ ynnde bir adÝm atmaktÝ ve eminim
hep birlikte ok baßarÝlÝ olduk. Seminerde de sylediÛimiz gibi, son
szmz: Hayal edebiliyorsan, yapabilirsin. (Walt Disney)
Banu Hr DoÛan (MLK): MLMM kapsamÝnda
yapÝlan her faaliyet bursiyerlerin en ok sevdikleri
pastanÝn bir baßka dilimi gibi. Grdkleri her yeni
evreden, tanÝßtÝklarÝ her yeni insandan, yaptÝklarÝ
her yeni alÝßmadan kÝsacasÝ attÝklarÝ her yeni
adÝmdan keyif alÝyorlar ve bunu aÝka ifade
ediyorlar. Bir araya geldiÛimiz son alÝßtay ise
onlara sÝradan olmadÝklarÝnÝ hissettiren bir
deneyim oldu. YapÝlan alÝßtayda profesyonel aÛÝzlardan Ýkan her kelime
hedeflerini gerekleßtirebilmelerini kolaylaßtÝracak bir aratÝ. alÝßtÝklarÝ,
araßtÝrdÝklarÝ, denedikleri, sabrettikleri ve cesur olduklarÝ takdirde kim
Da Vinci'den, Einstein'dan, Mimar Sinan'dan daha az yaratÝcÝ olabilirdi?
Bu alÝßtay, pÝrÝl pÝrÝl zihinlerin ÝßÝltÝlarÝnÝ evrelerine daha gl
yansÝtabilmelerine yardÝmcÝ oldu. Verilen bu fÝrsat iin Ûrencilerimiz
ve biz MLK'lar adÝna herkese teßekkr ederim.

MLMM kapsamÝnda yapÝlan her faaliyet,
bursiyerlerin en ok sevdikleri pastanÝn bir
baßka dilimi gibiÉ Grdkleri her yeni
evreden, tanÝßtÝklarÝ her yeni insandan,
yaptÝklarÝ her yeni alÝßmadan kÝsacasÝ
attÝklarÝ her yeni adÝmdan keyif alÝyorlar.
Vildan Azgn (Bursiyer): Üki yÝl nce burs iin
baßvurduÛumda bizlere sadece para verileceÛini
dßnyordum. Geen zaman iinde grdm ki, Ko
TopluluÛu ve Aygaz aldÝÛÝmÝz burstan daha deÛerli
bilgiler sunuyor. Geen yÝl, MLK'mÝzÝn nderliÛinde
yaptÝÛÝmÝz toplantÝ ve fabrika gezilerinde aldÝÛÝm
eÛitimler sonucunda geleceÛe daha farklÝ bakmaya
baßladÝm. Ben ve ailem artÝk Aygaz'Ý marka olarak grmenin tesinde
eÛitime ve insana verdikleri deÛer ve katkÝlarÝ ile anacaÛÝz.
Abdullah Kundak (Bursiyer): Bana verilen bursun
yanÝ sÝra Aygaz'dan bir ok bilgi edindim. Fabrika nedir
bilmezken Aygaz sayesinde retim hatlarÝnÝ grdm.
Fabrika ustalarÝyla grßmek, onlarla birlikte yemek
yemek ve iß hayatlarÝyla ilgili bilgiler edinmek benim
iin ok gzel bir deneyim oldu. Fabrika ortamÝnÝ
tanÝyarak edindiÛim tecrbeler branßÝmÝ sememde birinci derece
etkili oldu.
Neslihan KÝlÝ (Bursiyer): 6 Þubat 2009 tarihinde
Aygaz YaratÝcÝlÝk ve Yenilikilik Gn'ne davet
edilmemiz arkadaßlarÝmla birlikte beni de mutlu etti.
YarÝyÝl tatilimizin son gn olmasÝna raÛmen toplantÝya
severek ve isteyerek geldim. Uzman bir ekip tarafÝndan
bize verilen eÛitim hayata ve topluma bakÝß aÝmÝ
deÛißtirdi. Daima pozitif dßnmem gerektiÛini Ûrendim.
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Gel bize katÝl bize
Stresten uzak hoßa vakit geirmek isteyen Aygaz alÝßanlarÝ biraraya geldiler ve Sosyal
Aktivitem Kulb'n kurdular.

Bir mdrlÛe ya da birime baÛlÝ olmayan, sadece gnlllk esasÝyla
alÝßan Sosyal Aktivitem Kulb 26 Mart 2009'da 12 AygazlÝ gnll
tarafÝndan kuruldu. Üß ortamÝnda birlikte alÝßan kißileri geziler, kltr
ve sanat etkinlikleri, turnuvalar gibi ißyeri dÝßÝndaki organizasyonlarda
da bir araya getirerek stresten uzaklaßtÝrmak, ßirket ii iletißimi ykseltmek,
motivasyon ve dayanÝßmayÝ artÝrmak amacÝyla yola Ýkan kulp, bugn
15 yesi ile faaliyetlerini ve alÝßmalarÝnÝ mesai saatleri dÝßÝnda
gerekleßtirmeye devam ediyor. Sosyal Aktivitem Kulb'nn herhangi
bir btesi ve geliri bulunmuyor. YapÝlan aktivitelere Aygaz, Mogaz,
Aygaz DoÛalgaz alÝßanlarÝ ve yakÝnlarÝ cretlerini kendileri karßÝlayarak
katÝlabiliyorlar.

Bowling TurnuvasÝ Sosyal Aktivitem Kulb'nn ilk genel katÝlÝmlÝ
aktivitesiydi. 14 Nisan'da yapÝlan turnuvaya yoÛun bir katÝlÝm oldu.
KatÝlÝmcÝlarÝn beÛenisiyle yreklenen kulp yeleri hemen ikinci aktivite
iin kollarÝ sÝvadÝlar. SÝra Üstanbul Kltr Turu serisinin ilki olan Sultanahmet
gezisindeydi. YaßadÝÛÝmÝz kent Üstanbul'u yakÝndan tanÝmak amacÝyla
baßlatÝlan Kltr TurlarÝ serisi her etkinlikte ßehrin farklÝ bir kßesini
gezmeyi amalÝyor. Turlar devam ediyor. Hoßa vakit geirmek isteyen
alÝßanlarÝmÝza duyurulur...
Kulp yeleri ßimdilerde sadece Üstanbul ve evre blgelere dzenlenen
bu etkinlikleri en kÝsa sre ierisinde tm blgelerimize yaymayÝ
arzuladÝklarÝnÝ, bunun iin de her blgemizden birer gnllye ihtiyalarÝ
olduÛunu bildiriyorlar. Aygaz'da bir ilke imza atan Sosyal Aktivitem
Kulb'nn bir yesi olmak, etkinliklerin dzenlenmesinde aktif rol almak
iin AygazGrubuSosyalAktivitemKlubuUyeleri@aygaz.com.tr adresine
yazabilirsiniz.
Sosyal Aktivitem Kulp yeleri
Merkez: Elifcan Þahinkaya (Kulp BaßkanÝ), Serdar aÛlar, Zlal
YalÝn, Burcu Ay, Hakan Grel, BahadÝr Keskin, Melih Nakaß, Selin
Sanver, Zelal Yetik, Zeliha AnlÝ (Aygaz DoÛalgaz), Cem Diler (Mogaz)
Blgeler: Murat ÞißmanoÛlu (YarÝmca), Alptekin Varol (AmbarlÝ)
Aygaz Gebze Üßletmesi: Þakir Ayral, Eser HanlÝ
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Bayi Ziyaret ProgramÝ 2009'da
devam ediyor

Bayi Ziyaret ProgramÝ'na bu sene 168 Aygaz alÝßanÝ katÝlÝyor. Aygaz alÝßanlarÝnÝn tplgaz
bayilerini tanÝmasÝ ve sahayla iletißimin glendirilmesi amacÝyla gerekleßtirilen programa
bu yÝl Gebze Üßletmesi ve Tesis personeli de dahil edildi.

Aygaz alÝßanlarÝnÝn sektrn saha uygulamalarÝ hakkÝnda daha
detaylÝ bilgi edinmesi, tplgaz bayilerini tanÝmasÝ, bayilerimizle ve
satÝß ekibimizle iletißimin glendirilmesi amacÝyla yapÝlan Bayi
Ziyaret ProgramÝ motivasyon aÝsÝndan tm taraflarca faydalÝ
bulunuyor.
2009 yÝlÝnda Gebze Üßletme ve Tesis personelinin de programa
dahil edilmesiyle katÝlÝmÝ genißletilen ziyaretler dnem sonunda
yaßanan yoÛunluÛu hafifletmek amacÝyla, Ramazan ayÝ da dikkate
alÝnarak, 20 Nisan-15 AÛustos tarihleri arasÝnda yapÝlÝyor. Bayi Ziyaret
ProgramÝ'na bu sene 168 Aygaz alÝßanÝ katÝlÝyor. 2008'de 42 Aygaz
alÝßanÝ 29 ilde 209 tplgaz bayisini ziyaret etmißti. Ziyaret
programÝnÝn verimli olabilmesi tm personelin ziyaretlere katÝlmasÝnÝ
gerekli kÝlÝyor. Bu ana hedef doÛrutusunda nceki yÝllardan farklÝ

olarak programÝn baßlangÝ tarihi, Ramazan ayÝ ncesine alÝndÝ. AyrÝca
2009'da ziyaret edilecek bayi sayÝsÝ beßten e dßrlerek tasarruf
amacÝyla ziyaretlerin en fazla bir gece konaklamalÝ olarak yapÝlmasÝ
planlandÝ.
Ziyaretlerde bayi organizasyonumuzun ißleyißi hakkÝnda fikir edinen
Aygaz alÝßanlarÝ bayilerimizle ve satÝß ekibiyle yzyze grßme
fÝrsatÝ da yakalÝyorlar. Geen sene programa katÝlarak Sivas'Ýn
ilelerinde bayilerimizle tanÝßan bir Genel Mdrlk alÝßanÝ ÒBu tarz
saha ziyaretlerinin yapÝlmasÝ nem taßÝyor. Birebir bayi ziyaretleri
sayesinde sahayÝ deÛißik bir aÝdan gzlemleyebildimÓ diyor.
Bayilerimizin Aygaz kampanyalarÝ ve uygulamalarÝ hakkÝndaki geri
bildirimlerini alarak bylece eßitli iyileßtirmelerde bulunmak ve yeni
fikirler elde etmek mmkn oluyor.
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Aygaz Petroleum Üstanbul 2009 FuarÝ'nda
16-19 Nisan tarihleri arasÝnda gerekleßtirilen fuarda Aygaz, Mogaz, Tpraß ve Opet, Ko
Enerji Grubu atÝsÝ altÝnda toplandÝ. Aygaz fuarda rn ve hizmet yelpazesini Trkiye'nin
ve dnyanÝn drt bir yanÝndan gelen ziyaretilerle paylaßtÝ.

