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İÇİMİZDEN BİRİ





Kendimizi ve işimizi geliştirmek için çalıştığımız, verimliliğe 
odaklandığımız ve yeniliklerle doldurduğumuz 2019 sona 
ererken sizlere son dönemde gündemimizde olan bazı 
konulardan bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki Aygaz’ın 
yenilikçi bakış açısını yansıtıyor. Bildiğiniz gibi tüpgaz 
segmentinde yeniliklerin öncüsü olarak ön plana çıkarken 
güvenlik gereği değişikliğe pek açık olmayan tüpgazın 
imajını nerdeyse hiç değiştirmedik. Ancak hem çağımızın 
dinamizmini yakalamanın hem de LPG’nin pratikliğini 
ve fonksiyonelliğini ortaya koymanın zamanı geldiği 
için değişime odaklanan bir çalışmayı hayata geçirmeye 
karar verdik. Ar-Ge Merkezi, Marka Müdürlüğü, Satınal-
ma Müdürlüğü ve Üretim Müdürlüğü’nün çevik çalış-
ma prensipleri doğrultusunda fikirden ürüne dönüşen 
Aygaz Mini, ilk günden itibaren ilgiyle karşılandı. Hem iş 
yapış şekillerimize hem de sektörümüze yenilik getiren 
Aygaz Mini’nin gördüğü bu büyük ilgiden memnuniyet 
duyuyoruz.
 
İkinci gündem konumuz faaliyet alanımız kadar önem 
vermemiz gereken inovasyon projeleri. Geçtiğimiz yıl 
En Başarılı Koçlular yarışmasında ödül alan Aykargo, 
Corporate & Startup Day kapsamında verilen En İyi 
Kurum İçi Girişim Projesi Ödülü’ne layık görüldü. Aygaz’ı 
sektörde bir adım daha öteye taşıyacak bu gibi ino-
vasyon projelerinin artması ve hızla hayata geçirilmesi 
gerektiğine inanıyorum.
 
Her daim gündemimizde olan üçüncü konu ise LPG’nin 
hem dünya hem Türkiye enerji sektörü için ne kadar 
önemli bir enerji kaynağı olduğuna dair farkındalığı-
mız. Geçtiğimiz aylarda Dünya LPG Birliği (WLPGA) iş 
birliğiyle düzenlenen ve LPG’nin önemini ortaya koyan 
Bölgesel Zirve’ye Türkiye LPG Derneği olarak ev sahip-

liği yapmaktan gurur duyduk. Zirvede Aygaz’ın sektörde 
uzun yıllara dayanan deneyimini yerli ve yabancı sektör 
temsilcileriyle paylaşma olanağı da bulduk.

Diğer yandan Aygaz’ı küresel bir oyuncu olma yönünde 
daha da ileriye taşıyacağına inandığımız Bangladeşli United 
Enterprises’le yaptığımız ortaklık kapsamında çalışmalarımız 
devam ediyor. Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ve Koç 
Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu’yla birlikte 
gerçekleştirdiğimiz Bangladeş ziyaretimizde proje hakkında-
ki son gelişmeleri değerlendirme fırsatı yakaladık.
 
Sektörümüze sunduğumuz yeniliklerin ve Türkiye’ye sağla-
dığımız ekonomik katkının sürdürülebilir kalkınma için yeterli 
olmadığını biliyor ve çeşitli alanlarda sosyal sorumluluk 
projeleri gerçekleştiriyoruz. Sagalassos’ta olduğu gibi, Ana-
dolu’nun tarihi zenginliğinin gün ışığına çıkarılarak gelecek 
nesillere ve dünyaya yeniden kazandırılmasına büyük önem 
veriyoruz. Ayrıca Koç Spor Fest’e verdiğimiz destek, 15 yıldır 
İstanbul Tiyatro Festivali’ne sağladığımız sponsorluk, 16 yıldır 
Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği’yle birlikte attığımız 
adımlar en az iş sonuçlarımız kadar önemli. Ayrıca gelecek 
nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek hedefiyle bu yıl 
hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık Projesi’yle kağıt, plastik ve su 
tüketimini azaltmaya odaklandık. Sürdürülebilir bir gelecek 
için hayatımızı sıfır atık anlayışıyla düzenlememiz gerektiğini 
düşünüyorum.
 
Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yıl 
geçirmenizi diliyorum.
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Aygaz Ar-Ge Merkezi ile Marka, 
Üretim ve Satınalma Müdürlükleri 
yeni ürün geliştirmek hedefiyle, 
çevik çalışma yaklaşımıyla 
harekete geçti. Aygaz’ın yenilikçi 
yaklaşımıyla fikirden ürüne 
dönüşen Aygaz Mini, Ağustos 
ayında sınırlı sayıda ilde 
tüketicilerin kullanımına sunuldu. 
Türkiye’nin hem mutfakta hem 
de dışarıda kullanılabilen ilk tüpü 
Aygaz Mini ve tüketicilere tüplerini 
istedikleri her yerde kullanabilme 
imkanı sunan Aygaz Mini Ocak, 
gelen yoğun talep doğrultusunda 
Ekim ayında tüm Türkiye’ye yayıldı.

Aygaz Mini çıktı!

Tüketicilerle 
odak grup 
çalışmaları 
yapıldı, 
Tüketici 
beklentileri 
tespit edildi.

Ürün ve 
aksesuar 
fikirlerinin 
taslak çizimleri 
yapıldı.

Ürün 
geliştirme 
sürecinde 
testler ve 
kontroller 
gerçekleştirildi.

Ar-Ge 
Merkezi’ndeki 
laboratuvarda 
ürün numuneleri 
hazırlandı.

Tasarımı 
onaylanan 
ürünün 
prototip üretim 
çalışması, 
testleriyle 
birlikte 
tamamlandı. 

Seri 
üretim için 
hazırlıklar 
yapıldı.

Satınalma 
ve tedarik 
süreçleri 
tamamlandı.
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Aygaz Mini
Yıllardır hiç değişmeyen ve renk-
lenmeyen tüpler, Aygaz’ın yenilik-
çi, dinamik ve enerjik marka ima-
jını daha da destekleyecek Aygaz 
Mini’yle değişiyor. Aygaz, yaptığı 
araştırmalar ve tüketici beklentileri 
doğrultusunda sektöre kazandırdı-
ğı ilklere bir yenisini daha ekle-
yerek Aygaz Mini’yi tüketicilerin 
kullanımına sundu. 2 kilogram gaz 
içeren Aygaz Mini, 12 kilogramlık 
ev tüplerinde kullanılan dedantör 
dışında herhangi bir ekipmana 
ihtiyaç duymadan mutfak oca-
ğına bağlanabiliyor. Aygaz Mini, 
Türkiye’nin hem mutfak ocağına 
bağlanabilen hem de özel ocağıy-
la her yerde kullanılabilen ilk ve 
tek tüpü.

Aygaz Mini Ocak
Aygaz Mini’ye özel olarak geliş-
tirilen Aygaz Mini Ocak, tüpün 
üzerine tam oturan dengeli ve 
yüksek güvenlikli tasarımı, rüzgara 
dayanıklı ve yüksek sıcaklıklara 
ulaşmayı sağlayan özel brülörü, 
pratik kullanımlı çakmağı ve kolay 
montaj özellikleriyle ön plana 
çıkıyor. Aynı zamanda Türkiye’deki 
ilk ve tek özel tasarımlı tüp ocağı 
özelliği taşıyor. 

İlk üretim 
sonrasında odak 
grup ve saha 
araştırmalarıyla 
tüketicilerin geri 
bildirimleri alındı.

Geri bildirimler 
doğrultusunda 
tasarımlarda 
revizyonlar 
yapıldı.

Ürün son 
haline 
getirildi.

Ürün adı 
netleştirildi 
ve ürünün 
logosu 
tasarlandı.

Aygaz Mini 
ve Aygaz 
Mini Ocak’ın 
lansmanı 
yapıldı.

Ürün belli 
şehirlerde 
tüketicilerle 
buluştu.

Reklam 
kampanyası 
başlatıldı.

Gelen 
yoğun talep 
sonucunda 
tüm 
Türkiye’ye 
yayılım 
sağlandı.

Aygaz Mini ve 
Aygaz Mini Ocak, 
Aygaz mobil 
uygulamasından 
ve Aygaz’ın web 
sitesinde de 
satışa sunuldu.

Aygaz Mini reklamını
izlemek için taratın.



Türkiye tüpgaz sektörü 60 yılı 
aşkın geçmişine rağmen, yeni ürün 
heyecanını çok fazla yaşamadı. 
Tüp öyle temel bir ihtiyaçtı ki yeni 
ürün geliştirmek o kadar öncelikli 
değildi. Aygaz olarak sektörde pek 
çok yeniliğin öncüsü olduk ama 
tüpün şeklinin ve renginin değiş-
tirilmesi ciddi adımlardı. Tüpün 
bizim için ne kadar önemli oldu-
ğunu yeniden gösterebilmek ve 
LPG’nin başka hiçbir enerji türün-
de bulunmayan mobil pratikliğinin 
keşfedilmesini sağlamak için yola 
çıktık. Tüketicileri dinleyip onların 
ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceği-
mizi düşündük; bunun için çalıştık. 
Basit gibi görünen ama oldukça 
karmaşık bir projeyi dantel işler 

gibi yavaş yavaş ama kararlı bir 
şekilde geliştirdik. Tutkumuzu, 
bilgimizi, hayal gücümüzü ve 
tecrübemizi özenli bir stratejiyle 
bir araya getirdik. Aygaz Mini, 
bir fikirdi, gelişti, büyüdü ve ürün 
haline geldi. Bu aslında hepimiz 
için ilginç bir yolculuktu. Her 
birimin katkısı vazgeçilmezdi ama 
Aygaz’ın sektöründe yine bir ilke 
imza atarak kurduğu Ar-Ge Mer-
kezi’nin bize olağanüstü bir ivme 
kazandırdığını düşünüyorum.