Avrupa ve Asya'nÝn enerji alanÝndaki en byk bulußma noktasÝ
Petroleum Üstanbul 2009 FuarÝ 16-19 Nisan 2009 tarihleri arasÝnda
gerekleßtirildi. Beylikdz Tyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde
yapÝlan fuara Aygaz, Mogaz, Tpraß ve Opet, Ko Enerji Grubu
atÝsÝ altÝnda katÝldÝ. Bu yÝl dokuzuncusu dzenlenen fuara ilgi
byk oldu. Üki senede bir yapÝlan Petroleum Üstanbul, Enerji
FuarcÝlÝk ile birlikte dnyanÝn en byk fuar organizatrleri
Deutsche Messe AG ve Messe Frankfurt tarafÝndan ortaklaßa
dzenleniyor.
Ko Enerji GrubuÕnun standÝ farklÝ tasarÝmÝyla ziyaretileri
etkilemeyi baßardÝ. Aygaz fuarda rn ve hizmet yelpazesini
Trkiye'nin ve dnyanÝn drt bir yanÝndan gelen ziyaretilerle
paylaßtÝ. OtogazÝn yksek performansÝna vurgu yapÝlan Aygaz standÝ

byk ilgi grd. StandÝ, AygazÕÝn tplgaz ve otogaz bayileri de
ziyaret etti.
Yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÝ Taner YÝldÝz, TBMM Enerji
Komisyonu BaßkanÝ ve milletvekili Soner Aksoy, EPDK BaßkanÝ Hasan
Kktaß, Enerji BakanlÝÛÝ MsteßarÝ Selahattin imen, EPDK Kurulu yeleri
de fuar boyunca dzenlenen konferans ve bayi toplantÝsÝna katÝlarak ve
fuardaki firmalarÝn standlarÝnÝ ziyaret ederek drt gn boyunca sektrle
birlikte oldular.
Petroleum Üstanbul FuarÝ'na katÝlan firmalar bir taraftan rn ve
hizmetlerini tanÝtma fÝrsatÝ bulurken, diÛer taraftan standlarÝnda
gerekleßtirdikleri eßitli etkinliklerle de ziyaretilerin hoßa vakit
geirmelerini saÛladÝlar. Mzik ve dans gruplarÝ, magazin dnyasÝnÝn nl
isimlerinin ßovlarÝ, ekiliß ve yarÝßmalar fuara ayrÝ bir renk kattÝ.

AEGPL FuarÝ Viyana'da yapÝldÝ
13-15 MayÝs tarihleri arasÝnda Avusturya'nÝn baßkenti Viyana'da
gerekleßtirilen AEGPL 2009 fuarÝnda Aygaz da yerini aldÝ. Aygaz,
sektrn nde gelen firmalarÝnÝn standlarÝ arasÝnda ne Ýkan
konumu ile fark edilebilirliÛini artÝrÝrken, AygazlÝ temsilciler, gerek
mevcut gerekse potansiyel mßterilerle ok sayÝda grßme yapma
fÝrsatÝnÝ buldu.
Bu fuar sayesinde rakiplerimizin rn ve pazar yaklaßÝmlarÝ
hakkÝnda daha detaylÝ bilgi sahibi olunurken sektrdeki gelißmeler
de yakÝndan izlenebildi. Gelecek yÝl AEGPL fuarÝ World LPG ile
birlikte Madrid'te gerekleßtirilecek.
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ÞarkÝlarla bahara merhaba

Aygaz-Opet Trk MziÛi Korosu 9 Nisan gecesi verdiÛi konserle
byk beÛeni topladÝ.

Aygaz-Opet Trk MziÛi Korosu ÒFasl-Ý BaharÓ konseri ile bahara
merhaba dedi. Allianz Genel Mdrlk binasÝnÝn oditoryumunda
dzenlenen konserde koro, Þef Coßkun AÝkgz ynetiminde Trk
mziÛinin birbirinden gzel rneklerini dinleyicilere sundu.
Opet Ynetim Kurulu BaßkanÝ Fikret ztrk, Ko Holding Enerji
Grubu BaßkanÝ Erol MemioÛlu, Tpraß Genel Mdr Yavuz Erkut, Opet
Genel Mdr Cneyt AÛca ve Aygaz Genel Mdr Mjdat AltÝntaß'Ýn
da dinleyiciler arasÝnda yer aldÝÛÝ konser, iki blmde gerekleßti. Ülk
blmde koro tarafÝndan seslendirilen Krdilihicazkar faslÝn ardÝndan
ikinci blm beraber ve solo ßarkÝlar ile devam etti.
Aygaz ve Opet alÝßanlarÝnÝn katÝlÝmÝyla 2004 yÝlÝnda kurulan AygazOpet Trk MziÛi Korosu, bugne dek pek ok konser verdi. Rahmi
Ko Mzesi'nde dzenlenen yÝlbaßÝ partisinde verdiÛi ilk konserinden
sonra ÒEski Trk Filmi ÞarkÝlarÝÓ, ÒCanÝm AnnemeÓ ve ÒAßk Her
MevsimdeÓ isimli konserlerini izleyicilerle bulußturan koro, 2007
yÝlÝndan bu yana TRT Ankara Radyosu Ses SanatÝsÝ Coßkun AÝkgz
ynetiminde alÝßmalarÝnÝ srdryor.
Koro yeleri, repertuar derslerinin yanÝ sÝra diksiyon, ses-nefes
teknikleri, yazÝlÝ ve uygulamalÝ bilgilerle de mzikal donanÝmlarÝnÝ
artÝrmayÝ hedefliyorlar. Kltrmzn en nemli deÛerlerinden olan
Trk MziÛi'ne karßÝ, sadece benzersiz melodilerden alÝnan zevkle deÛil,
sorumluluk bilinciyle de hareket eden koro yeleri, mziÛin pozitif
etkisini iß hayatÝna da aktarÝyorlar.
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KÝsa haberler

Aygaz 48. OlaÛan Genel Kurul ToplantÝsÝ yapÝldÝ
Aygaz'Ýn 48'inci OlaÛan Genel Kurul ToplantÝsÝ 27 Mart 2009 tarihinde
Genel Mdrlk binasÝnda gerekleßtirildi. Genel Kurul'da Aygaz'Ýn 2008
yÝlÝ konsolide mali tablolarÝnda net dnem karÝ olan 25.765.471 TL'den,
SPK mevzuatÝna gre cari dnem daÛÝtÝlabilir karÝndan hesaplanan
3.195.230,84 TL'nin I. Tertip yedek ake olarak ayrÝlmasÝ, 21.882.036,51
TL'nin hissedarlara brt nakit temett, 688.203,65 TL II. Tertip Yasal Yedek
Ake olarak ayrÝlmasÝ ayrÝca gemiß yÝl krlarÝndan karßÝlanmak zere
8.117.963,49 TL'nin hissedarlara brt nakit temett verilmesine, 811.796,35
TL'nin II. Tertip Yasal Yedek Ake olarak ayrÝlmasÝna bylece toplam
30.000.000,00 TL ortaklara brt nakit temett, Tam Mkellef kurumlar
ile Trkiye'de bir ißyeri veya daimi temsilcisi aracÝlÝÛÝ ile kar payÝ elde eden
dar mkellef kurum ortaklara %10 nispetinde 1 Kr nominal deÛerde bir
adet hisse senedine 0,100 Kr brt=net nakit temett, diÛer hissedarlara
brt 0,100 Kr, net 0,085 Kr nakit temett denmesi ve temett daÛÝtÝm
tarihinin 2 Nisan 2009 olarak belirlenmesine karar verildi.
2009 yÝlÝ hesaplarÝnÝ incelemek amacÝyla toplanacak OlaÛan Genel
Kurul'a kadar grev yapmak zere, Rahmi M. Ko, mer M. Ko, Temel
Kamil Atay, Dr. Blent Bulgurlu, Shelby R. du Pasquier, Erol MemioÛlu ve
Ali TarÝk Uzun'un Ynetim Kurulu yesi olarak seildi. Denetiler ise

Übrahim Murat aÛlar ve Kemal Uzun oldu. Sermaye PiyasasÝ Kurulu
tarafÝndan yayÝnlanan Sermaye PiyasasÝnda BaÛÝmsÝz DÝß Denetleme
hakkÝndaki ynetmelik gereÛi, Ynetim Kurulu tarafÝndan seimi yapÝlan
BaÛÝmsÝz DÝß Denetleme Kurulußu olarak ise DRT BaÛÝmsÝz Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Mßavirlik A.Þ.'nin kabulne karar verildi.

AygazlÝ yneticiler Lider Gelißtirme ProgramÝ'nda
Aygaz'dan Murat YÝlmaz, Fevzi ÝtÝl ve Hakan Ceylan, Ko Akademi
Lider Gelißtirme ProgramÝ'na katÝldÝ. Ko niversitesi ißbirliÛiyle
gerekleßtirilen ÒLider ve StratejiÓ eÛitimi st ynetim seviyelerine aday
olan potansiyel yneticilerin katÝldÝÛÝ 16 gnlk yatÝlÝ bir program.
Program sonrasÝnda Òyeni bir iß gelißtirme projesiÓ zerinde ekipler
halinde alÝßarak eÛitimde Ûrendikleri bilgileri hayata
geirme olanaÛÝ bulan katÝlÝmcÝlar, projelerini Ko Holding CEO'su,
baßkanlarÝ ve Ko niversitesi Üßletme Enstits Direktr'nden olußan
DeÛerlendirme Kurulu'na sunuyorlar. DeÛerlendirme sonucunda en
baßarÝlÝ proje seiliyor. Bu kapsamda Ko TopluluÛu'nun 15 ßirketinden
36 yneticinin hazÝrladÝÛÝ sekiz proje 6 Nisan'da deÛerlendirildi.
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Ko Akademi Lider Gelißtirme ProgramÝ bnyesinde 6-23 Ekim
2008 tarihleri arasÝnda dzenlenen ÒLider ve Starteji (2.Grup)Ó
eÛitimi sonrasÝ Fevzi itil (Aygaz), Engin HÝz (Arelik-LG), Serhat
Kkenek (Kotaß), Murat Tursun (Ford-Otosan) ve Sheyl Semerci
(Beko Deutchland)'den olußan Grup Solaris'in hazÝrladÝÛÝ,
ÒÜklimlendirme, IsÝnma ve SÝhhi Su ÜhtiyacÝnÝ KarßÝlayan Verimli Bir
Sistem GelißtirilmesiÓ konulu proje birinci seildi. Projenin hedefi,
kullanÝcÝ mekanÝnda ÝsÝtma/soÛutma ve evsel sÝcak su retimi iin
kullanÝlan toplam enerji tketimi ve yatÝrÝm tutarÝnÝ optimize ederek
verimli, doÛa dostu, alternatif, yeniliki hibrid bir sistemin
gelißtirilmesiydi.

Aygaz 7'de ve Eskißehir'de hizmet dl treni yapÝldÝ

Aygaz Gebze ÜßletmesiÕnde yapÝlan Hizmet dl Treni'nin ardÝndan Aygaz 7'de de 17 Nisan'da dzenlenen
trende 17 gemi adamÝ hizmet dl aldÝ. Trende Aygaz st Ynetimi ile mdr ve yneticiler de hazÝr
bulundu.
Eskißehir Dolum Tesisi'nde grev yapan ve 10. hizmet yÝlÝnÝ tamamlayan alÝßanlar ise 3 Nisan'da
dzenlenen trenle dllerini aldÝlar. Teknik ve YatÝrÝmlar Genel Mdr YardÝmcÝsÝ Þahin Kurutepe ve
Endstri Ülißkileri Yneticisi Zeki Gldaß'Ýn da katÝldÝÛÝ tren sÝrasÝnda Eskißehir Dolum Tesisi Yneticisi
Üsmail Bulun, Operatr Grkan zalp ve Dolum Üßisi Cemal HÝzlÝ'ya dl verildi.

FotoÛraflarla
ÒKutsal Yerlere ZiyaretÓ
Ko niversitesi, Aygaz'Ýn desteÛiyle, uluslararasÝ fotoÛraf sanatÝsÝ Mary
Cross'un Üstanbul'daki ilk sergisine ev sahipliÛi yaptÝ. ÒMary Cross ile
Kutsal Yerlere ZiyaretÓ adÝnÝ taßÝyan sergi seyahat tutkunu, gzlemci ve
fotoÛrafÝ Mary Cross'un Trkiye ve Yunanistan gezilerinin yansÝmalarÝnÝ
ieriyor. Cross'un antik ve kutsal mekanlarÝn ruhunu yansÝttÝÛÝ sergide,
Yunanistan'Ýn Phokis daÛlarÝndaki Bizans manastÝrÝ Hosios Loukas'tan
Konya'daki Seluklu yapÝsÝ Mevlana Mzesi'ne ve Üstanbul'daki Bizans
ve OsmanlÝ yapÝtlarÝna uzanan 30 seme fotoÛraf yer aldÝ. Cross'un Ko
niversitesi'nde yeni kurulan Arkeoloji ve Sanat Tarihi Blm'ne
baÛÝßladÝÛÝ fotoÛraflar, 22 Nisan-15 MayÝs tarihleri arasÝnda Aygaz Genel
Mdrlk binasÝnda sergilendi.

Aygaz'la  boyutlu seyahat
Aygaz, kurumsal Ünternet sitesini yeniledi. AlÝßÝlagelmiß kurumsal sitelerden
ok daha farklÝ bir yapÝya sahip olan site, Pixelplus Interactive ve Enova
firmalarÝ tarafÝndan aylarca sren bir alÝßmanÝn sonunda hazÝrlandÝ ve
11 Haziran tarihinde aÝldÝ. www.aygaz.com.tr adresini ziyaret edenler
 boyutlu Aygaz dnyasÝnda Aygaz rnlerinin kullanÝldÝÛÝ tm mekanlarÝ
ziyaret edebiliyor. Aygaz'Ýn Òailenin bir parasÝÓ imajÝndan hareketle
hazÝrlanan sitede,  boyutlu mahalleye hayat veren farklÝ hikaye kurgularÝ
ißleniyor. Aygaz'Ýn rn ve hizmetlerinin aktarÝldÝÛÝ hikayelerde, tamamÝ
gerek modellerin stdyoda ekilen grntleriyle yaratÝlan animasyon
karakterler rol alÝyor. Aygaz'Ýn tm rnleri ve rn detaylarÝnÝn kamera
hareketleriyle zenginleßtirildiÛi animasyonlar siteye hem grsel bir
zenginlik hem de keyifli bir interaktivite katÝyor.

Üntranet yenilendi

AygazlÝlarÝn iletißim platformu Üntranet, yeni tasarÝmÝ ve ieriÛiyle
kullanÝma aÝldÝ. Bilgi Sistem DirektrlÛ, Ünsan KaynaklarÝ ve Kurumsal
Ületißim mdrlklerinin ortak alÝßmasÝyla hayata geirilen proje altÝ ay
srd. Ü iletißimde daha etkin bir rol oynamasÝ ve bilginin doÛru zamanlÝ
paylaßÝlmasÝ amacÝyla gelißtirilen Aygaz Üntranet sitesi, daha ißlevsel
hale getirildi. Üntranet'te tm birimlere ait faaliyetler ve projelerin yanÝ
sÝra idari duyurular, ynetmelikler, belgeler ve formlar; telefon rehberi,
yayÝnlar, basÝn yansÝmalarÝ ve gnlk hayatÝ kolaylaßtÝracak yenilikler
yer alÝyor.
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Aygaz'a Etik Hesap
Verebilirlik dl
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Enstits
tarafÝndan yapÝlan 'Accountability' Etik Hesap Verebilirlik 2008 Trkiye
DeÛerlendirmesi sonularÝna gre
Aygaz, Tpraß ve Arelik ile birlikte ilk
beß iinde yer aldÝ. 50 ßirketin
deÛerlendirildiÛi araßtÝrmada Coca-Cola
Üecek birinci oldu. Etik Hesap Verebilirlik
DeÛerlendirmesi, kurumlarÝn sosyal
sorumluluk uygulamalarÝnÝ ve bu
uygulamalarÝ hangi boyutta retimlerinin ve
hizmetlerinin merkezi haline getirdiÛini lmek
iin gelißtirilmiß bir ara olarak tm dnyada
kabul gryor.

Üki bin AygazlÝÕya LPG yetkili
personel eÛitimi
Makine Mhendisleri OdasÝ (MMO) ile yapÝlan ißbirliÛiyle, 34 Aygaz
alÝßanÝnÝn LPG Yetkili Personel KurslarÝ EÛitmeni Mhendis Yetki Belgesi
almasÝnÝn ardÝndan, LPG PiyasasÝ EÛitim YnetmeliÛi kapsamÝnda belirtilen
LPG Yetkili Personel EÛitimi faaliyetleri daha da hÝzlanarak devam ediyor.
Bu doÛrultuda EPDK tarafÝndan dzenlenen denetimlerden hatasÝz
Ýkabilmek amacÝyla mmkn olan en yksek sayÝda bayi alÝßanÝnÝn
LPG Yetkili Personel belgesi edinmesi amalanÝyor. Bu amala ilki 21
KasÝm 2008 tarihinde verilen ve 2009 Þubat'ÝnÝn sonuna kadar 22 farklÝ
noktada dzenlenen 46 eÛitime 1.200 kißi katÝldÝ. EÛitimde, bayi ve bayi
grevlileri ile birlikte tanker operatrleri, teknik servisler, mavi ve beyaz
yaka Aygaz alÝßanlarÝ da hazÝr bulundu.

Gemi alÝßanlarÝ iin
Toplu Üß Szleßmesi imzalandÝ

Aygaz ile Trkiye Denizciler SendikasÝ, 1 Ocak 2009 - 31 AralÝk 2010
tarihleri arasÝnda gemi alÝßanlarÝ iin geerli olacak Toplu Üß Szleßmesi
imzaladÝ. Ümza treni 11 Mart'ta Aygaz Genel MdrlÛ'nde yapÝldÝ.
Szleßmeyi Aygaz adÝna Genel Mdr Mjdat AltÝntaß, Trkiye
Denizciler SendikasÝ adÝna ise Genel Baßkan Turhan Uzun imzaladÝ.
Toplu Szleßme ile gemi alÝßanlarÝnÝn cretlerine birinci altÝ ay iin
%4,2 oranÝnda artÝß yapÝldÝ. Ükinci, nc ve drdnc altÝ aylar iin
ise TÜK TFE oranlarÝnda artÝß yapÝlacak. Sosyal yardÝmlarda birinci
yÝllÝk olanlara ortalama %7,6 artÝß yapÝlÝrken ikinci yÝllÝk iin TFE
oranÝnda artÝß yapÝlacak. Ükinci yÝllÝk olanlara ortalama %17 artÝß
yapÝlmÝß olacak.

ÒEvlilik KampanyasÝÓ
tam gaz

Yeni abone kazanmak ve var olan abonelerde baÛlÝlÝÛÝ artÝrmak
amacÝyla 2005 yÝlÝnda baßlatÝlan ÒEvlilik KampanyasÝÓ, 2009
yÝlÝnda da sryor. 2008 yÝlÝnda binin zerinde yeni evli iftin
yararlandÝÛÝ kampanya erevesinde, Aygaz ev tp alan
tketicilere metal dedantr, gvenli baÛlantÝ seti ve depozito
hediye ediliyor. KampanyanÝn etkinliÛinin artÝrÝlabilmesi amacÝyla
yerel aktiviteler ve fuar katÝlÝmlarÝ gerekleßtirilirken, 6-8 Þubat
2009 tarihlerinde Ltfi KÝrdar Kongre ve Sergi SarayÝ'ndaki Evlilik
FuarÝ'nda gelin-damat ßeklindeki maket tpler sergilendi.
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Tpgaz promosyon
kataloÛu yenilendi

Yeni abone kazanmak ve mevcut abonelerin memnuniyetini
artÝrmak iin kullanÝlan rnleri ieren promosyon kataloÛu
yenilendi. Katalogdaki rnler mutfak rnleri, elektrikli ev aletleri,
ißyeri promosyonlarÝ, kÝyafet grubu, hediyelik, ocuklara hediyelik
ve diÛer baßlÝklarÝ altÝnda toplanÝyor. Yeni katalog, bayiler
tarafÝndan sÝklÝkla sipariß edilen ve tercih sÝralamasÝnda nde
gelen rnler ile sadeleßtirildi. Kataloga ayrÝca, ocuklarÝn
beÛenisini kazanan Aycan kumbara ve Aygaz kamyonet gibi yeni
rnler de eklendi. Katalogda yer alan 93 adet promosyon
rnnn siparißi, bayiler veya saha yneticileri tarafÝndan bayi
portalÝ zerinden kolaylÝkla yapÝlabiliyor.

Roya Angejiheidari
sezonun ilk yarÝßÝnda podyumda

2009 Trkiye Ralli ÞampiyonasÝ'nda da Aygaz Euro LPG'nin
sponsorluÛunda yarÝßmayÝ srdren Deltasport pilotu Roya Angejiheidari,
sezonun ilk yarÝßÝ olan Ege Rallisi'nde N2 kategorisinde grup ncs
olarak podyuma ÝkmayÝ baßardÝ. Aygaz Euro LPG sponsorluÛunda
yarÝßan kadÝn ralli pilotu Roya Angejiheidari, co-pilot UÛur Diker ile
birlikte katÝldÝÛÝ sezonun ilk yarÝßÝ Ege Rallisi'ni N2 sÝnÝfÝnda baßarÝyla
tamamladÝ. 120 beygir gcne sahip bir FIAT Palio ile yarÝßan Angejiheidari,
aynÝ zamanda bayanlar kategorisi ikincisi oldu. Pistlerdeki nc yÝlÝna
giren Roya Angejiheidari, 2009 Trkiye Ralli ÞampiyonasÝ'nÝn bundan
sonraki yarÝß takviminde yer alan Üstanbul, Yeßil Bursa, Hitit ve Kocaeli
rallilerinde mcadelesine devam edecek.