Aygaz Mini için farklı birimleri bir 
araya getirerek yaptıklarımız, çevik 
çalışma prensipleri konusunda 
da iyi bir örnek oldu. Bu bile çok 
büyük bir kazanç. Aygaz gibi dev 

bir şirkette çevik organizasyon 
takımlarının kurulabileceğini ve 
yeni bir ürün çıkarılabileceğini 
gösterdik. Aygaz Mini’yle alışıla-
gelmiş iş yapış şeklimizi ve süreç-
lerimizi kökünden değiştirebilmek 
için ele ele yarattığımız sonuçtan 
çok memnunuz. Müşterilerimizin 
memnuniyeti ise bize en büyük 
hediye. Yenilik uzun bir yolculuk, 
Aygaz Mini bu yolculukta güzel bir 
durak oldu. Bu yolculuğun devam 
edeceğine ve birbirini destekleye-
cek yeniliklerle karşılaşacağımıza 
inanıyorum. 
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Yenilik uzun bir yolculuk
Rıdvan Uçar / Pazarlama ve İnovasyon Genel Müdür Yardımcısı



Renkler çok içimize sindi
Bülent Dikener / Üretim Müdürü

Tüp ve markalama rengi seçimlerinde Marka 
Müdürlüğü’yle o kadar çok konuştuk ki elimizde 
renk kartelasıyla gezmeye başlamıştık. Bu dö-
nemde birçok numune tüp yaptık. Tüm çalışma-
lar neticesinde seçilen renkler çok içimize sindi, 
sonrasında da bahar havası estiren rengarenk 
tüplerimiz fabrikamızı süsledi. Müşteri beklenti-
leri ve ihtiyaçlarından yola çıkılarak hayata geçi-
rilen Aygaz Mini ve buna bağlı tüm aksesuarların 
yüksek müşteri memnuniyeti ve bağlılık olarak 
bize döneceğini düşünüyorum.

Müşteri beklentilerini ön planda tuttuk
Gülem Kaya Özden / Marka Müdürü

Aygaz Mini’nin renginden tasarımına, markasından 
logosuna kadar her konuda ve ürün geliştirme süre-
cinin her aşamasında tüketicilerin beklentilerine dair 
geri bildirimlerini aldık. Aygaz Mini Ocak’ın tasarımında 
da tüketicilerin ürünle ilgili ihtiyaçlarını, görüşlerini, 
beğeni ve önerilerini göz önünde bulundurduk. Bu titiz 
çalışmaların sonucunda tüketicilerin oldukça beğendiği 
ürünler ortaya çıktı. Bizi en çok mutlu eden konulardan 
biri, halihazırda tüpgaz kullanmayan ama ürünü çok 
beğendiği için yeniden tüpgaz kullanmaya başlayan 
kişilerin hatırı sayılır bir oranda olması. Tüple pişen 
yemeğin lezzetinin farkını hatırlattık.

Günlük hayata dokunmaya devam 
edeceğiz
Şakir Ayral / Satınalma Müdürü

Farklı fonsiyonların liderleriyle yakın iş birliği için-
de olmamız, zamanımızı bu alanda olabildiğince 
fazla ve etkin harcama tutkumuz, fırsat bulabil-
diğimiz her platformda fikir alışverişi ve destek 
sağlamamız moral ve motivasyonumuzu sürekli 
diri tuttu. Aygaz’ın özellikle genç tüketicilerdeki 
marka algısını geliştirmek ve tazelemek adına bu 
atılımları çok değerli buluyorum. Günlük hayat-
lara dokunmaya devam edecek yeni ürünlerin ve 
hizmetlerin geliştirilmesiyle tüketicilerimizle ara-
mızdaki bağın çok daha güçleneceğine gönülden 
inanıyorum.

Ürün geliştirme çalışmalarımız 
sürecek
Orhan Arslan / Endüstri Ürünleri Tasarımcısı

Ürünün tasarımının tüketiciyle ilk kez buluştuğu 
odak grup çalışmasında ocağın tasarımı ve tüpün 
rengi şaşkınlık ve hayranlıkla karşılandı. Bu durum, 
ürünü bir an önce müşteriyle buluşturma heye-
canımızı daha da artırdı. Günümüzde ürünlerin 
kullanışlılığının yanı sıra, tasarımının, renklerinin ve 
imajının da değeri çok yüksek. Aygaz Mini’nin ve 
Aygaz Mini Ocak’ın bu gibi ürünlerden beklentileri 
etkileyeceğini düşünüyoruz. Tüketiciler memnun 
olacak ve daha fazlasını bekleyecektir. Biz de bu 
beklentileri karşılamak için ürün geliştirme çalış-
malarımıza devam edeceğiz.
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Aygaz Mini ve Aygaz Mini Ocak, 
bayilere ilk kez 23 Temmuz’da 
Divan İstanbul Asia’da gerçekleş-
tirilen toplantıda sunuldu. Dokuz 
ilden yaklaşık 70 bayinin katıldığı 
toplantının açılış konuşmasını Satış 
Genel Müdür Yardımcısı Fikret Co-
şar yaptı. Coşar, çağa ayak uydur-
mak gerektiğine dikkat çekerek 
Aygaz Mini’yi hayata geçirdikle-
rini belirtti ve sözü Pazarlama ve 
İnovasyon Genel Müdür Yardımcısı 
Rıdvan Uçar’a bıraktı. Uçar, Aygaz 
Mini’nin fikirden ürüne dönüşme 
sürecini anlattı. Tüpün estetiğinin 
öneminin de altını çizerek Aygaz 
Mini üzerine uygulanan özel boya 
ve serigrafiyle tüpü giydirdiklerini 
söyledi. Önümüzdeki süreçte de 
yeniliklerin devam edeceği belirtil-
dikten sonra Aygaz Mini’yi ilgiyle 
karşılayan bayiler, yeni ürünle ilgili 
merak ettikleri soruları sordular. 
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Bayiler Aygaz Mini’yle tanıştı

Aygaz Mini’yle ilk kez karşılaşan bayiler, tüpleri ve Aygaz Mini Ocak’ı 
merakla incelediler. Ayrıca Aygaz yöneticilerine tespitlerini ve önerilerini 
aktardılar.



Fikret Coşar ve Rıdvan 
Uçar’ın yanı sıra, toplantıda 
yer alan Teknik ve Yatırımlar 
Genel Müdür Yardımcısı Ali 
Kızılkaya ile Tüpgaz Satış 
Direktörü Ercüment Polat 
da bayilerin sorularını yanıt-
ladılar. Bayiler tespitlerini, 
önerilerini ve beklentilerini 
paylaştılar.
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Biliyor musunuz?
Bir Aygaz Mini’yle 20 tencere yemek pişirilebiliyor!

Mutfak ocağında Aygaz Mini kullanım süreleri*

Uzun süredir bekliyorduk
Özay Dervişoğlu / Özay Dayanıklı Tüketim Malları

Aygaz Mini, uzun süredir beklediğimiz bir ürün. 
Satışlarımızı artıracağını düşünüyorum. Hem evde 
hem dışarıda kullanılması sayesinde farklı kesimlerin 
ihtiyaçlarına hitap edecek.

Bize enerji verecek
Atilla Alp / Efor Petrol Ürünleri

Sektörümüzün bir yeniliğe ihtiyacı vardı. Çok yerinde 
oldu ve tam zamanında geldi bu ürünler. Aygaz Mini; 
rengiyle, modeliyle, ismiyle her şeyiyle mükemmel! 
Bize ciddi bir enerji verecek. 

Aygaz’ın yeniliklerine alışığız
Metin Baburhan / Güçbirliği Petrol Ürünleri

40 yıldır Aygaz bayiliği yapıyorum. Aygaz’ın yeniliklerine 
alışığız. Müşterilerimiz de bu yenilikçi yapının farkında. 
Yeni ürünlerin yeni müşteriler noktasında da Aygaz’a 
faydası olacağını düşünüyorum. 

*Bağımsız denetim şirketlerinin 20°C ortam sıcaklığında yaptıkları test sonuçlarına göre.

4 göz aynı anda yanarken 
6 saat 20 dakika 

2 orta göz aynı anda yanarken 
7 saat 30 dakika 

1 orta göz yanarken 
15 saat 20 dakika 
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Aygaz Mini’nin özellikleri

Estetik tasarım
Su yeşili rengi, 
yükseltilmiş kalkan 
boyu ve genişletilmiş 
alt çemberiyle 
yepyeni modern 
tasarıma sahip.

Güvenli tasarım
Yükseltilen kalkan 
boyu, özel ocağıyla 
tam uyumlu 
tasarlandı. Ocak, 
tüpün kalkanlarının 
üzerine tam olarak 
oturuyor. Tüpün 
genişletilmiş alt 
çemberi tüpe ekstra 
bir denge sağlıyor. Bu 
özellikler, devrilme 
riskini ortadan 
kaldırarak ekstra 
güvenli bir kullanım 
sunuyor.

Toz tutuculu 
on-off valf
Valfin içine toz 
gibi yabancı 
maddelerin 
girmesini 
engelliyor.

Hologramlı 
kapak
İlk olarak tüketici 
tarafından 
açıldığını garanti 
ediyor.

Tüp barkodu 
Metal kare kod 
sayesinde Aygaz 
Mini’yle ilgili tüm 
bilgiler takip 
edilebiliyor.

Güvenli kullanım
TSE standartları 
gereği metal olmayan 
dedantörlerin kullanılması 
sakıncalı olduğundan 
Aygaz Mini güvenli 
olmayan dedantörlerle 
çalışmıyor.
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Eskişehirlilerle buluşma
Ford Otosan Eskişehir Yarı Maratonu kapsamında 31 
Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Sazova Parkı’nda gerçekleştirilen 
etkinliklerde standıyla yer alan Aygaz, ziyaretçilerin yoğun 
ilgisiyle karşılaştı. Sisteme kayıt edilen ziyaretçilere, eski 
ocaklarını getirdiklerinde Aygaz Mini indirimli olarak verildi.

Kampanyalar
Tüketiciler eski boş depozitolarını ve kamp ocak-
larını iade ederek yepyeni Aygaz Mini ve Aygaz 
Mini Ocak’a indirimli fiyatlarla ulaşabiliyorlar. 
Türkiye’de ilk defa hologram kapağına kare kod 
ekleyerek tüpün tüm testlerden geçtiğini garanti 
eden Aygaz, mobil uygulamasından Aygaz Mi-
ni’nin hologramlı kapağının üzerindeki kare kodu 
okutanlara ise bir sonraki Aygaz Mini alımın-
da geçerli 10 TL indirim sunuyor. Üniversiteli 
gençleri de unutmayan Aygaz, 31 Aralık’a kadar 
paro.com.tr adresindeki üniversite kimlik bilgi-
lerini de ekledikleri formu dolduranlara SMS’le 
iletilen kampanya şifresiyle 15 TL’lik indirim 
olanağı sağlıyor.

Tüketici geribildirimleri
Aygaz Mini, Aygaz’ın genlerindeki değişime öncülük 
etme yetkinliğinin somut bir örneği. Tüketicilerin 
beklentilerine yanıt verebilmek için odaklanılan 
konular şunlar oldu: “Yıllardır her şey değişti, tüp 
hep aynı.”, “Tüpü ya dolapta saklıyorum ya da 
üstünü örtüyorum, misafirlerim görsün istemiyo-
rum.”, “Tüpü az kullanıyorum.”, “Tüp bittiğinde 
küçük tüpte yemekleri tek tek pişirmek zorun-

da kalıyorum.” Bu gibi ihtiyaçlara cevap vermek 
üzere başlanan ve fonksiyonellik ile pratikliğin ön 
plana çıktığı projenin ilk aşamalarında değişikliğin 
tüketiciler tarafından nasıl karşılanacağı önemli bir 
konuydu. Prototipler üzerinde yapılan testler ve 
denemelerin ardından imaj değişikliğinin etkile-
ri ölçüldü. Piyasaya çıktıktan sonra çok sayıda 
kişiden Aygaz Mini’ye nasıl ulaşılabileceğine dair 
sorular geldi.