AliaÛa ve IßÝkkent mavi yaka alÝßanlarÝ moral depoladÝ
AliaÛa Terminal MdrlÛ, 14 Haziran'da Üzmir'in eßme ilesinde
bir piknik organize etti. AliaÛa Terminal MdrlÛ, IßÝkkent Tesis
YneticiliÛi, Aygaz ve Mogaz Ege Blge MdrlÛ alÝßanlarÝ ve
ailelerini biraraya getiren pikniÛe yaklaßÝk 300 kißi katÝldÝ. eßitli
aktivitelerle renklenen ve tm gn boyunca keyifle sren etkinlikte
Mjdat AltÝntaß, Metin ztekin, Altan Tmer, Nurettin Demirtaß,
Pulat Oktay, Melih Efe ve Zeki Gldaß da hazÝr bulundu.
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Zmrt bursiyerlerimiz
tesislerimizi ziyaret etti

Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) projesi kapsamÝnda yer alan
Zmrt bursiyerler Gebze ve DiyarbakÝr'da Aygaz tesislerini gezdiler.
Gebze Lafarge Arslan imento Meslek Lisesi'nin mdr yardÝmcÝsÝ ve
zmrt bursiyerleri, Marmara Blge SatÝß MdrlÛ Tplgaz Saha
Yneticisi Necdet Narat eßliÛinde 15 Nisan'da Gebze Üßletmesi'ni ziyaret
etti. nceki hafta gerekleßtirilen zgven-hedef belirleme alÝßmasÝndan
hatÝrlatmalar yapÝldÝ ve Zaman Ynetimi Modl UygulamasÝ
gerekleßtirildi. Geziden ok memnun kaldÝklarÝnÝ belirten katÝlÝmcÝlar
Aygaz'a teßekkrlerini ilettiler ve bu tr aktivitelerin devam etmesini
talep ettiler. DiyarbakÝr Teknik ve Endstri Meslek Lisesi ile Trk Telekom
Anadolu Teknik'te okuyan zmrt bursiyerler de 16 Nisan'da DiyarbakÝr
Dolum Terminali'ni ziyaret etti.

2009 Gebze Üßletmesi'nde
'Enerji VerimliliÛi YÝlÝ'
Aygaz Gebze Üßletmesi'nin retim
proseslerinde kullanÝlan elektrik,
gaz, basÝnlÝ hava ve su gibi
giderler, toplam harcamalarÝn en
nemli blmn olußturuyor.
2009 yÝlÝnÝ enerji verimliliÛi yÝlÝ
ilan eden Gebze Üßletmesi, aynÝ ißi
daha az enerji kullanarak yapmak ve bylece rekabette bir adÝm ne
Ýkmak hedefiyle harekete geti. nce verimlilik projelerini ißletmenin
tmne yaymak ve alÝßanlarÝn katkÝlarÝnÝ almak iin bir enerji komitesi
kuruldu. ArdÝndan alÝßanlara bilinlendirme eÛitimleri verilmeye baßlandÝ.
Gebze Üßletmesi'nin baßlÝca enerji verimliliÛi projeleri arasÝnda mevcut
elektrik motorlarÝnÝ daha verimli olanlarla deÛißtirmek, mevcut aydÝnlatma
armatrleri yerine tasarruflu olanlarÝ kullanmak ve tm prosesleri tetkik
ederek enerji tasarrufuna ynelik nlem almak yer alÝyor. Bylece
harcamalarÝnda nemli bir tasarrufa gidecek olan Gebze Üßletmesi, aynÝ
zamanda tkenen doÛal kaynaklarÝn ve kirlenen evrenin korunmasÝna
da katkÝda bulunmuß olacak.
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AmbarlÝ Terminal
MdrlÛ alÝßanlarÝndan
organ baÛÝßÝ
AvcÝlar SaÛlÝk Grup BaßkanlÝÛÝ'ndan Dr. Filiz Gneß ve nal Yazar,
organ baÛÝßÝ konusunda AygazlÝlarÝ bilgilendirmek amacÝyla 26
AralÝk tarihinde AmbarlÝ Terminal MdrlÛ'n ziyaret etti.
YapÝlan bilgilendirme sonrasÝnda 11 alÝßanÝmÝz (Banu DoÛan,
Cemil YÝldÝrÝm, Üsmail Akbaß, Arslan KÝlÝarslan, Keremcan Ycel,
Levent Talaß, Hakan Grsulu, Recep Karateke, TarÝk zbier, Ali
Demirci, Salih Þeker) organ baÛÝßÝnda bulundu.

DiyarbakÝr'da Gneß Evi ziyareti

DiyarbakÝr Dolum Terminali yetkilileri 3 Mart'ta, Meslek Lisesi Memleket
Meselesi projesi kapsamÝnda blgelerinde yer alan DiyarbakÝr Trk Telekom
Anadolu Teknik Lisesi'nden 40 bursiyerle DiyarbakÝr Bykßehir Belediyesi
tarafÝndan olußturulan Gneß Evi'ni ziyaret etti. Bursiyerler, Trkiye'nin ilk
Gneß Evi'nde yetkililerden gneß enerjisi retimi, enerji depolanmasÝnÝn
nerelerde yapÝldÝÛÝ, atÝklarÝn evresel etkilerin deÛerlendirilmesi, doÛal
yollarla elde edilen enerjiyle aydÝnlatma, soÛutma-ÝsÝnma, doÛal arÝtma
ile meyve-sebze yetißtirilmesi yntemleri hakkÝnda bilgi aldÝ.

Enerji GrubuÕndan Haberler

Tpraß 23 Nisan'Ý
ocuklarla elele kutladÝ

Tpraß 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ocuk BayramÝ'nÝ drt rafinerisinin
bulunduÛu Üzmit, Üzmir, KÝrÝkkale ve Batman'da kurulan ocuk korolarÝnÝn
ßarkÝlarÝyla kutladÝ. Cumhuriyetin temel deÛerlerine ve Atatrk'n ilkelerine
gnlden baÛlÝ TpraßlÝlarÝn ocuklarÝ drt ay nce baßladÝklarÝ koro
alÝßmalarÝnÝn ardÝndan baßarÝlÝ konserler verdiler. Tpraß ilk ocuk korosunun
kurucusu ve Ûretmeni, Þef Þengl zal'Ýn nerisinin ardÝndan Üzmir,
KÝrÝkkale ve Batman Rafinerileri'nde de korolar kuruldu. AyrÝca Batman'da
geleneksel olarak ikincisi dzenlenen Tpraß ocuk ÞenliÛi'ne yaklaßÝk 3
bin ocuk katÝldÝ.

Tpraß Kprl Kavßak'Ýn
temeli atÝldÝ

Opet'ten iki anlamlÝ etkinlik
anakkale'de I. Gelibolu BarÝß Koßusu ve Ata'nÝn Yolunda 57. Alay Yryß
Opet'in desteÛiyle gerekleßtirildi. Opet, 2006 yÝlÝndan bu yana Tarihe
SaygÝ Projesi'ni uyguladÝÛÝ Gelibolu YarÝmadasÝ'ndaki iki etkinliÛe destek
verdi. Ülki dzenlenen Gelibolu BarÝß Koßusu ile BigalÝ'dan baßlayarak
ConkbayÝrÝ'nda son bulan 8 kilometrelik Ata'nÝn Yolunda 57. Alay Yryß
bu yÝl Opet'in desteÛi ile gerekleßtirildi. 23 Nisan'da yapÝlan ve anakkale
Rotary Kulb'nn toplum hizmetleri etkinlikleri arasÝnda bulunan I.
Gelibolu BarÝß Koßusu'na yaklaßÝk 300 profesyonel ve amatr yarÝßmacÝ
katÝldÝ. BaßbakanlÝk anakkale SavaßlarÝ 94. YÝl Kutlama Trenleri kapsamÝnda
gerekleßtirilen ÒBarÝß ve DostlukÒ temalÝ koßuya yurtdÝßÝ ve yurtiinden
Anzak Koyu'nda baßlayarak Eceabat'taki Opet Tarihe SaygÝ ParkÝ nnde
son bulan 15 kilometrelik koßu iki saat srd. Genel klasman ve 8 kategoride
gerekleßtirilen yarÝßÝ 27 yaßÝndaki KenyalÝ atlet Mosess Too kazandÝ. Bekir
Karayel ikinci AydÝn eken ise nc oldu. YaßlÝlar ila altÝ lkenin
sporcularÝnÝn yanÝ sÝra engellilerin de yer aldÝÛÝ yarÝßmada dereceye girenlere
para dl verildi.
Opet, II. Kolordu KomutanlÝÛÝ tarafÝndan dzenlenen Ata'nÝn Yolunda
57. Alay Yryß'ne de destek verdi. BigalÝ Ky'nden baßlayarak
ConkbayÝrÝ'nda son bulan yryß, 25 Nisan sabahÝ gerekleßtirildi. I. Ordu
KomutanÝ Orgeneral Ergin Saygun'un da katÝldÝÛÝ ve 3 bini aßkÝn kißinin
hazÝr bulunduÛu yryß, II. Kolordu KomutanlÝÛÝ'na baÛlÝ askerler, niversite
Ûrencileri, yerel halk ve evre illerden gelen konuklarÝn katÝlÝmÝyla
gerekleßtirildi. Yryß, sabahÝn ilk ÝßÝklarÝyla 06.00'da baßlayarak, aynÝ
gzergahta 57. Alay'Ýn yrdÛ topraklardan geerek ConkbayÝrÝ'nda
sona erdi.

Tpraß Genel MdrlÛ ve Üzmit Rafinerisi'ne ulaßÝmÝ saÛlayan Kocaeli
Krfez Üle'deki Petrol Caddesi'nin D-100 ve TEM Otoyolu'na baÛlantÝ
noktasÝnda yer alan kprl kavßaÛÝn temeli 27 MayÝsÕta gn Devlet BakanÝ
Faruk zak'Ýn katÝldÝÛÝ trenle atÝldÝ. Blgede bulunan Tpraß Üzmit Rafinerisi,
akaryakÝt ve LPG daÛÝtÝm kurulußlarÝnÝn dolum tesislerine ulaßÝmÝ saÛlayan
yollarÝn, TEM otoyolu ile D-100 karayoluna baÛlantÝsÝnÝ saÛlayan kprl
kavßaÛÝn, mevcut durumunun ihtiyacÝ karßÝlayamamasÝ ve herhangi bir
tehlike durumunda tahliye yollarÝnÝn da yetersiz olmasÝ nedeniyle Kocaeli
ValiliÛi, Kocaeli Bykßehir Belediyesi ve Tpraß'Ýn nderliÛinde gelißtirilen
ißbirliÛi ile hayata geirilen projenin finansmanÝn yaklaßÝk yarÝsÝ Ko Holding
Enerji Grubu ßirketleri (Tpraß, Opet, Aygaz), 1/3' Kocaeli Bykßehir
Belediyesi, kalanÝ ise blgede faaliyet gsteren diÛer zel sektr kurulußlarÝ
tarafÝndan karßÝlanacak. Petrol ve Hrriyet caddelerinin genißletilmesini,
herhangi bir tehlike anÝnda blgenin rahata tahliye edilmesinin saÛlanmasÝ
iin kprl kavßaÛÝn 7,5 km iki gidiß, iki gelißli drt ßeritli yollarÝn yapÝlmasÝnÝ
kapsayan projenin, yaklaßÝk 20,5 milyon TL 'ye mal olmasÝ ve bir yÝlda
tamamlanmasÝ planlandÝ.
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Gizli Mßteri AraßtÝrmasÝna Gre
En BaßarÝlÝ Bayiler

Aygaz'Ýn otogaz istasyonlarÝnda gerekleßtirilen Gizli Mßteri AraßtÝrmasÝ sonulandÝ.
Otogaz istasyonlarÝnÝ pazar araßtÝrma ßirketi alÝßmasÝ ile denetleyen Aygaz,
hizmet kalitesi yksek bayilerini dllendiriyor.

TRKÜYE 1.Õsi GNDOÚMUÞ PETROL
KARADENÜZ/SAMSUN

Aygaz Gizli Mßteri AraßtÝrmasÝ tamamlandÝ. Otogaz istasyonlarÝnda
gerekleßtirdiÛi Gizli Mßteri AraßtÝrmasÝ ile bayilerinin hizmet kalitesini
denetleyen Aygaz, hizmet kalitesi yksek bayilerini dllendiriyor. 2008
yÝlÝnda yapÝlan pazar araßtÝrmasÝ kapsamÝnda Aygaz istasyonlarÝ
deÛerlendirildi. Gerek otogaz mßterileri tarafÝndan gnn farklÝ saatlerinde
ziyaret edilen istasyonlarÝn hem fiziksel koßullarÝ hem de mßteri hizmetleri
detaylÝ olarak incelendi. Bu kapsamda genel grnmden tuvaletlerin
temizliÛine, deme noktalarÝndan gvenliÛe kadar her alanda denetim
yapÝldÝ.
Aygaz istasyonlarÝnda gerekleßtirilen Gizli Mßteri AraßtÝrmasÝ,
Temmuz-Ekim 2008 dneminde aktif olarak satÝß yapan tm istasyonlarda
uygulandÝ. AraßtÝrma sonularÝna gre her blgede en yksek puanÝ alan
ilk  bayimize sertifika ve plaket verildi. AraßtÝrmadan 100 tam puan
alan, Karadeniz Blge SatÝß MdrlÛ'ne baÛlÝ GndoÛmuß Petrol, Trkiye
apÝnda birinci olurken, ikinciliÛi MuÛla'dan Gkebel Baßar Petrol,
nclÛ de Üel'den Kalkan Petrol aldÝ.
Srekli yksek kaliteli hizmet sunmak
Gizli Mßteri AraßtÝrmasÝ'nda 100 puan alarak birinci olan Karadeniz
Blge SatÝß MdrlÛ'ne baÛlÝ bayimiz GndoÛmuß Petrol'n sahibi
M. Hakan GndoÛmuß sorularÝmÝzÝ yanÝtladÝ.
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KÝsaca kendinizi tanÝttÝktan sonra bayinizin zellikleri, hizmet
verdiÛiniz blge ve ekibiniz hakkÝnda bilgi verir misiniz?
Ankara'da doÛdum. 1973 yÝlÝndan beri Samsun'da yaßÝyorum. 26 yÝldÝr
da ticaretle uÛraßÝyorum. 1983 yÝlÝna kurulan ßirketimiz eßitli alanlarda
faaliyet gsteriyor. GndoÛmuß Petrol' 2003 yÝlÝnda kurduk. Aygaz ve

KARADENÜZ B LGE MDRLÚ 2.SÜ
ÜFTÜOÚLU PETROL RNLERÜ LTD. ÞTÜ.

Aygaz'Ýn otogaz istasyonlarÝnda
gerekleßtirilen Gizli Mßteri AraßtÝrmasÝ
sonularÝna gre GndoÛmuß Petrol
Trkiye'de birinci, Gkebel Baßar Petrol
ikinci, Kalkan Petrol de nc oldu.

ÜSABEYLÜ BELEDÜYESÜ AKARYAKIT
EGE/AYDIN

G KEBEL BAÞAR PETROL
EGE/MUÚLA

YILMAZER PETROL
TRAKYA/ÜSTANBUL

ANAFARTA PETROL
TRAKYA/ÜSTANBUL

KNC PETROL
TRAKYA/ÜSTANBUL

GNSAN AKARYAKIT
KARADENÜZ/SAMSUN

Opet ile yaptÝÛÝmÝz anlaßmalar sonucunda otomotiv sektrne akaryakÝt
satÝß ve pazarlama hizmetleri vermeye baßladÝk. Toybelen Mah. Ankara
Cad. No:372 Yeßilkent/Samsun adresinde bulunan 8.500 metrekarelik
kendimize ait arazi zerindeki istasyonumuzda grev yapan alÝßanlarÝmÝzla
birlikte mßterilerimize en iyi hizmeti sunmak iin alÝßÝyoruz.
lke apÝnda gerekleßtirilen 'Gizli Mßteri AraßtÝrmasÝÓ
sonularÝna gre Trkiye birincisi seildiniz. Neler hissettiÛinizi
bizimle paylaßÝr mÝsÝnÝz?
Trkiye apÝnda birinci seilmiß olmak, bizim amaladÝÛÝmÝz hizmet
kalitesini yakalamak iin yeterli bir gsterge deÛil. Hizmeti bir anlÝk iyi
yapmayÝ deÛil, srekli olarak yksek kaliteli hizmeti saÛlayacak organizasyon
alÝßmasÝnÝ devam ettirmeyi hedefliyoruz.
MeslektaßlarÝnÝza tavsiyeleriniz nelerdir?
MeslektaßlarÝma ißlerini inanarak ve severek yapmalarÝnÝ tavsiye ediyorum.
Kußkusuz en iyi olmaya devam etmek en iyi olmaktan daha zor. Bunu
saÛlamak iin neler yapmayÝ planlÝyorsunuz?
Üyi organize edilmiß bir ynetim olußturmak, bu erevede uygun grevlere
uygun kißileri getirmek ok nemlidir. Bizim iin nemli olan, Aygaz
ailesinin iinde olmak. Aygaz'Ý ve GndoÛmuß Petrol' baßarÝyla temsil
etmek iin alÝßmalarÝmÝzÝ srdreceÛiz.

IFTIOÚLU PETROL RNLERI
KARADENÜZ

KALELÜ PETROL
ORTA ANADOLU/ORUM

Aygaz Blge Mdrlkleri bazÝnda dereceye giren istasyonlarÝmÝz
B LGE ADI SIRALAMA

BAYÜ ADI

ÜL

EGE

G KEBEL BAÞAR PETROL (Trkiye 2.'si)
ÜSABEYLÜ BELEDÜYESÜ AKARYAKIT
ULAÞ KUYUMCULUK VE PETROL
ANAFARTA PETROL
KNC PETROL
YILMAZER PETROL
GNDOÚMUÞ PETROL (Trkiye 1.'si)
ÜFTÜOÚLU PETROL
GNSAN AKARYAKIT
MAHMUT VE SACÜT KAÚIZMAN
KALELÜ PETROL
KARAKAÞLAR
AKKAR PETROL
ÜNCÜOÚLU PETROL
BAN-PET BANDIRMA PETROL
KALKAN PETROL (Trkiye 3.'s)
R D DOKPET PETROL
TEKE KUYUMCULUK PETROL
OVAM PETROL
BYK ZER PETROL
GETERLER PETROL

MUÚLA
AYDIN
DENÜZLÜ
ÜSTANBUL
ÜSTANBUL
ÜSTANBUL
SAMSUN
ERZÜNCAN
SAMSUN
ORUM
ORUM
ORUM
SAKARYA
SAKARYA
BALIKESÜR
ÜEL
K.MARAÞ
GAZÜANTEP
MUÞ
MUÞ
DÜYARBAKIR

1.
2.
3.
TRAKYA
1.
2.
3.
KARADENÜZ
1.
2.
3.
ORTA ANADOLU 1.
2.
3.
MARMARA
1.
2.
3.
UKUROVA
1.
2.
3.
DOÚU ANADOLU 1.
2.
3.

MAHMUT VE SACÜT KAÚIZMAN
ORTA ANADOLU/ORUM

KARAKAÞLAR
ORTA ANADOLU/ORUM

BAN-PET BANDIRMA PETROL
MARMARA/BALIKESÜR

GETERLER PETROL
DOÚU ANADOLU/DÜYARBAKIR

AKKAR PETROL
MARMARA/SAKARYA

RD DOKPET PETROL
UKUROVA/ADANA
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Kitap zeti

ÒHer Þey Seninle Baßlar!Ó
BaßarÝlÝ btn projeler hayallerle baßlar. Hayallerinizin peßinden gidecek cesareti kendi
iinizde bulabilirsiniz. BaßaramayacaÛÝnÝza dair i ve dÝß engellere aldÝrmadan
kendinize gvenin ve harekete gein.

Òaresizlik Ûrenilmißtir. BaßarÝlÝ olmak da Ûrenilebilir. Sende sandÝÛÝndan
fazlasÝ var! GelebileceÛin en iyi yerde deÛilsin. Yeni bir hayat iin gereken,
yeni bir akÝldÝr. DoÛru ßeyi yapmak iin yanlÝß zaman yoktur. RzgarÝ
sulamayÝ bÝrak, yelkenleri kullanmayÝ Ûren! Seyirci koltuÛundan
sÝkÝldÝysan, sahneye Ýk. Zirvede her zaman bir kißiye daha yer var.
BaßkalarÝ yapabildiyse, sen de yaparsÝn. Her ßey seninle baßlar! Hayatta
ya tozu dumana katarsÝn ya da tozu dumanÝ yutarsÝn. Seim senin!Ó
Bu szler Mmin Sekman'Ýn kitabÝ Her Þey Seninle Baßlar'Ýn arka
kapaÛÝnda yer alÝyor. Piyasaya ÝktÝÛÝ gnden beri byk bir ilgi gren
kitap yerel ve evrensel rneklerle, baßarÝsÝzlÝk gibi baßarÝlÝ olmanÝn da
nasÝl ÛrenilebileceÛini anlatÝlÝyor. KitabÝn temelindeki soru ßu: Neden
baßarÝsÝzÝz, nasÝl daha baßarÝlÝ olabiliriz?
Konfys'n, "Bir insana gerekten yardÝm etmek istiyorsanÝz ona

46

balÝk vermek yerine balÝk tutmayÝ Ûretin. BalÝk vererek bir Ûn, balÝk
tutmayÝ Ûreterek bir mr karnÝnÝ doyurabilirsiniz" sznn verdiÛi
ilhamla Her Þey Seninle Baßlar'Ý yazdÝÛÝnÝ ifade eden Mmin Sekman'Ýn
kitabÝ, okuyuculara balÝk tutmayÝ Ûretmeyi hedefleyen bir eser. Sekman,
ÒBaßarÝlÝ insanlarÝ inceleyip, nasÝl baßardÝklarÝnÝ analiz edip baßarÝlÝ olmak
isteyenlere anlatÝyorum... Bu tr kitaplar, baßarÝ bilgisine ulaßmada fÝrsat
eßitliÛi saÛlÝyor. Btn amacÝm Trkiye'de metrekareye dßen baßarÝlÝ
insan sayÝsÝnÝ artÝrmakÓ diyor. BaßarÝlÝ olmak iin neyin nasÝl yapÝlmasÝ
gerektiÛini bilmelerine raÛmen insanlarÝn bunun iin aba harcamamasÝnÝ
atalet olarak deÛerlendiren Mmin Sekman, ÒHayatta ulaßabileceÛinizi
sandÝÛÝnÝz en yksek yer sizin cam tavanÝnÝzdÝr. Sizin i st limitinizdir.
Cam tavanÝnÝz hayallerinizin yksekliÛini gsterir. Ünsan inandÝÛÝna
denktir. YapabileceÛini dßndÛ kadardÝrÓ diyor.