Gökhan Burak Gürbüz:
Üretimde olmazsa olmazımız teknolojik 
liderlik ve verimlilik 

Gebze İşletme Müdürü Gökhan Burak Gürbüz, 
tesiste üretilen ürünleri, üretim sürecinin olmazsa 
olmazlarını ve tesisin ihracat pazarlarına yönelik 
faaliyetlerini anlatıyor.
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Öncelikle bizi Gebze İşletmesi ve 
tesiste üretilen ürünler hakkında 
bilgilendirir misiniz?
Aygaz, kendi tüpünü, valfini, regü-
latörünü ve tankını üreten, dünya-
daki ilk ve tek LPG dağıtım şirketi. 
Gebze İşletmesi’nde yer alan üç 
fabrikada LPG basınçlı kap ve ak-
sesuarlarını üretmesi, şirketin ürün 
ve hizmet kalitesinde liderliğe ver-
diği önemin bir yansıması. Dünya-
nın en büyük üç tüp fabrikasından 



biriyiz. Ar-Ge laboratuvarlarımızın 
da yer aldığı valf ve regülatör fab-
rikasında ürettiğimiz ürünleri hem 
kutulu olarak ihraç ediyor hem de 
yurt içi ve yurt dışı pazarlar için 
ürettiğimiz tüplere takıyoruz. Bu 
da bize emniyet, hız ve esneklik 
kazandırıyor. Evsel tüketimin bir 
parçası olan küçük dökme tankları 
ve otogaz istasyon tanklarını da 
yine işletmemizdeki tank fabri-
kasında üretiyoruz. Ürettiğimiz 
600’e yakın farklı ürün, tam 50 
ülkede kullanılıyor ve her yıl yeni 
pazarlara girerek bu sayıyı artırı-
yoruz. Aygaz, sektörde lider bir 
dağıtım şirketi olmasının yanında 
dünyanın en itibarlı üreticisi olarak 
biliniyor. Bu genel kanıya, LPG 
basınçlı kap üretiminde dünyanın 
en ileri teknolojiye sahip fabrikası 
olduğumuz bilgisini de eklemem 
gerekir. Sektörün en hızlı derin 
çekme pres hatları, farklı kaynak 
proseslerinde ve valf üretiminde 
kullandığımız altı eksenli robotlar, 
yüksek verimli reküperatif yakıcılı 
tav fırını, kompakt regülatör hattın-
daki kameralı kontrol sistemi gibi 
son iki yılda kazandığımız yetenek-
lerin tümü, sektörde türünün ilk 
ve bugün için tek örneği. Bunların 
karşılığını artan verim ve kaliteyle 
alıyoruz.

Türkiye’de tüpgazın jenerik 
markası olarak görülen Aygaz, 
kuruluşundan bu yana yenilik-
çi ürünleriyle ön plana çıkıyor. 
Bu özelliği perçinleyen ürünler 
arasına şimdi Aygaz Mini de 
eklendi. Aygaz Mini’nin üretim 
prosesi farklılaşıyor mu? Bunun 
için üretim hatlarınızda ne gibi 
değişiklikler yapıldı?
Yurt dışı LPG pazarlarındaki 
gelişmeleri sahada takip eden 

uluslararası satış yetkinliğimiz, 
LPG ürünleri ve üretim alanların-
da deneyimimiz sebebiyle Gebze 
İşletmesi, yeni ürün konusun-
da Aygaz’ın önemli bir varlı-
ğı. Yurt dışında çok farklı LPG 
pazarlarında değişen ihtiyaçları 
karşılayacak ürünleri üretirken 
kazanılan birikimi, yurt içinde-
ki gelişmelerle karşılaştırma ve 
yeni ürün fikirleri olarak sunma 
fırsatlarını değerlendirebiliyoruz. 
Yıllardır sektörümüzde birçok 
ilki başaran Ar-Ge’mizin, Kasım 
2018’den itibaren Ar-Ge Merkezi 
olarak işletmemizde faaliyetleri-
ne başlamasıyla şirketimizin yeni 
ürün tarafındaki bu gücü katlan-
dı. Pazarlama, İnovasyon, Bilgi 
Teknolojileri, Tesis ve Satınalma 
ekiplerimizle oluşan sinerji saye-
sinde ülkemize, sektörümüze ve 
şirketimize değer katacak birçok 
çalışmanın hayata geçirilecek ol-
masından büyük heyecan duyu-
yoruz. Pazarlama ve Ar-Ge başta 
olmak üzere şirketimizin tüm 
birimlerinin ortak çalışmasıyla or-
taya çıkan Aygaz Mini de başarılı 
olacağına emin olduğumuz yeni 
ürünümüz. Mutfakta ocakla ve 
dışarıda Mini Ocak’la kullanılabi-
len son derece kullanışlı ve şık bir 
tüp. Tüp hatlarımızdan boyut-
larına en uygun olanında üreti-
me almakla birlikte Aygaz Mini,  
yepyeni özellikler taşıdığı için 
ilgili hattımızda birçok uyarlama 
yaptık. Hattın bitirme kısmındaki 
kaplama, markalama, kamera-

lı okuma sistemleri bunlardan 
bazıları. Ar-Ge Merkezi’mizin yeni 
imkanlarıyla işletmemizin ürün 
geliştirme yarışında sahip olduğu 
tecrübe aynı çatı altında birleşince 
etkin bir ortam sağlandı. Yapılan 
çalışmalar esnasında bilgi paylaşım-
ları, denemelerin hızla gerçekleştiri-
lebilmesi, sorunlar karşısında çözüm 
önerilerinin anlık değerlendirilebil-
mesi, süreci son derece hızlandırdı.

Bahsettiğiniz Mini Ocak, Aygaz 
Mini’ye özel olarak Ar-Ge Mer-
kezi tarafından tasarlandı. Mini 
Ocak’ın üretim süreci de Gebze 
İşletmesi’nde mi olacak?
Mini Ocak’ın üretimini iki kademeli 
düşünebiliriz: Kritik bileşenlerden 
musluğun tasarım ve üretimi işlet-
memizde, diğer parçaların montajı 
dışarıda yapılarak ürün son haline 
geliyor. Musluk, tüpün valfi ile Mini 
Ocak’ı birbirine bağlayan, kolay 
montaj ve kolay kullanıma sahip 
bir parça. Musluğun monte edildiği 
valf, Mini’yi aynı zamanda mutfak 
ocağıyla kullanmamızı sağlayan, 
regülatöre uygun, dıştan contalı ve 
bu tipte dünyanın ilk toz tutuculu, 
on-off valfidir. Onun da tüm tasarı-
mı işletmemizde yapıldı ve üretimi 
devam ediyor.

Gebze İşletmesi’nde üretim süre-
cinin olmazsa olmazları nelerdir?
İşletmemizin ana hedefi, kurul-
duğu günden bugüne büyüyen 
markamızın değerini, şirketimizin 
itibarını geliştirerek devam et-
tirmek için yüksek emniyetli ve 
kaliteli ürünleri, çevreyi koruyarak, 
çalışanlarımızın sağlığını gözete-
rek, zamanında ve en ekonomik 
şekilde üretmektir. Dünyada belir-
sizliklerin hızla arttığı bir dönem-
den geçiyoruz. Hepimizin takip 
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 ‘Ürettiğimiz 600’e yakın farklı 
ürün, tam 50 ülkede kullanılıyor 
ve her yıl yeni pazarlara girerek 

bu sayıyı artırıyoruz.’



ettiği ABD ile Çin arasındaki tica-
ret savaşları, Amerikan ve Avrupa 
merkez bankalarının değişken fi-
kirleri, Brexit gibi yatırım kararları, 
talep miktarı, emtia fiyatları, kurlar 
gibi tüm değişkenlerimize etki 
eden gelişmeler, artan jeopolitik 
gerginlikler çok hızlı karar ve ak-
siyon almamız gereken günümüz 
dünyasında işimizi kolaylaştırmıyor. 
Bu zorlu koşullarda belirsizlikleri 
en etkin şekilde yönetirken tüm 
paydaşlarımıza karşı sözlerimizi tut-
mak için özveriyle gayret gösteren 
Satınalmadan Mali İşlere, Satıştan 
Üretime, Planlamadan Kalite’ye tüm 
ekip arkadaşlarıma değerli katkıları 
için teşekkür ediyorum. Bu bir takım 
işi. Ancak tüm fonksiyonlarımız 
aynı vizyon etrafında aynı strate-
jileri uygulamak için faaliyetlerini 
senkronize halde yürüttüğünde 
başarıya ulaşabiliriz. Değişen 
şartlara çok hızlı ve hep birlikte 
adapte olmamız gerekiyor. Bunu 
iyi başardığımızı düşünüyorum. 

Böyle dönemlerde daralan talep 
ve belirsizliklerin getirdiği gecik-
meleri en aza indirmek için farklı 
pazarlarda olmamız ve bu tür 
riskleri en aza indirmemiz önemli. 

Bu yüzden sürekli yeni pazarlara 
girmek önceliklerimizden biri. Hem 
yeni pazarlara girmek hem mevcut 
pazarlardaki payımızı artırmak için 
yeni ürün geliştirmek öncelikleri-
mizden bir başkası. Tabii üretimde 
olmazsa olmazımız teknolojik 
liderlik ve verimlilik. Oluşturduğu-
muz mini çevik takımlarla mali-
yet azaltma ve verimlilik artırma 

projelerimize devam ediyoruz. 
Geçtiğimiz yıldan bugüne fabri-
kalarımızdaki yerleşim değişiklik-
lerinden başta bahsettiğim yeni 
yatırımlara, yapılan tüm çalışma-
ların sonuçlarını alıyoruz. Üretim 
performans göstergelerini canlı 
takip ettiğimiz, enerji değişken-
lerini ve kaynak operasyonlarının 
parametrelerini izlediğimiz dijital 
sistemler bu çalışmalarımıza destek 
oluyor. Kültürel ve dijital dönüşümü 
bir arada yürütmeye çalışıyoruz. 
Robot ve kameralı kontrol ünitele-
rimizi optimum seviyeye taşıyarak 
tüm bu makine ve hatlardan gelen 
verilerin “makine öğrenmesi” gibi 
bulut servisleriyle analizini, rapor-
lanmasını ve mobil erişimini sağla-
mayı hedefliyoruz.