Cam tavan sendromu nedir?
Kißisel gelißim kitaplarÝnda sÝklÝkla anlatÝlan bir 'pire
deneyi var. Deney ßyle: Bilim adamlarÝ pirelerin
farklÝ yksekliklere zÝplayabildiÛini grr. BirkaÝnÝ
toplayÝp 30 cm yksekliÛindeki bir cam fanusun
iine koyarlar. Metal zemin ÝsÝtÝlÝr. SÝcaktan bunalan
pireler zÝplayarak kamaya alÝßÝr ama kafalarÝnÝ
tavandaki cama arparak dßerler. Zemin de sÝcak
olduÛu iin tekrar zÝplarlar, tekrar baßlarÝnÝ cama
vururlar. Defalarca kafalarÝnÝ cama vuran pireler
sonunda o zeminde 30 cm'den fazla zÝplamamayÝ
Ûrenirler. ArtÝk hepsinin 30 cm zÝpladÝÛÝ grlnce
deneyin ikinci aßamasÝna geirilir ve tavandaki cam
kaldÝrÝlÝr. Zemin tekrar ÝsÝtÝldÝÛÝnda tm pireler eßit
ykseklikte, 30 cm. zÝplarlar. zerlerinde cam engeli
yoktur, daha ykseÛe zÝplayabilirler ama buna cesaret
edemezler. KafalarÝnÝ cama vura vura Ûrendikleri
bu sÝnÝrlayÝcÝ 'hayat dersi'ne sadÝk halde yaßarlar.
nk engel artÝk zihinlerdedir. OnlarÝ sÝnÝrlayan dÝß engel (cam) kalkmÝßtÝr
ama i engel (30 cm'den fazla zÝplanamaz inancÝ) varlÝÛÝnÝ srdrmektedir.
Bu pirelerin yaßadÝklarÝna "cam tavan sendromuÓ denir. Üß dnyasÝnda,
zellikle kariyer planlama konußmalarÝnda yaygÝn olarak kullanÝlan bir
deyimdir bu.

Mmin Sekman: ÒHayatta ulaßabileceÛinizi
sandÝÛÝnÝz en yksek yer sizin cam
tavanÝnÝzdÝr. Sizin i st limitinizdir. Cam
tavanÝnÝz hayallerinizin yksekliÛini
gsterir. Ünsan inandÝÛÝna denktir.
YapabileceÛini dßndÛ kadardÝr.Ó
KitabÝn baßlangÝ konularÝ, cam tavan sendromu, Ûrenilmiß aresizlik
ve atalet halinde yaßamak. Birinci blmde bu  kavramÝn ne olduÛu,
nasÝl alÝßtÝÛÝ ve bunlarla baßa Ýkmak iin neler yapmak gerektiÛi
anlatÝlÝyor. Mesaj net: aresiz deÛilsin, are sensin! KitabÝn ikinci yarÝsÝnda
ise aßama aßama profesyonel baßarÝ sreci anlatÝlÝyor. Her Þey Seninle
Baßlar'Ýn okuyucular hakkÝnda  niyeti olduÛunu belirten Sekman,
bunlarÝ ßyle sÝralÝyor: Cam tavanÝnÝzÝ ykselterek hayatÝnÝzÝ "bir bedenÓ
bytmek, iinizdeki aresizlik enkazÝnÝ kaldÝrmak, ataletinizi yenip hayat
amalarÝnÝzÝ gerekleßtirmek iin harekete gemenizi saÛlamak.
Yeni yntemler bulmak
Gemiß deneyimlerin ve baßarÝsÝzlÝklarÝn yarattÝÛÝ aresizlik hissinin
etkisiyle insanlarÝn denemekten vazgemesi baßarÝsÝzlÝÛÝ krkleyen
etkenlerin baßÝnda gelir. ÒDenediÛiniz zaman kazanabilir ya da
kaybedebilirsiniz, ama denemediÛinizde kesinlikle kaybetmißsinizdir.Ó
Sonu olarak kaybeden doÛulmaz, kaybeden olunur. Kendinizi kaderin

kollarÝna bÝrakmayÝn. BaßarÝsÝz olduÛunuzda
baßkalarÝnÝ sulamak yerine nerede yanlÝß yaptÝÛÝnÝzÝ
araßtÝrÝn. AynÝ ißi tekrar yapmanÝz gerektiÛinde yeni
yntemler bulun. nk eski yntemleriniz iße
yarasaydÝ zaten baßarÝsÝz olmazdÝnÝz.
Btn baßarÝlÝ projeler hayallerle baßlar. Hayallerinizin
peßinden gidecek cesareti kendi iinizde bulacaksÝnÝz.
BaßaramayacaÛÝnÝza dair i ve dÝß engellere
takÝlmadan kendinize gvenin ve harekete gein.
BaßarÝyÝ Ûrenmenin bir yolu, baßarÝlÝ olmak zerine
yazÝlmÝß analiz kitaplarÝnÝ ve biyografileri okumaktÝr.
Baßarmak amaca uygun sonu almaktÝr. Mmin
Sekman'Ýn da belirttiÛi gibi: ÒByk baßarÝ kalpten
gelir, beyinde byr, ellerimizden hayata akar.
BaßlangÝta her ßey hayaldir. O hayale kalpte duygu,
beyinde akÝl, elde emek katÝlÝr. BaßarÝ ite olußur,
dÝßta gelißir. BaßarÝnÝzÝn baßlangÝ noktasÝ sizsiniz.
DolayÝsÝyla, baßarÝya giden yol sizden baßlar. Bu
nedenle sakin bir ßekilde kendiniz zerinde alÝßmalÝsÝnÝz. Üe dnn.
Kendinize doÛru yryn. Ruhunuzun derinliklerindeki eÛilimlerinizi
keßfedin. Ne isteÛinizi netleßtirin.Ó

Ûrenilmiß aresizlik psikolojisi nedir?
Ûrenilmiß aresizlik, kißinin herhangi bir durumda ok sayÝda
baßarÝsÝzlÝÛa uÛrayarak, bir ßey yapsa da hibir ßeyin
deÛißmeyeceÛini, olaylarÝn kendi kontrolnde olmadÝÛÝnÝ, o konuda
bir daha asla baßarÝya ulaßamayacaÛÝnÝ dßnp bir daha deneme
cesaretini kaybetmesidir. Ûrenilmiß aresizlik, geißteki acÝ
deneyimlerden ÝkarÝlan negatif ßartlanmalarÝn bugnk
davranÝßlarÝ belirlemesidir.

Kitaptan bir anekdot
Bir kpek balÝÛÝ a halde akvaryuma konur. Akvaryum cam
blmeyle ikiye ayrÝlÝr. Akvaryumun iine kk bir balÝk bÝrakÝlÝr.
Kpek balÝÛÝ kk balÝÛÝ yemek iin hemen harekete geer ama
kafasÝnÝ ne olduÛunu anlamadÝÛÝ bir ßeye (cama) arpar, ßaßÝrÝr.
SonrasÝnda defalarca dener ama her defasÝnda kafasÝnÝ cama
arpar. Bir sre sonra kk balÝÛÝ yemek iin hibir ßey yapmaz.
Onu yemeyi "baßaramayacaÛÝnÝ" Ûrenmißtir. Bu sÝrada aradaki
cam blme kaldÝrÝlÝr. Byk balÝk kk balÝÛÝ yine de yemez.
nk aresizliÛi Ûrenmißtir.

KitabÝn knyesi:
KitabÝn adÝ: Her Þey Seninle Baßlar Yazar: Mmin Sekman
YayÝnevi: Alfa ISBN: 975-297-699-9
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niversite kampslerini
Ko Fest heyecanÝ sardÝ
Aygaz'Ýn da yer aldÝÛÝ, Trkiye'nin en byk niversite festivali Ko Fest
niversite Ûrencilerini mzik ve spor ile bulußturdu.

niversite genlerinin her bahar drt gzle beklediÛi Ko Fest 20 Nisan'da
baßlayÝp 22 MayÝs'ta son buldu. Ko Fest'in hedefi genlerin kißisel
gelißimlerini destekleyerek eÛlence, yarÝßma ve sportif unsurlarla
hayatlarÝna pozitif deÛerler taßÝmaktÝ. Ko Holding'in her bahar genler
iin dzenlediÛi Ko Fest'te Aygaz da yerini aldÝ ve Enerji Grubu atÝsÝ
altÝnda Opet ve Tpraß ile birlikte katÝldÝ.  yÝlda 1 milyon 250 bin
gence ulaßarak Trkiye'nin en byk niversite festivali haline gelen Ko
Fest'te Ko Enerji Grubu olarak hazÝrlanan adÝrda Aygaz da vardÝ. adÝr
dÝßÝnda ise genler Dengede ve TÝrmanma DuvarÝ oyunlarÝmÝzla sÝnav
streslerini attÝlar. Oyunlar ise genlerin ilgisini en ok eken etkinlikler
arasÝnda yer aldÝ. AyrÝca Aygaz standÝnÝ ziyaret eden Ûrencilere logolu
T-shirt ile tp alÝßverißlerinde cretsiz dedantr ve gvenli baÛlantÝ setini
bedava almalarÝnÝ saÛlayacak kuponlu el ilanlarÝ daÛÝttÝk.
Ko Fest, bu yÝl sÝrasÝyla Kocaeli, Samsun, Erzurum, Eskißehir, ÞanlÝurfa,
Adana ve Üzmir illerindeki niversite kampslerinde genlerle bulußtu.
EÛlenceli gndz aktiviteleri ve spor msabakalarÝyla kampslere heyecan

48

taßÝyan Ko FestÕte nl rock gruplarÝndan Mor ve tesi konserleriyle
niversitelileri coßturdu. Ko Fest, bu yÝl ilk kez Trkiye niversite SporlarÝ
Federasyonu (TSF) ile ißbirliÛine giderek niversite SporlarÝ Federasyonu
ve niversite Spor OyunlarÝ'nÝn da sponsoru oldu. Genlerin tamamen
cretsiz olarak katÝldÝÛÝ Ko Fest sresince, Ko Fest niversite Spor
OyunlarÝ da gerekleßtirildi. Ûrenciler, Ko Fest'in dzenlendiÛi illerden
Kocaeli'de hentbol, Samsun'da basketbol, Adana'da futsal (salon futbolu),
Eskißehir'de voleybol, ÞanlÝurfa'da yzme ve Erzurum'da atletizm
dallarÝnda yarÝßtÝlar. Msabakalar sonunda ne Ýkan takÝmlar ve bireysel
katÝlÝmcÝlar, Üzmir'deki finalde son kozlarÝnÝ paylaßtÝlar. Ko Fest niversite
Spor OyunlarÝ'nÝn baßarÝlÝ takÝm ve sporcularÝ, Trkiye'yi dzenli olarak
uluslararasÝ organizasyonlarda temsil etme hakkÝna ulaßacak.
Ko Fest'te bireysel branßlardaki birincilerin, iki senede bir dzenlenen
Universiade organizasyonlarÝna katÝlÝmÝ Ko Holding tarafÝndan
desteklenecek. BranßlarÝnda ßampiyon olan takÝmlar da 2010 yÝlÝndan
itibaren Avrupa ßampiyonalarÝna katÝlma hakkÝ kazanacak.

SaÛlÝk

Bel aÛrÝsÝ neden kaynaklanÝr?
NasÝl tedavi edilir?
Dr. Metin Akgn

Kendimizi korumak iin nelere dikkat etmeliyiz?

Gnmzde bel aÛrÝsÝ, grip ve soÛuk algÝnlÝÛÝ gibi en sÝk grlen saÛlÝk
problemlerinden biri haline geldi. Toplumda yaßlÝlÝk hastalÝÛÝ olarak
algÝlansa da, bel aÛrÝsÝ 45 yaßÝn altÝndaki alÝßanlarda da sÝklÝkla grlr.
Bel rahatsÝzlÝÛÝ bedensel eylemleri kÝsÝtlayabilir, hatta kißiyi sakat bile
bÝrakabilir. HastalÝkta ortaya Ýkan aÛrÝlÝ ani ataklarÝn tedavisi daha kolay
olsa da, yerleßmiß aÛrÝnÝn tedavisi olduka zordur

Ne zaman doktora baßvurmalÝ?
¥ Evde uygulanabilecek yukarÝda belirtilen tedaviye raÛmen birka gnde
iyileßme yoksa,
¥ BacaÛa yayÝlan aÛrÝ ve uyußmada ani artÝß varsa,
¥ Kk ya da byk tuvalet kaÝrÝlÝyorsa,
¥ Ayak ya da bacakta gszlk baßlamÝßsa kesinlikle hekime baßvurulmalÝ.

Beli en fazla zorlayan hareketler nelerdir?
Bel aÛrÝsÝnÝn en sÝk grlen nedeni, belin ve vcudun yanlÝß kullanÝmÝ
ve kt durußa baÛlÝ zorlanmalardÝr. Bu hareketler arasÝnda dizleri
bkmeden ne doÛru eÛilmek, uzanmak, aÛÝr/dengesiz yk kaldÝrmak
ve kalalar sabitken gvdeyi dndrmek sÝralanabilir.

Gnlk hayatta ve iß ortamÝnda nasÝl korunulabilir ve zellikle
nelere dikkat edilmeli?
¥ Ayakta ve otururken durußunuza dikkat ederek, dengenizi koruyun.
¥ Diz seviyenizden daha alak olan (tabure, alaturka tuvalet vb.) yerlere
mmkn olduÛunca oturmayÝn.
¥ OturduÛunuzda ayaÛÝnÝzÝn yere dokunamayacaÛÝ kadar yksek kalan
sandalye ya da taburelere oturmayÝn.
¥ YukarÝdan bir ßey almak gerektiÛinde mutlaka merdiven ya da tabure
kullanÝn, uzanmaya alÝßmayÝn.
¥ Her trl yk, iki elinize eßit daÛÝtarak ya da gvdenize yakÝn bir
ßekilde iki elinizi kullanarak taßÝyÝn.
¥ AÛÝr eßya taßÝmak gerekiyorsa ncelikle bundan kaÝnÝn, eÛer ßart ise
ekmeyin iterek taßÝyÝn.
¥ Belinizin aßaÛÝsÝnda kalan bir seviyeden bir ßey almak ya da kaldÝrmak
iin mutlaka dizlerinizi kÝrarak eÛilin.
¥ Otururken ufak bir yastÝkla belinizdeki kavisi destekleyin.
¥ Yere yatmayÝn, yataÛÝnÝzÝ iyi sein, doÛru uyuma pozisyonunda uyuyun.
YataÛa, doÛru ßekilde girip ÝkÝn.
¥ Yksek topuklu ayakkabÝ mmkn olduÛu kadar kullanmayÝn.
¥ Dzenli egzersiz yapÝn, kondisyonunuzun iyi seviyede bulunmasÝna ve
kalmasÝna dikkat edin.

Bel aÛrÝsÝnÝn diÛer sebepleri neler olabilir?
Selim olanlar: Duruß bozukluklarÝ ve kemik dÝßÝ vcut blgelerinde
zorlanma, bel fÝtÝklarÝ, kirelenmeler, bel kaymalarÝ vb. Habis olanlar:
Tmrler, kanserler, iltihabi ve mikrobik hastalÝklar, kemik hastalÝklarÝ,
kÝrÝklar.
NasÝl tedavi edilir?
Koruma ve eÛitim, istirahat, ilalar, fizik tedavi, korse, egzersiz, cerrahi
gibi baßka seenekler faydalÝ olabilir.
Ne zaman cerrahi mdahale gereklidir?
Bel aÛrÝlÝ hastalarÝn sadece %2 ila %5'inde ameliyat gereklidir. EÛer
bacakta ilerleyici gszlk, dermansÝzlÝk veya idrar kaÝrma varsa ya
da tedaviye yanÝt alÝnamamÝßsa cerrahi tedavi uygulanÝr.
AÛÝr kaldÝrma ve zorlanmaya baÛlÝ basit bir bel aÛrÝsÝnda neler
yapÝlabilir?
1-2 gn yatarak istirahat edilmeli, basit aÛrÝ kesici ilalar kullanÝlmalÝ,
bel blgesine yzeysel (ani ve ilk kez olan iin soÛuk, mzmin hale gelen
aÛrÝ iin sÝcak) uygulamalar yapÝlmalÝdÝr.

Kaynak:
Ü.. Üstanbul TÝp Fakltesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim DalÝ Hasta Okulu

Kan yaÛlarÝna dikkat!

alÝßanlarÝmÝza gz taramasÝ

14-15 Ocak tarihlerinde
Genel Mdrlk alÝßanlarÝmÝza
lipit taramasÝ yapÝldÝ. 81
alÝßanÝn katÝldÝÛÝ tarama, kan
yaÛlarÝ yksek ya da risk altÝnda
olanlarÝn tespit edilerek,
olumsuzluÛun ilerlemesini
durdurmayÝ ve kontrol altÝna
almayÝ hedefliyordu.

Dnya Gz Hastanesi tarama ekibinin
katlÝlarÝyla 3-5 Þubat tarihlerinde Aygaz'da
gz taramasÝ gerekleßtirildi. 151 kißinin
katÝlÝmÝyla gerekleßtirilen taramada, Genel
Mdrlk alÝßanlarÝnda ißlevsel aÝdan gz
bozukluÛu veya gz hastalÝklarÝ olup olmadÝÛÝ
araßtÝrÝldÝ. Taramadan sonra gzlk kullanan
alÝßanlarÝn gzlk bakÝmlarÝ yapÝlarak, gzlk
kullanÝmÝ hakkÝnda bilgiler verildi.
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Spor

Üdeal egzersiz rutini
Spor DanÝßmanÝ
Seymen YÝldÝz

Kendimize haftada beß gn, gnde bir antrenman seansÝ ayÝrmayÝ dßnyorsak
bunun  seansÝ aerobik tr egzersizler, iki seansÝ diren antrenmanÝ olmalÝ
ve her antrenman seansÝnÝn baßlangÝcÝnda ve bitiminde esneklik egzersizi yer
almalÝdÝr.