Gebze İşletmesi’nde üretilen ürün-
lerin yurt dışına ihracatının yapıldı-
ğını da biliyoruz. İhracat faaliyetle-
riniz hakkında bilgi verir misiniz?
Ülkemizde doğal gazın yüksek 
penetrasyonu ve farklı vergilendiril-
mesi sebebiyle artık kapasitemizin 
büyük kısmını ihraç ediyoruz. Bugüne 
dek ürettiğimiz 600’e yakın farklı 
ürün; toplamda 70 milyondan fazla 
tüp, 130 milyondan fazla valf ve 
regülatör, 40 bine yakın tank, 50 
ülkede kullanılıyor. 2018’de beş yeni 
ülkeye ve 17 yeni LPG dağıtım şir-
ketine satış yaptık. Son 10 yılda ya-
yılarak Orta Doğu, Kuzey ve Doğu 
Afrika ile Doğu Avrupa pazarlarında 
lider konuma geldik. Evsel LPG 
tüketimi, en hızlı büyümesini Sahra 
Altı ve Güney Asya’da gerçekleş-
tiriyor. Hâlâ çok yüksek oranda 
katı yakıt tüketildiği için temiz 
ve modern yakıt LPG’nin büyüme 
potansiyeli bu coğrafyalarda çok 
büyük. Son dönemde bu bölge-
lerin yanı sıra, eski ve büyük Orta 
ve Güney Amerika pazarlarına 
odaklanıyoruz.

 ‘Son 10 yılda yayılarak 
Orta Doğu, Kuzey ve Doğu 

Afrika ile Doğu Avrupa 
pazarlarında lider konuma 

geldik.’
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İhracatını yaptığınız ürünler 
hakkında bilgilendirir misiniz? Bu 
ürünleri ilgili pazara özel çözüm-
lerle mi sunuyorsunuz? İhracat pa-
zarlarınızdan Aygaz Mini gibi farklı 
ürün talepleri alıyor musunuz?
Farklı normlara uygun ürünlerin 
imali için temin ve üretim kabi-
liyetlerimizi sürekli artırıyoruz. 
Farklı ülkelerdeki mevzuatlara, 
LPG dağıtım şirketinin hedeflerine 
ve hitap ettikleri müşterilerin bek-
lentilerine uygun çeşitlilikte ürün 
sunmak bize sektör olarak geniş 
bir yelpazeden bakma fırsatı sağ-
lıyor. Bu birikimi, sektörün yeni 
oluştuğu bölgelerde müşterileri-
mizi eğitmek ve tüm müşterileri-
mize değer yaratmak için kullanı-
yoruz. Böylelikle müşterilerimizin 
bize artan güveni, ürün ve hizmet 
kalitemiz, esnekliğimiz ve hızı-
mızla uluslararası rekabette öne 
çıkmaya çalışıyoruz. Proaktif 
ilişki yönetimine odaklanıyor, 
potansiyel müşterilere ulaşmak 
için LPG kullanımının yeni oldu-
ğu pazarlara önem veriyoruz. 
Özellikle kalite algısının yüksek, 
yerel yönetmelik ve denetimlerin 
gelişmiş olduğu pazarlarda dağı-
tım şirketlerinin ilk tercihi olmak 
bizi gururlandırıyor. İşletmemizde 
ürettiğimiz ürünlere ek olarak Ar-
Ge Merkezi’mizin üzerinde çalıştığı 
projeleri de uluslararası pazarlar-

daki mevcut temaslarımızı kullana-
rak ticarileştirmek için çalışmalara 
başladık.

İhracat yaptığınız ülkeler hangi-
leri? Bu pazarlar için önümüzdeki 
süreç için neleri hedefliyorsunuz?
Orta Doğu’da devlet şirketleri-
nin ihaleleriyle başlayan ihracat 
serüvenimizi kuzeyde Norveç’ten 
güneyde Angola’ya, doğuda Mo-
ğolistan’dan batıda Yeşil Burun’a 
kadar genişleterek sürdürdük. 
Rekabetin çok yüksek olduğu bir 
sektörde son 10 yılda geldiğimiz 

bu noktayı daha ileri taşımak zo-
rundayız. Önümüzdeki dönemde 
toplam 70 ülkede olmayı hedef-
liyoruz. Bu yıl, önemli hedefleri-
mizden biri olan Güney Amerika 
pazarına ilk adımı atacağız. Ayrıca 
Güney Asya’da ilk ihracatımızı 
yapmak için son aşamadayız. En 
iyi üretici algımızı, genişleyen 
ihracat coğrafyamıza taşımayı 
istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda ül-
kemizde olduğu gibi Aygaz’ın yurt 
dışı yatırımları için de en kaliteli ve 
ekonomik ürünleri en hızlı şekilde 
sağlamayı hedefliyoruz.

15

Gökhan Burak Gürbüz’le işten artakalan zamanlarına dair…
Uzun yıllar squash, fitness, yüzme gibi farklı spor dallarıyla yoğun bir şekilde ilgilendim. Kızım dünyaya 
geldikten sonra bu zamanın büyük kısmını ailemle ve arkadaşlarımızla geçirdiğim vakte ekledim. Eşim ve 
kızımla doğada vakit geçirmekten hoşlanıyoruz. Ağaçların, bitkilerin, kuşların fotoğrafını çekmekten ve 
onlarla ilgili bilgileri birlikte araştırmaktan keyif alıyoruz. Çocukluk yıllarımdan beri klasik otomobiller ile 
sanat tarihine merakım hiç eksilmedi; ilgilenmeye devam ediyorum. Oldukça iyi bir caz dinleyicisi olduğu-
mu söyleyebilirim. Teknoloji, küresel ekonomi ve siyaset, enerji, otomotiv ile savunma başta olmak üzere 
endüstriye ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyorum.
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Dünya LPG sektörünün 
kalbi İstanbul’da attı
Dünya LPG sektörünün 
önde gelen temsilcileri, 
19-21 Haziran tarihleri 
arasında İstanbul’da 
gerçekleştirilen Bölgesel 
Zirve’de bir araya 
geldiler.

Dünya LPG Birliği (WLPGA) ve 
Türkiye LPG Derneği iş birliğiyle 
Türkiye’de ilk kez düzenlenen WLPGA 
Bölgesel Zirvesi, 19-21 Haziran tarih-
leri arasında İstanbul’da düzenlendi. 
Üç gün boyunca paneller, toplantı-
lar ve seminerler aracılığıyla sektö-
rün gelişimine odaklanıldı. WLPGA 
Başkanı James Rockall, Türkiye LPG 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Eyüp Aratay, Aygaz Genel Müdürü, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) LPG Meclisi Başkanı, WLPGA 
Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Tezel, 

Petrol Sanayi Derneği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Selim Şiper, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu’n-
dan yetkili isimlerin de aralarında 
bulunduğu sektör temsilcilerinin 
katılımıyla gerçekleştirilen zirvede 
temiz enerji kaynağı LPG’nin çok 
yönlü kullanımıyla ilgili gelişmeler 
de kamuoyuyla paylaşıldı. WLPGA 
Bölgesel Zirvesi’ne 43 ülkeden 
yaklaşık 350 delege; 50’si yabancı 
olmak üzere toplam 70 firma katıldı. 
Zirvenin konuşmacıları arasında 

HABER



yer alan Koç Holding Enerji Grubu 
Başkanı Yağız Eyüboğlu, 2015-2016 
yıllarında başkanlığını üstlendiği 
WLPGA’nın 125 ülkeden 280 üyeye 
ulaşmasını önemli bir başarı olarak 
gördüğünü belirterek böyle önemli 
bir etkinliğin İstanbul’da gerçekleşti-
rilmesinden duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi.

1. gün
Organizasyonun ilk günü LPG Sek-
töründe Kadınlar Küresel Ağ Kah-
valtı Toplantısı’yla başladı. WLPGA 
üyelerinin mevcut önemli projelerin 
son durumları hakkında analiz-
ler düzenleyerek yorum yaptıkları 
Matrix Toplantılarında pazar gelişimi, 
iletişim, paydaş yönetimi, standart-
lar, iş sağlığı ve güvenliği, teknoloji, 
inovasyon ve bilgi transferi konularına 
odaklanıldı. Bu kapsamda sunum 
yapan Aygaz Marka Müdürü Gülem 

Kaya Özden, otogaz pazarının 
sürdürülebilir büyümesi hedefiyle 
Aygaz’ın gerçekleştirdiği strateji ve 
iletişim faaliyetlerini katılımcılarla 
paylaştı. WLPGA üyesi LPG da-
ğıtım firmaları, LPG dernekleri ve 
dönüşüm kiti firmaları çalışanlarının 
dinleyici olarak katıldığı sunumda 
Aygaz’ın, otogazın çevreciliğini ön 
plana çıkaran projeleri büyük ilgi 
gördü. Ar-Ge Müdürü Emrah İşbilen 
de sunumunda Türkiye LPG sek-
törünün ilk Ar-Ge Merkezi’ne dair 
katılımcıları bilgilendirdi. İşbilen, 
Aygaz’ın patent ve fikri haklarına 
sahip olduğu kükürt içermeyen 
LPG kokulandıcısı Greenodor ve 
Tüp İzlenebilirliği projelerine ilişkin 
paylaşımda da bulundu.

2. gün
İkinci gün açılış konuşmalarıyla 
devam etti. Zirvede konuşan James 
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Gökhan Tezel: ‘LPG’nin ne kadar 
önemli bir enerji kaynağı olduğunun 
anlaşılmasına katkı sağladığına 
inandığımız bu konferansta, 
WLPGA’nin bilgi birikimi ile 
Türkiye’nin geniş tecrübesi çok güzel 
bir sinerji yarattı.’



Rockall, “Enerji sektörünün daha az 
karbon ve daha temiz bir atmosfere 
daha fazla odaklanarak değişim ya-
şadığı bu süreçte, araçların yanı sıra, 
ısınma ve mutfak gibi alanlarda LPG 
kullanımının yaygınlaşması hedefi-
ne ulaşma konusunda önemli katkı 
sağlayacak. Araçlar için dünyanın 
en popüler alternatif yakıtı olan LPG, 
olağanüstü çok yönlülüğüyle elekt-
rik üretiminden tarıma, endüstriyel 
yakıttan ev içine kadar yüzlerce alan-
da kullanıma olanak veriyor.” dedi. 