Üß hayatÝ ve sosyal hayat, gelißen teknolojinin saÛladÝÛÝ kolaylÝklarla
evrili bir yaßam alanÝdÝr. UlaßÝm aralarÝ, asansr, elektrikli ev aralarÝ
ve gelißen iletißim imkanlarÝ gnlk hayatÝmÝzÝ kolaylaßtÝrÝrken, fiziksel
hareketlerimizi ciddi oranlarda kÝsÝtlamÝßtÝr. Bu gelißmelere paralel,
organizmanÝn dolaylÝ olarak kendini yenileme srecini hÝzlandÝran
hareketlilik azaldÝka, kalp damar hastalÝklarÝ, kas iskelet sistemi
rahatsÝzlÝklarÝ, ßeker hastalÝÛÝ, obezite gibi rahatsÝzlÝklarÝn oranÝ hÝzla
artmÝßtÝr.
Bir nceki sayÝda Üß HayatÝ, Hareketsiz Yaßam ve Egzersiz hakkÝndaki
yazÝmda rutin iß hayatÝ ve sosyal hayat arasÝnda hareketli bir yaßam
formu yakalayamadÝÛÝmÝzÝn, buna baÛlÝ fiziksel ve psikolojik
rahatsÝzlÝklarÝn riskleri zerinde durmußtum. Bu yazÝmda herkes iin
farklÝ yollar izerek, eßitli egzersiz yntemleri kullanarak hareketli
bir yaßam formunun nasÝl yakalanabileceÛi zerinde duracaÛÝm.
Egzersiz iin ncelikle bir hekim kontrolnden geerek, spor salonuna
gitmek ve profesyonel bir danÝßmanla program hazÝrlayÝp fiziksel
zelliklerinize, saÛlÝk durumunuza ve hedeflerinize gre gzetim altÝnda
egzersiz planlamasÝ yapmanÝz her zaman ilk nerim. Ancak spor
salonuna zaman ayÝramÝyorsanÝz alternatif olarak
deÛerlendirebileceÛiniz dÝß mekan aktiviteleri ve evinizde basit aletler
kullanarak yapacaÛÝnÝz egzersizleri nasÝl kullanabilirsiniz bunu aalÝm.
Aerobik egzersizler
Aerobik egzersizi, geniß kas gruplarÝnÝ kullanarak dßk ßiddetli uzun
sreli aktivite olarak dßnn. Aerobik aktivite, yryß, bisiklet, jog,
yzme gibi aktiviteleri ierir. YaÛ yakÝmÝ, sÝkÝlaßma ile saÛlÝklÝ kilo
vermenizde ok etkili egzersiz yntemidir. Þayet bu tr alÝßmalara
yeni baßlÝyorsanÝz, yryß-hÝzlÝ yryß ile baßlanmanÝz nerilir, bu
tr aktivite haftada 2-6 kere bir saatten az olmamak kaydÝyla
uygulanmalÝdÝr. SonrasÝnda Yr-Koß-Yr-Koß Temposu yeni
baßlayanlar iin idealdir. Yrme periyodu dinlenme aßamasÝdÝr.
Durmadan, aktif dinlenme ile kalp vurumu ve solunum toparlanÝr,
tekrar koßarak yklenme yapÝlÝr. KoßularÝn tempo ayarlamasÝnÝn nemli
olduÛunu belirtmißtim. DiÛer yntemlerin yanÝnda, koßu hÝzÝnÝ
ayarlamak iin solunum sÝklÝÛÝndan yararlanÝlÝr. Neticesinde koßu,
rahata soluk alÝp verebileceÛimiz bir tempoda gerekleßmelidir. En
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kolay tempo ayarlama adÝm sayÝsÝ ile yapÝlÝr. 4-5 adÝmda yavaß yavaß
soluk alÝnÝr, gÛs kafesi ßißirilir, yine 4-5 adÝmda yavaß yavaß karÝn
kaslarÝ kasÝlarak soluk verilir. Bu davranÝß solunum kaslarÝnÝn
glenmesine ve daha etkili solunuma olanak saÛlar. Bu davranÝß
biimi aynÝ zamanda "solunum eÛitimi" alÝßmasÝdÝr. AkciÛerlerdeki
havayÝ ok az yenileyebildiÛi iin, kÝsa sreli sÝk solunum yapmak
nerilmez. Tablodaki nabÝz deÛerlerini, ßah damarÝ (boyunda adem
elmasÝnÝn her iki yanÝnda) zerinden 2-3 parmaÛÝnÝzla 15 saniye
boyunca sayabileceÛiniz nabÝz sayÝsÝnÝn drt katÝnÝ temsilen
kullanabilirsiniz. NabÝz saymayÝ bir hekimden ya da spor danÝßmanÝndan
Ûrenebilirsiniz.

Diren egzersizleri kas-kemik mineral
yoÛunluÛunun artÝßÝna ve metabolizmanÝn
hÝzlanmasÝnÝ saÛlar.

Diren egzersizleri
Diren egzersizleri, serbest aÛÝrlÝk kaldÝrma ya da yer ekimine karßÝ
vcut aÛÝrlÝÛÝnÝ kullanarak yapÝlan egzersizlerdir (ßÝnav, barfiks, tenis,
basketbol vs.). Diren antrenmanlarÝnda kendi vcut aÛÝrlÝÛÝnÝz ile
yapacaÛÝnÝz alÝßmalarÝn yanÝnda, ucuz bir ßekilde edinebileceÛiniz,

15-30 tekrara olanak saÛlayan aÛÝrlÝklardan, toplardan, lastiklerden,
hatta ufak su ßißelerinden bile yararlanabilirsiniz. Bu tr egzersizler
kas-kemik mineral yoÛunluÛunun artÝßÝna ve metabolizmanÝn
hÝzlanmasÝnÝ saÛlar. Daha saÛlÝklÝ daha sÝkÝ bir fiziksel yapÝya sahip
olmakla birlikte, verilen kilolarÝn geri alÝnmasÝ riskine karßÝda bir
korumadÝr. Gn iinde yapacaÛÝnÝz yarÝm saatlik bu hareketlerle
stresiniz giderip gne saÛlÝklÝ bir ßekilde devam edebilirsiniz. AmacÝnÝz
ister birka yz kalori yakmak olsun ister kas yapÝp metabolizmanÝzÝ
hÝzlandÝrmak, kendinizi ok iyi hissedeceÛinize garanti veriyorum.
UnutmamanÝz gereken ßey, yaÛ yakÝmÝ iin spor yapÝyorsanÝz, egzersizin
sresi minimum yirmi dakika olmalÝ ve mmkn olduÛunca uzun sre
yapÝlmalÝdÝr. Diren egzersizleri ve aerobik egzersizleri beraber
kullanÝrsanÝz ok daha etkili sonular alabilirsiniz.

Aerobik aktivite, yryß, bisiklet, jog,
yzme gibi aktiviteleri ierir. YaÛ yakÝmÝ,
sÝkÝlaßma ile saÛlÝklÝ kilo vermenizde ok etkili
bir egzersiz yntemidir.
Esneklik egzersizleri
zellikle masa baßÝnda alÝßanlarÝn, kas ve eklem hareketliliklerindeki
azalma aÛrÝlara ve tutulmalara, ilerleyen dnemlerde ise kronik kasiskelet sistemi rahatsÝzlÝklarÝna yol amaktadÝr. Esneklik egzersizleri
beceri ve koordinasyonu mkemmelleßtirir, kas yaralanmalarÝnÝ nler.
Vcudun toparlanmasÝna yardÝmcÝ olur, postr dzenler, vcudumuzu
evik ve yumußak hissetmemizi saÛlar.
Kendimize haftada beß gn, gnde bir antrenman seansÝ, ayÝrmayÝ
dßnyorsak bunun  seansÝ aerobik tr egzersizler, iki seansÝ diren
antrenmanÝ olmalÝ ve esneklik her antrenman seansÝnÝn baßlangÝcÝnda
ve bitiminde yer almalÝdÝr. Bir antrenman seansÝnda yalnÝz iki zelliÛin
gelißimi yer almalÝdÝr (aerobik-esneklik ya da diren antrenmanÝesneklik). Fiziksel uygunluÛun bir zelliÛinde gelißim saÛlamak iin

onu haftada en az  kez antrene etmek gerekir. Kalp damar sistemi
dayanÝklÝlÝÛÝ gelißimi zerine haftada drt kez yapÝlan aerobik
egzersizlerin daha yararlÝ olduÛu ileri belirtilmektedir.

Esneklik egzersizleri beceri ve koordinasyonu
mkemmelleßtirir, kas yaralanmalarÝnÝ nler,
vcudumuzu evik ve yumußak hissetmemizi saÛlar.
Egzersizin sre ve zorluk derecesi amalara gre deÛißiklik gsterir.
Ama, saÛlÝklÝ yaßam iin form dzeyini korumak ise, gnde en az
250 kalori yakmak (45 dakika hÝzlÝ yryß ya da 25 dakika jogging),
zellikle HDL (iyi kolesterol) dzeyini ykselterek, koroner arter
hastalÝklarÝndan nemli lde koruma saÛlar. HDL dzeyinde anlamlÝ
bir iyileßme iin egzersize bir yÝldan fazla devam etmek gerekebilir.
Kilo azaltmaya gelince, egzersizin kilo azaltmak gibi bir ykmllÛ
yoktur. Fazla kilolarÝ egzersizin zerine yÝkmak doÛru deÛildir. Egzersiz
ile vcut yaÛ oranÝ dzenlenebilir, fazla yaÛlarÝ yakarak vcut grnm
iyileßtirilebilir.
Spor salonuna gitmek zaman aÝsÝndan zor gibi grnsede, ama
saÛlÝk ve biraz kafa dinlemekse grdÛnz gibi artÝk evinizde ya da
doÛada da egzersiz yapabilmek sizler iin bir seenek.

Kaynaklar:
- Akgn N: Egzersiz ve Spor Fizyolojisi. 5. baskÝ, Ege niversitesi BasÝmevi,
Bornova/Üzmir, 1994.
- Gkbel H. Egzersiz Fizyolojisi. Üinde: TÝbbi Rehabilitasyon. 2. BaskÝ, Editrler OÛuz
H, Dursun E, Dursun N. Nobel TÝp Kitabevleri, Üstanbul, 2004.
- McArdle WD, Katch FI, Katch WL: Exercise Physiology: Energy, Nutrition, and
Human Performance. 6th ed., Lippincott Williams and Wilkins, Baltimore, 2007.
- Warburton DER, Nicol CW, Bredin SSD. Health benefits of physical activity: The
evidence. CMAJ 2006;174:801-809.
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Biz bir aileyiz!
Aygaz Ailesine yeni katÝlanlar
DoÛußtan AygazlÝlar, evlenerek ailemize katÝlanlar, yeni alÝßma
arkadaßlarÝmÝz... Hepinizi kutluyor ve aramÝza katÝldÝÛÝnÝz iin
mutluluk duyuyoruz. Ailemiz sizin varlÝÛÝnÝzla zenginleßerek
daha da sÝcak bir yuva haline gelecek.

EVLENENLER

OCUÚU OLANLAR
Anne/Baba

Bebek

DoÛum Tarihi

Mehmet Gzel

Nil Ela

11.01.09

Orkun Sungur

Ege

19.01.09

Ürfan Terzi

Ela

20.01.09

Salih Mustafa zcan

YaÛÝz

21.01.09

Mete Akkoyun

YaÛmur Naz

02.02.09

TarÝk Vurußkan

Rzgar

03.02.09

nder Akan

Melike

16.02.09

Derya Bahßi GndoÛdu

Bade

18.02.09

Yusuf Ayaztaß

aÛla

23.02.09

Emrah Üßbilen

Zeynep

20.03.09

Murat Atalan

Burak

20.03.09

Neva Gke

24.03.09

zcan Torun

Personel AdÝ SoyadÝ

Eß AdÝ

Evlilik Tarihi

Ersin AydÝn

Eren

29.03.09

Hafize Ycetrk

Üsmail

07.03.09

Ahmet Emre imen

Derin

04.04.09

Hasan Volkan Ycebaß

Sibel

09.03.09

Cneyit Boz

Nisa Nur

09.04.09

mit Musa Sarar

Sultan

19.03.09

Onur YakmacÝ

Gliz

11.07.08

Kerem

22.04.09

Tufan BaßarÝr

mr zkan

Batu

29.04.09

Orhan Snmezay

Hasan

06.10.09

ARAMIZA YENÜ KATILANLAR
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ADI SOYADI

NVAN

DEPARTMANI

Baßak AlgÝer
KÝvan Ayan
Semih Karagz
Seda elebican
Mehmet Hamit Uras
Gray IßÝkgner

Mali Üßler Sorumlusu
SatÝß Operasyon Sorumlusu
Üßletme Sorumlusu
Bilgi Sistem Sorumlusu
Pazarlama Sorumlusu
LPG Temin Sorumlusu

Orta Anadolu ve Karadeniz Blge Mali Üßler YneticiliÛi
SatÝß Operasyon MdrlÛ
AmbarlÝ Terminal MdrlÛ
Bilgi Sistem DirektrlÛ
Otogaz ve Dkmegaz Pazarlama MdrlÛ
LPG Temin MdrlÛ