Konferansın açılış konuşmasında 
Gökhan Tezel de şunları söyle-
di: “Hem WLPGA hem de Türki-

ye LPG Derneği olarak LPG’nin 
önemini her fırsatta vurgulamaya 
çalışıyoruz. WLPGA iş birliğiyle
düzenlediğimiz ve LPG’nin detaylı 
şekilde ele alındığı bu zirveye ev 
sahipliği yapmaktan gurur duyduk. 
LPG’nin ne kadar önemli bir enerji 
kaynağı olduğunun anlaşılmasına 
katkı sağladığına inandığımız bu 
konferansta, WLPGA’nin bilgi bi-
rikimi ile Türkiye’nin geniş tecrübesi 
çok güzel bir sinerji yarattı.”

Eyüp Aratay ise şu açıklamayı 
yaptı: “Geride bıraktığımız kömür 
ve petrol çağlarının ardından içinde 
bulunduğumuz dönemin ‘gaz çağı’ 

olarak adlandırılmasının nedenle-
rinden biri hiç şüphesiz dünyanın 
en verimli ve çevre dostu enerji 
kaynağı LPG’dir. Sürdürülebilir 
bir gelecek sağlayacak en önemli 
enerji kaynaklarından biri olan 
LPG’nin bu yeni dönemde etkinliği 
her geçen gün artmaya devam 
ediyor. Türkiye LPG sektörü gerek 
yaygın kullanımı ve yarattığı hacim 
gerekse gelişmiş özgün yapısıyla 
dünya LPG pazarında benzersiz 
bir yere sahiptir.”

Açılış konuşmalarının ardından 
Yuvarlak Masa Tartışması: Global 
LPG Trendleri Paneli’nin yanı sıra 
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HABER

SAYILARLA TÜRKİYE’DE LPG PAZARI

Dünyanın 
en büyük 10’uncu,

Avrupa’nın 
2’nci büyük 

LPG pazarı* 
916.774 
ton üretim

3.306.044 
ton ithalat

*WLPGA raporuna göre rafineri ve petrokimya hariç enerji amaçlı kullanımda



Türkiye’de LPG Pazarı, LPG Endüst-
risinde Sürdürülebilirlik ve İnovas-
yon, Küresel Otogaz Gelişmeleri ve 
Bölgesel LPG Pazarları oturumları 
gerçekleştirildi. Gökhan Tezel’in 
de konuşmacı olarak yer aldığı 
Türkiye’de LPG Pazarı oturumun-
da ülkenin, dünyanın en büyük 
pazarlarından biri olma yolundaki 
ilerlemesi ve gelecek beklenti-
leri ele alındı. Ayrıca düzenleyici 
mevzuatın piyasayı nasıl etkilediği, 
şirketlerin yeni piyasa koşullarına 
nasıl adapte olduğu ve müşteri 
ihtiyaçlarının nasıl değiştiği tartışıl-
dı. Aygaz Pazarlama ve İnovasyon 
Genel Müdür Yardımcısı Rıdvan 
Uçar’ın da katıldığı Küresel Otogaz 
Gelişmeleri oturumunda ise son 
on yılda güçlü büyüme göstere-
rek  en yaygın kullanılan otomobil 
yakıtı haline gelen otogazın dünya 
çapında büyüme fırsatlarına odak-
lanıldı. Ayrıca LPG sektörünün, 
otogazın daha fazla benimsenmesi 
için neler yapabileceğine mercek 
tutuldu. Konuşmaların tamam-
lanmasının ardından katılımcılar, 
Rahmi M. Koç Müzesi’nde yapılan 
gala yemeğinde yer aldılar. 

3. gün
Son gün ise WLPGA Yönetim 
Kurulu ve Endüstri Konseyi toplan-
tılar gerçekleştirerek İstanbul’da 
düzenlenen WLPGA Bölgesel 
Zirvesi’ni değerlendirme fırsatı 
yakaladılar.

Dünya LPG Birliği hakkında
Küresel LPG endüstrisinin yetkili 
sesi olarak tüm LPG değer zincirini 
temsil eden WLPGA, LPG’ye talebin 
artışını sağlamanın yanı sıra, iyi iş 
ve güvenlik uygulamalarını teşvik 
ederek sektöre değer katmayı 

hedefliyor. WLPGA uzun soluklu iş 
ortaklıkları geliştirmenin yanında, 
yerel ve küresel ölçekte projeler 
yürütüyor.

Türkiye LPG Derneği hakkında
Türkiye LPG Derneği, LPG dağı-
tımı ve satışı alanlarında faaliyet 
gösteren firmalar arasında iş birliği 
ve dayanışmayı sağlamak amacıyla 
kuruldu. Türkiye LPG Derneği, daha 
temiz ve sağlıklı yaşanabilir Türkiye 
ve dünya için, çok amaçlı ve çağdaş 
bir enerji kaynağı olan LPG’nin kul-
lanımını artırmaya çalışıyor.
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4.146.515 ton 
toplam tüketim
750.284 ton tüpgaz

113.034 ton dökme gaz

3.283.197 ton otogaz

Trafiğe kayıtlı 
12.398.190 aracın 

PAZAR 
YAPISI

%79,18

%18,09 

%2,73 

otogaz

tüpgaz

dökme gaz

%37,9’u 
LPG’li
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Aygaz’ın tüm ofis 
çalışanlarını bir araya 
getiren İletişim 
Toplantısı’nda katılımcılara 
Aygaz’ın faaliyetleri, 
hedefleri ve stratejilerine 
dair bilgi verildi.

Aygaz Grubu’nun tüm fonk-
siyonlarına ait iş sonuçlarının 
değerlendirildiği ve yeni dönem-
de yapılacak faaliyetlerin Aygaz 
çalışanlarıyla paylaşıldığı İletişim 
Toplantısı, 2 Ekim’de Fenerbahçe 
Faruk Ilgaz Tesisleri’nde ger-
çekleştirildi. “Gelecek ‘Birlik’te!” 
sloganıyla yapılan toplantı, geç-
miş yıllarda alınan geri bildirim-
ler doğrultusunda tek noktada 
düzenlendi. Yaklaşık 540 çalışan 
toplantıda bir araya geldi. Koç 
Holding Enerji Grubu Başkanı 

Yağız Eyüboğlu’nun açılış konuş-
masının ardından program, Aygaz 
Genel Müdürü Gökhan Tezel’in 
sunumuyla devam etti.

Faaliyetler, hedefler, stratejiler
Yağız Eyüboğlu konuşmasında 
hem Koç Holding’in hem de Enerji 
Grubu Şirketlerinin faaliyetleri ve 
gelecek projeksiyonları hakkın-
da bilgi verdi. Gökhan Tezel ise 
dünya LPG pazarındaki gelişme-
leri aktararak başladığı sunumuna 
Türkiye LPG pazarı ve bu pazarda 

TOPLANTI

Gelecek ‘Birlik’te!
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Aygaz’ın faaliyetleri, hedefleri ve 
stratejileriyle ilgili bilgi vererek 
devam etti. Konuşmasının bir kıs-
mında Gökhan Tezel’e eşlik eden 
Londra Ticaret Ofisi Direktörü 
Richard Dodgson, Londra’da haya-
ta geçirilmesi planlanan hedefler-
den bahsetti. Sunumların ardından 
Yağız Eyüboğlu ve Gökhan Tezel, 
çalışanların sorularını cevapladılar.

Ekonomik gelişmelere odak
Toplantıda Koç Holding Ekonomik 
Araştırmalar Koordinatörü Ah-
met Çimenoğlu da sunum yaptı. 
Geçtiğimiz bir yılda dünyadaki ve 
Türkiye’deki ekonomik gelişmele-

rin yanı sıra, gelecek dönem için 
beklentileri aktaran Çimenoğlu, 
Aygazlıların bu konuyla ilgili me-
rak ettiklerine de yanıt verdi.

Ödül ve berat takdimi
Geçtiğimiz dönemlerde olduğu 
gibi bu yıl da 10, 20 ve 25’inci 
yıllarını dolduran çalışanlara Koç 
Topluluğu’na sağladıkları katkı-
lardan dolayı ödül ve beratları 
takdim edildi. Çalışanlar kıdem 
ödüllerini Yağız Eyüboğlu, Ahmet 
Çimenoğlu ve Gökhan Tezel’in 
yanı sıra, Mali İşler Genel Müdür 
Yardımcısı Ferda Erginoğlu, Teknik 
ve Yatırımlar Genel Müdür Yar-

dımcısı Ali Kızılkaya, Satış Genel 
Müdür Yardımcısı Fikret Coşar ile 
Pazarlama ve İnovasyon Genel 
Müdür Yardımcısı Rıdvan Uçar’dan 
aldılar. 

Toplantının ardından
Sunumlar ve ödül töreninin ar-
dından Fenerbahçe Faruk Ilgaz 
Tesisleri’nde canlı müzik eşliğinde 
akşam yemeği yendi.

İletişim Toplantısı 
kapsamında, 10, 20 
ve 25’inci yıllarını 
dolduran çalışanlara 
Koç Topluluğu’na 
sağladıkları 
katkılardan dolayı 
ödül ve beratları 
takdim edildi.



Eskişehir’in merkez ilçelerinden 
Tepebaşı’ndayız. Porsuk Çayı’nın 
kuzeyinde kalan, Anadolu Üniver-
sitesi burada bulunduğundan sık-
lıkla öğrencilere ev sahipliği yapan 
noktadayız. Yolumuzu Esentepe 
Mahallesi’ne bağlı, adını Aygaz 
bayisinden alan Sırma Sokak’a 
çeviriyoruz. 1968’den 2019’a kadar 
burada hizmet vermiş Sırmalılar 
Ticaret. Ancak bulunduğu nokta-
dan yol geçeceği için birkaç yüz 
metre ilerisine taşınmış. Kapıdan 
içeriği girdiğimizde Sırmalılar Tica-
ret’in sahibi Enver Sırma karşılıyor 
bizi. Hayatını “ailem, Fenerbahçe 
ve Aygaz” olmak üzere üç kalem-
de özetleyen Enver Sırma’yla bayi-
liğe başladığı 1968’den günümüze 
uzanıyoruz.

Hikayenizi bir de sizden 
dinleyelim…
62 yıl, dile kolay. İş yerimiz çok 
işlekti. Eski dükkanımızın bulundu-
ğu yerden yol geçtiği için taşındık; 
henüz bir yıl olmadı. Oğlum mi-
mar, planını o çizdi. Artık burada 
ikamet edeceğiz, burada hizmet 
vereceğiz; nereye kadar giderse. 
Bir yandan da amatör futbol kulü-
bü Esentepe Spor’un başkanlığını 
yapıyorum. Bir de Fenerbahçem 

var. İşimiz böyle… Üç kalemde top-
larsak ailem, Fenerbahçe ve Aygaz 
var hayatımda. İki abone servis 
görevlisi (ASG) olarak çalışan kar-
deşim var; birlikte ekmek yiyoruz.

Siz nasıl girdiniz bu işe?
Abimin yanındaydım, beraber ça-
lışıyorduk. 1968 yılında bayi olduk. 
Abim vefat edince işleri yürütme-
ye ben devam ettim. Eskişehir’e 
bayilik verildiğinde başladık, o 
günden beri Aygaz’la devam 
ediyoruz. Bugüne kadar başka bir 
iş yapmadım. İlk günden itibaren 
dükkanda 16, evde sekiz saat ola-

rak geçti hayatım. Yani ikinci evim 
bu dükkan.

Müşterilerinizle uzun yıllara daya-
lı bir tanışıklığınız vardı öyleyse…
Bizde eskiden adres yoktu. Mahal-
leymiş, sokakmış yoktu o zaman. 
Hepsi sonradan ortaya çıktı. En 
başında kimin dükkanı varsa soka-
ğa onun adı verildi. Mesela Sırma 
Sokak, adımızı taşır.

Halihazırda müşterileriniz 
kimlerden oluşuyor?
Civar köyler var, köylüler gelip 
alıyorlar veya iki aracımızdan birini 

Enver Sırma:
Aygaz’la büyüdük
1968 yılından bugüne uzanan bir bayilik hikayesi var karşımızda. Hayatını, 
‘ailem, Fenerbahçe ve Aygaz’ diye özetleyen Sırmalılar Ticaret’in sahibi Enver 
Sırma’dan 30 yılı geçen bayilik serüvenini dinliyoruz.
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haftada bir gün onlara yolluyorum. 
Öğrencilerin konakladığı noktalar 
bana uzak kalıyor. Birkaç tane apart 
var, kız yurtları var ama onlar 3-4 ay 
küçük tüple idare ediyorlar.

Çok uzun zamandır Aygazlısınız. 
Unutamadığınız anılarınız oldu 
mu bu süreçte?
Yeni başladığımız yıllar… Tüp ta-
kacağız diye çok dedantör kırdık. 
Bilmiyorduk o zaman. Tabii dedan-
törünü kırdığımız kişilerden özür 
diledik, hatamızı telafi ettik.

Şimdilerde nasıl? ASG olarak 
görev yapan çalışanlarınız tüp 
servis ettikleri müşterilerinizi 
nasıl yönlendiriyor?
Şimdi çok güzel. Her sene bir kurs 
veriyor Aygaz. Benim yaptığım 
hataların binde birini yapmazlar; 
bilgililer yani.

O zamanki müşterilerinizle 
şimdikileri kıyaslarsanız… Değişti 
mi müşteriler?
Müşteriler çok değişti. Artık hepsi 
çok bilgili. Telefon açıyor; klasik, 
“Yemeğim ateşte kaldı.” gibi 

cümleler yok artık. Şimdikiler, “Kaç 
dakika sonra gelir?” diye soruyor. 

Sizce müşterileriniz neden 
Aygaz’ı tercih ediyorlar?
Aygaz’la büyüdük. Gaza adını veren 
Aygaz. Kalitesi de bir numara.

Aygaz’la ilişkileriniz nasıl, istedik-
lerinizi nasıl karşılıyorlar?
Bizim burada elimiz ayağımız, 

Satış Yöneticimiz Onur (Aytekin) 
diye bir kardeşimiz var. Eskişe-
hir’de yerleşik ve her sorunu-
muza veya ihtiyacımıza anında 
yardımcı olur. Bir sorunumuz 
olursa Bölge Müdürümüz de 
hemen müdahale eder, ayrıca 
Tüplügaz Satış Direktörümüz de 
Eskişehir’e geldiğinde bize uğrar 
ve sorunlarımızla yakından ilgile-
nerek çözüm sunar.
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Kontroller olmazsa olmaz
Nebi Özcan

2013 yılından beri Sırmalılar Ticaret’te 
çalışıyorum. İlk günden bu yana müşterilerimizle 
ilişkilerimiz gayet iyi. Servis sırasında tüpün 
yerleşimini yapmak zorunda olduğumuzu 
açıklıyorum. Bu süreçte hortuma, dedantöre 
bakıyorum. Eskiyse yenilenmesi gerektiğini 
hatırlatıyorum.

Aygaz’ın kalitesini anlatıyorlar
Cem Gülençsoy

16 yıldır Aygaz’a, yedi senedir de Sırmalılar Ticaret’e 
hizmet veriyorum. Müşterilerimizden Aygaz’ın 
kalitesine dair oldukça olumlu yorumlar alıyorum. 
Ayrıca onları her zaman güvenlik konusunda 
yönlendiriyorum. Tüpünün yerleşimini kendi 
yapmak isteyen olduğunda güvenlik açısından 
buna izin vermiyorum.



Eskişehir’in bir ucundan diğerine 

doğru yol alıyoruz ve Odunpaza-

rı’nda konumlanan Teksan Sanayi 

Sitesi’ndeki Dörtel Akaryakıt’a 

ulaşıyoruz. İstasyon sahibi Özgür 

Alp’le bir araya geliyoruz. Akar-

yakıt sektöründeki faaliyetlerini 31 

yıldır sürdüren ve altı istasyonuyla 

hizmet veren Alp, kendi ifadesiyle, 

“otogaz satışlarının başladığı gün-

den bu yana” LPG sektöründe hiz-

met veriyor. Güney Marmara Bölge 

Otogaz Satış Yöneticisi Murathan 

Erol’un da eşlik ettiği sohbetimizde 

Özgür Alp’le otogazın dününü ve 
bugününü konuşuyoruz.

İlk günden bu yana otogaz sek-
töründe faaliyet gösteriyorsu-
nuz. Sektörün değişimi hakkında 
neler söylersiniz?
Perakende tarafında başlangıç-
ta otogaz satışı yapan bu kadar 
istasyon yoktu. Talep artınca 
istasyon sayısı da çoğaldı. Oto-
gaz, ilk günden bu yana tercih 
edilen, tüketilen bir ürün. Tür-
kiye genelini değerlendiremem 
ama kentimizde otogaz satışlarının 
giderek artan bir oranda devam 
ettiğini söyleyebilirim. 

İstasyonunuzun konumu müşteri 
portföyünüzü nasıl etkiliyor?
Eskişehir’deki sanayinin yaklaşık 
yüzde 80’inin olduğu bölgede tek 
istasyonuz. Dolayısıyla müşterimi-
zin yüzde 50’ye yakını sabit yani 
bütün yakıt ihtiyacını bizim ara-
cılığımızla sağlıyor. Gerisi de yine 
bulunduğumuz civarda hizmet alan, 
iki üç defada bir istasyona uğrayan 
müşteriler. Sabit müşterimiz ol-
duğu için müşteri-çalışan ilişkisini 
üst seviyede tutmaya önem veri-
yoruz. Bunun için çalışan sirkülas-
yonunu düşük tutarak müşterinin 
bağlılığını artırmaya çalışıyoruz.

Özgür Alp:
Aygaz’ın ürün kalitesi yetiyor
19 kişilik ekibiyle Teksan Sanayi Sitesi’nde bulunan Dörtel Akaryakıt’ta hizmet 
veren Özgür Alp, otogaz satışlarının başladığı ilk günden bu yana faaliyet 
gösterdiği sektörün değişimini ve başarısının sırrını anlatıyor.
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Sizce müşterileriniz neden 
Aygaz’ı tercih ediyor?
Birçok sebep var. Aygaz, çok 
uzun yıllardır LPG sektöründe fa-
aliyet gösteriyor. Marka bilinirliği 
ve arkasında Koç Topluluğu’nun 
da olması müşterilerimize güven 
veriyor. Bu sayede istasyonumuz-
daki faaliyetlerimizi sürdürürken 
özel kampanyalar yapmamıza 
gerek kalmıyor. Aygaz’ın hem 
ürün kalitesi hem de yaptığı kam-
panyalar yetiyor. Tüketiciler zaten 
Aygaz’ı neden tercih ettiklerini 
çok iyi biliyorlar. 

Aygaz’la ilişkileriniz nasıl?
Aygaz’da çalışan arkadaşlar 
gerekli donanıma sahip oldukları 
için pazarın değişiminin takibini 
yaparak en iyi şekilde analiz ede-
biliyorlar. Bu sayede herhangi bir 
aksiyon alınacaksa onlara danı-
şarak doğru zamanda çok süratli 
karar verebiliyoruz.
 
Sizce sektörde başarılı olmanızı 
sağlayan nedir?
30 seneyi aşkın bir süredir bu işi 
yapıyorum. İlk günden bu yana 
çok üst düzeyde hizmet verdi-

ğimizi söyleyebilirim. Dünyanın 
çoğu ülkesinde insanlar yakıtını 
kendi alıyorken biz çalışan sayısı 
gözetmeksizin en kaliteli ve en 
doğru şekilde işimizi yapma-
ya çalışıyoruz. İstasyona gelen 
müşterilerimizin ilgi beklediklerini, 
en iyi hizmeti almak ya da kam-
panyalardan doğru faydalanmak 
istediklerini biliyoruz. Araç yakıtı 
işletmecileri arasında müşterileri 
en sadık işletmeciler arasında 
olduğumuza eminim. Çünkü ilk 
günden bu yana müşterilerimizle 
hiçbir problem yaşamamaya çalış-
tık. Tabii tüm bunlar beraberinde 
başarıyı getiriyor.

İş yeriniz için önümüzdeki süreç-
te ne gibi planlarınız var?
Çalışma koşullarımız ve güvenlik 
anlayışımız en yüksek seviyede. 
Mevcut hizmetimizdeki kaliteyi 
düşürmeden ufak tefek yenilikleri 
devreye alabiliriz. Örneğin market 
hizmetini daha fazlasını karşılayabi-
lecek hale getirebiliriz. Yeterli satış 
yapabileceğini düşündüğümüz, 
yatırımımızı karşılayabilecek bir 
durum oluşursa yeni bir istasyon 
da açabiliriz. 
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Sektörde daha çok kadın olmalı
Rabia Efe

Müşterilere hizmet verirken güler yüzlü olmayı 
önemsiyorum. Bazı müşteriler, “Senin burada ne 
işin var?” gibi tepkiler verse de kadınların her işi 
yapabildiğine zamanla alışacaklarına inanıyorum. 
Sektörde daha fazla kadın olması gerektiğini 
düşünüyorum.

Müşterilerimizi misafir gibi 
karşılıyoruz
Emine Aygüzer 

Müşterilerimizi birer misafir gibi karşılıyor ve onlara 
hürmet gösteriyoruz. Onların da bize yaklaşımları çok 
iyi oluyor. Müşterilerimizin çoğu her zaman bizden 
alışveriş yaptığı için artık birbirimizi tanıyoruz.



gerçekleştirilen kazı ve restoras-
yon çalışmaları, 2010 yılında antik 
kentin en görkemli yapısı Anto-
ninler Çeşmesi’nin tekrar yaşama 
kazandırılmasıyla devam etti. 
Yaklaşık 3.000 parçasının tekrar 
bir araya getirilmesiyle ayağa 
kaldırılan Antoninler Çeşmesi’nden 
sonra, çeşmenin bulunduğu Yukarı 
Agora’daki restorasyon çalışma-
larına hız verildi. 2011-2017 yılları 
arasında ise MÖ 2. yüzyıl-MS 7. 
yüzyıl arasında inşa edilmiş, 3.500 
m² alana sahip Yukarı Agora’daki 
anıtsal yapıların restorasyonu ger-
çekleştirildi. Son sekiz yılda, Yukarı 
Agora’nın dört köşesinde yer alan 
yaklaşık 12 metre yüksekliğindeki 
dört onursal sütun ve agoranın 
giriş-çıkışlarını sağlayan üç anıtsal 
kapının ayağa kaldırılmasın-
dan sonra, antik kentin merkezi, 
mimari ve kentsel açıdan daha 
fazla bütünlük kazandı. Agoradaki 
büyük yapıların restorasyonlarının 
tamamlanmasının ardından, 2018 
yılından itibaren çalışmalarda 
ağırlık zemininin restore edilip 
korunmasına karar verildi. Aygaz, 
17-18 Temmuz’da düzenlediği ge-
zide 2005’ten beri desteklediği bu 
çalışmaları ve çalışmaların bugün 

Sagalassos’un izinde
Akdeniz’in en büyük arkeolojik girişimi olarak kabul edilen Sagalassos 
Antik Kenti’nde Anadolu’nun kültürel ve tarihsel zenginliğinin gün ışığına 
çıkarılmasına 2005’ten bu yana destek olan Aygaz, 17-18 Temmuz’da kazı alanına 
bir basın gezisi düzenledi.
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SOSYAL SORUMLULUK

İlk yerleşim izleri MÖ 4200 yıl-
larına dayanan Sagalassos, 1990 
yılında dünyaca ünlü arkeolog 
Prof. Dr. Marc Waelkens tarafın-
dan keşfedildi. Belçika Leuven 
Üniversitesi’nin de desteklediği 
çalışmalara 2005 yılında Aygaz 
ana sponsor olarak katıldı. Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür-
lüğü’nün izinleri doğrultusunda 



geldiği noktayı basınla paylaştı. 
Kazı alanı turuyla başlayan gezi, 
kazı evi ve Burdur Müzesi ziyare-
tiyle devam etti.

Aygaz’ın katkılarıyla…
Kazı alanı turu öncesinde yapı-
lan bilgilendirme toplantısında 
konuşan Aygaz Genel Müdürü 
Gökhan Tezel, Anadolu’nun tarihi 
zenginliğinin gün ışığına çıkarıl-
masına, bu eşsiz kültürel mirasın 
gelecek nesillere ve dünyaya 
yeniden kazandırılmasına bü-
yük önem verdiklerini söyledi. 

Yıllardır süren titiz çalışmalarla 
tekrar faaliyete geçen Antoninler 
Çeşmesi’nin yanı sıra, çalışma-
ların sürdüğü diğer alanlarda 
çeşitli eserleri dünya mirasına 
katmanın heyecanı içinde olduk-
larını belirten Tezel, “Görkemli 
Antoninler Çeşmesi’nin restoras-
yonuna 14 yıldır destek veriyoruz. 
Tekrar suyla buluşturduğumuz An-
toninler Çeşmesi’ni, 2010 yılında 
dönemin Kültür ve Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay’ın da katıldığı bir 
törenle açtık. Ardından, çeşme-
nin bulunduğu Yukarı Agora’daki 

restorasyon çalışmalarına destek 
verdik. Bugün, alanın dört köşesin-
deki onursal sütunlarla agoranın 
giriş-çıkışını sağlayan üç anıtsal 
kapının daha ayağa kaldırmış 
olması çok sevindirici. Böylece 
antik kentin merkezi, mimari ve 
kentsel açıdan daha fazla bütün-
lük kazandı. Türkiye’nin UNESCO 
Dünya Mirası Geçici Listesi’nde 
yer alan Sagalassos’u Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’mızla iş birliği 
içinde Dünya Mirası Kalıcı Lis-
tesi’ne katmak için çalışmalara 
devam ediyoruz.” dedi.
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Gökhan Tezel: ‘Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Sagalassos’u Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızla 
iş birliği içinde Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne katmak için çalışmalara devam ediyoruz.’
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Onarım çalışmaları sürüyor
Tarihte yaşanan şiddetli deprem-
lerle binlerce parçaya ayrılarak 
yerle bir olan Sagalassos Antik 
Kenti’ni bir yapbozmuşçasına bir 
araya getiren ekipte 1991’den bu 
yana yer alan Kazı Başkanı Prof. 
Dr. Jeroen Poblome ise, “Kentin 
anıtsal merkezinin büyük bir kısmı 
ortaya çıkmış durumda. Yukarı 
ve Aşağı Agora etrafında geli-
şen Sagalassos kent merkezinde 
anıtlar, toprak altında iyi korunmuş 
durumda bulundu. Geçen 20 yılda 
özgün yapı taşları kullanılarak bazı 
anıtların yeniden ayağa kaldırılma-
sı sağlandı. Yukarı Agora’nın kuzey 
kenarında yer alan Antoninler 
Çeşmesi de bu yapılardan biri. MS 
160-180 yıllarına tarihlenen anıtsal 
çeşmenin onarımını Aygaz’ın 

katkılarıyla gerçekleştirdik. Çeşme, 
2010 yılında özgün su kaynağı 
yeniden bağlanarak tamamlandı. 
2019 sezonunda İmparatorluk Dö-
nemi’ne ait Roma Hamamı komp-
leksinde de onarım çalışmalarına 
devam ediyoruz. Kentin aşağı 
kısmına hakim olan yapı 5.000 
metrekareden büyük bir alan kap-
lıyor.” dedi.

Büyük sürpriz
Basının kazı alanlarını gezdiği 
günün ertesinde büyük bir sürpriz 
yaşandı. Eski belediye binasının 
dolgu alanında büyük bir heykel 
başı bulundu. Mitolojide “kader, 
şans, iyi ve kötü talih tanrıçası” 
olarak bilinen Thyke’nin başını 
bulan uzmanlar, Hıristiyanlık son-
rası mitolojik heykellerin ortadan 

2005
Aygaz’ın Sagalassos’taki çalışmalara 
ana sponsor olarak katıldığı yıl

3.000
Antik kentin en görkemli ve sembol 
yapısı olan Antoninler Çeşmesi’nin tek 
tek bir araya getirilen parça sayısı

2010
Tekrar suyla buluşturulan Antoninler 
Çeşmesi’nin faaliyete geçtiği yıl 

3.500 m2

Yukarı Agora’da restorasyonu 
gerçekleştirilen anıtsal yapıların alanı

12 m
Yukarı Agora’nın dört köşesindeki, ayağa 
kaldırılmış onursal sütunların uzunluğu

2018
Agoradaki büyük yapıların 
restorasyonlarından sonra ağırlık 
zemininin restore edilip korunması 
çalışmalarının başladığı yıl

28 Prof. Dr. Jeroen Poblome: ‘MS 160-180 yıllarına tarihlenen, Yukarı Agora’nın 
kuzey kenarında yer alan Antoninler Çeşmesi’nin onarımını Aygaz’ın 
katkılarıyla gerçekleştirdik.’
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kaldırılmasıyla dolgu alanına atıl-
dığını düşünüyorlar. MÖ 2. ya da 3. 
yüzyıla ait olduğu sanılan heykel 
başının alt kısmının da bulunma-
sı bekleniyor. Bunun önemli bir 
buluntu olduğuna dikkat çeken 
Poblome, “Sagalassos her kazı dö-
neminde büyük sürprizlere gebe. 
Dünyaca tanınmasında bu sürpriz-
ler etkili oluyor.” dedi.

Sagalassos Antik Kenti hakkında
Sagalassos, Akdeniz’in en iyi ko-
runmuş antik kentlerinden biri. An-
talya’nın 110 kilometre kuzeyinde, 
Burdur’un güzel Ağlasun ilçesinin 
sırtında bulunan, Torosların etekle-
rine kurulu kentin kalıntıları, nefes 
kesici manzaralar sunan teraslara 
yayılıyor. Sagalassos, 2008’de gün 
ışığına çıkarılan Roma İmpara-
toru Hadrian’a ait baş heykeliyle 

uluslararası alanda pek çok arke-
oloji yayını tarafından en önemli 
buluşların yapıldığı 10 yerden biri 
seçildi. Eser, Londra’daki British 
Museum’da düzenlenen “Hadrian” 
sergisinin en önemli parçası oldu.

Sagalassos Arkeolojik Araştırma 
Projesi
Sagalassos Arkeolojik Araştırma 
Projesi, Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı’nın izniyle, Belçika’nın Leuven 
Üniversitesi öncülüğünde yürü-
tülüyor. Prof. Dr. Marc Waelkens 
tarafından 1990’da başlatılan çalış-
malar, kendisinin 2013’teki emek-
liliğinin ardından Prof. Dr. Jeroen 
Poblome başkanlığında devam 
ediyor. Sagalassos, bilim insan-
larına eşsiz araştırma olanakları 
ve konular sunuyor. Belçika’dan, 
Türkiye’den ve diğer ülkelerden 

gelen araştırmacılar Roma İmpara-
torluğu’nun ihtişamlı dönemlerine 
ev sahipliği yapmış bu kentin anıt-
ları ve nadir buluntularının yanı 
sıra, geçmişten günümüze sürekli 
değişen koşullar altında bölgenin 
ekolojisi, yerleşim düzeni, doğal 
kaynakları, sosyo-ekonomik yapısı 
ve kalkınma sürecini inceliyorlar.

Antoninler Çeşmesi hakkında
Antoninler Çeşmesi, Roma İmpa-
ratoru Marcus Aurelius dönemine 
(MS 160-180) dayanıyor. 28 metre 
boyunda, dokuz metre yüksekli-
ğindeki anıtsal çeşme, yedi farklı 
taş türünün kullanıldığı mimarisi, 
zengin dekoratif bezemeleri, Bur-
dur Müzesi’nde sergilenen heykel-
leri, 4,5 metre yükseklikten akan 
şelalesi ve önündeki havuzuyla 
görkemli bir görünüme sahip.

Çalışmalar tamamlanınca…
• Ziyaretçiler, Yukarı Agora’ya kentin özgün ana caddesinden yürüyerek yaklaşacak ve restore edilmiş anıtsal agora kapısından girebilecek. 

• Yukarı Agora alanı müze atmosferinde ziyaret edilebilecek bir mekan olmanın yanı sıra, farklı sanat etkinliklerinin de yapılabileceği alana dönüşecek.

• Sagalassos’un en eski tapınaklarından olan Dor Tapınağı’nda ve Yukarı Agora Döşemesi’nin seçilen noktalarında yapılan kazılarla toplumun ve yerleşimin 
kentselleşme süreçleri, geçirilen sosyal, politik, ekonomik, dini değişim gözler önüne serilecek.

Dünya mirası Aygaz’ın desteğiyle ışıkla buluşuyor
Bilimsel arkeolojik araştırmalara destek sunmak, Aygaz’ın toplumsal hayata değer katacak sosyal sorumluluk 

projeleri arasında yer alıyor. Aygaz, arkeolojik mirası sadece yerel değil, evrensel bir değer olarak görüyor ve bu 

sebeple Türkiye’de gerçekleştirilen arkeolojik araştırmaların desteklenmesini son derece önemsiyor. Bu zengin 

kültürel mirasın bir parçası ve Akdeniz’in en önemli arkeolojik projelerinden biri olan Sagalassos Arkeolojik 

Araştırma Projesi’ni 14 yıldır destekleyen Aygaz, Arkeoloji ve Sanat Yayınları tarafından tarih tutkunlarıyla 

buluşturulan “Fırat Kıyısında Tanrı Krallar: Kommagene’de Yeni Kazılar ve Araştırmalar” adlı kitabın yayımlanmasına 

da destek verdi.

Editörlüğünü Jörg Wagner’in, Türkçe editörlüğünü Özgür Yılmaz’ın üstlendiği kitap, MÖ 162-MS 72 yıllarında Fırat’ın 

batı yakasındaki Roma İmparatorluğu ile Part Krallığı arasında hüküm süren Kommagene Krallığı’na ilişkin yeni 

kazılar ve araştırmalar üzerine yazılmış 22 makaleyi bir araya getiriyor. Bugün artık baraj suları altında kalan antik 

Kommagene Krallığı’na ait çeşitli görsellerin yanı sıra, bilgi ve belgeler de kitap aracılığıyla okurlara ulaşıyor.
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HABER

Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenli-
ği, müşteri şikayetleri, enerji ve bil-
gi güvenliği konularındaki yönetim 
disiplinleri Aygaz’da bütünsellik 
içinde yönetiliyor. 1990’ların başın-
dan bu yana Aygaz’ın tüm çalışan-
larının benimsediği Toplam Kalite 
Yönetimi yaklaşımını sürdürülebilir 
kılmak ve sürekli geliştirmek için 
çalışmalar devam ediyor. Bu doğ-
rultuda yıl içinde iç ve dış dene-
timler gerçekleştiriliyor. 2019’da 
20 Mart-21 Nisan tarihleri arasında 
Entegre Yönetim Sistemleri iç 
denetimleri ve 13 Mayıs-19 Haziran 

Aygaz’ın tüm iş 
birimlerinde gerçekleştirilen 
iç ve dış denetimler sayesinde 

Toplam Kalite Yönetimi 
yaklaşımının sürekli bir adım 

öteye taşınması 
sağlanıyor.

Toplam Kalite Yönetimi’nin sürdürülebilirliği için

iç ve dış denetimler

Güçlü denetçi kadrosu
Hüseyin Pınar
Işıkkent Tesisi / Bakım Teknisyeni

Entegre Yönetim Sistemleri iç denetimleri, hem bana 
hem şirketime katkı sağlıyor; kalite, iş sağlığı ve 
güvenliği, çevre, bilgi güvenliği, enerji yönetiminin 
yanı sıra, tüm prosesleri kendi içinde sürekli inceliyor 
ve canlı tutuyor. Aygaz iç denetim ekibi, gönüllülük 
esasıyla çalışan denetçi ve baş denetçilerden oluşan 
güzel yürekli ve tecrübeli çalışanların oluşturduğu 
güçlü bir kadroya sahip. İç denetçi ekibinde olduğum 
için kendimi çok şanslı hissediyorum.

Aygaz’a artı değer
Ayşe Yalçınkaya
Yarımca Terminal Müdürlüğü / Arşiv Uzmanı

Denetçi olarak birçok birimde iş akışlarını yerinde ve 
detaylı olarak gözlemledim. Bu esnada gerek alınan 
eğitimler gerekse mukayese edilebilecek bilginin 
varlığına dayanarak uygulamaları, iş süreçlerini 
değerlendirdik. Entegre Yönetim Sistemi dahilinde, 
olması ve olmaması gereken uygulamaları tespit ettik. 
Süreç sahibiyle yürütülen çalışmaların, iyileştirme 
ya da düzeltme faaliyetlerinin Aygaz’a artı değer 
kazandırdığını düşünüyorum. Böyle bir deneyimin 
hem kişilerarası iletişime hem de farklı bakış açısı 
kazandırmaya faydası olduğunu düşünüyorum.

Şirket içi sinerji
Ertan Keçeci
Yarımca Terminal Müdürlüğü / Tesis Sorumlusu

Kalitenin sürdürülebilirliği için önemli olan denetimler 
sayesinde farklı lokasyonlardaki birimlerde denetçi 
için örnek uygulamaların görülmesi, denetlenen için 
işletmedeki ufak ayrıntıların farklı bir gözle tespit 
edilmesi sağlanıyor. Bu faaliyetler, Entegre Yönetim 
Sistemlerinin ana işlevinin yerine getirilmesini sağlıyor. 
Ayrıca Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımının temelini 
oluşturan çalışanlararası empati ve şirket içi sinerjinin 
sağlanması açısından da büyük faydaları olduğunu 
düşünüyorum.
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tarihleri arasında dış denetimler 
yapıldı. Sistemlere ilişkin herhangi 
bir uygunsuzluğun tespit edilme-
diği denetimlerde, uygulamaya 
yönelik bulguların kapatılmasına 
yönelik aksiyonlar ilgili birimlerle 
çalışılıyor.

İç denetimler
Yönetim sistemleri uygulamaları-
nın bir gereği olarak iş süreçlerin-
de tanımlanan faaliyetleri ve iyileş-
tirmeleri sistematik ve tarafsızca 
incelemek, olası düzeltici aksiyon-
ları planlamak amacıyla Entegre 
Yönetim Sistemleri iç denetimleri 
gerçekleştirildi. Revizyon geçişleri 
nedeniyle tüm iş birimlerimizde 50 
iç denetçiyle yapılan denetimler-
de, 78 lokasyonda Aygaz’a katma 
değer sağlayacak 109 bulgu tespit 
edildi. İç denetimler sonucu tespit 

edilen bulgular çoğunlukla dokü-
mantasyonun güncel olmaması, 
düzeltici faaliyetlerin zamanında 
kapatılmaması, risk ve fırsat ana-
lizlerinin detaylandırılması konula-
rını kapsıyor.

Dış denetimler
Geçtiğimiz yıllarda yıl içine ya-
yılmış olarak akredite kuruluşlar 
tarafından gerçekleştirilen dış 
denetimler, 13 Mayıs-19 Haziran 
tarihleri arasında yapıldı. 2019’da 
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müş-
teri Yönetim Sistemi ve ISO 50001 
Enerji Yönetim Sistemi revizyon 
geçişleri tamamlandı ve belgelerin 
yenilenmesi sağlandı. Aygaz’a kat-
ma değer sağlayacak 19 gözlem, 
23 iyileştirmeye açık alan tespit 
edildi.

2019’da ISO 45001 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 
10002 Müşteri Yönetim Sistemi ve 
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 
revizyon geçişleri tamamlandı ve 
belgelerin yenilenmesi sağlandı.

İş süreçlerini iyileştirmek
Dicle Kavak
Genel Müdürlük / Otogaz Satış Geliştirme ve Raporlama 
Sorumlusu

Denetimler, diğer departmanların iş süreçlerini 
tanımama olanak sağladı. Bunun yanında, ortak 
süreçlerimizin geliştirilmesi açısından yeni fikirler 
edinmemize yardımcı oldu. Dış denetime hazırlık 
aşamasına ve Aygaz’ın iş süreçlerini iyileştirmeye ufak 
tefek de olsa katkı sunmak mutluluk verici.

Kişisel kazanımlar
Cenk İnkaya
Genel Müdürlük / Muhasebe Uzmanı

İç denetimlerin şirket verimliliğine katkısının dışında, 
iç denetçiye hem iş yaşamında hem de kişisel olarak 
çeşitli kazanımlar sağladığını düşünüyorum. Süreçlerin 
entegre olması, iç denetçinin tüm bölümlerle ilgili 
operasyonları tanıması, departmanlar arası farklı 
uygulamaları yorumlayabilmesi ve en önemlisi 
“denetim” bakış açısıyla analiz yapabilme kabiliyeti 
kazanması bunlardan birkaçı. Bu nedenle çalışma 
arkadaşlarıma Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi 
Eğitimi’ni almalarını tavsiye ediyorum.

Topluma ve çevreye saygılı 
Dilara Ergün Üstgörül
Genel Müdürlük / Yönetim Sistemleri ve Süreç 
Geliştirme Sorumlusu

İç denetimler, sistematik ve tarafsız şekilde 
iyileştirmeyi hedefleyen kalite kültürüyle yapılıyor. 
Bulgular, dış denetimlerden önce gelişime açık 
yönlerimizi görmeyi ve aksiyonlar alarak bunların 
sistematik takibini yapabilmemizi sağlıyor. Ayrıca iç 
denetimler boyunca yaptığımız seyahatler nedeniyle 
oluşan sera gazı emisyonunu azaltmak için topluma ve 
çevreye saygılı çalışma politikamızı esas alarak TEMA’ya 
denetçilerimiz adına fidanı bağışı yapıyoruz.



Bursa’daysanız ya da yolunuz 
Bursa’ya düşerse sabahın erken 
saatlerinde başınızı kentin sema-
larına doğru çevirmenizi tavsiye 
ederiz. Neden mi? Makine teknike-
ri Sebahattin Çetin’in yaptığı LPG’li 
hava aracıyla karşılaşmak için...

Sabahattin Çetin, 32 yıldır amatör 
olarak havacılıkla ilgileniyor. Söy-
lediğine göre bugüne kadar pek 
çok hava aracına imzasını atmış ve 
onlardan biri, LPG’li. LPG’li hava 
aracının yani paramotorun üzerin-
de 600 cc’lik bir motorsiklet mo-
toru var. Bir motosikletin gösterge 
panelinde olması gereken her 
detay bu araçta da mevcut: devir, 
yakıt, yağ, arıza göstergesi vs. Bu-
güne kadar seri üretimi yapılan bu 
tür hava araçları arasında bu kadar 

donanımlı, üstüne üstlük bir de çift 
yakıtlı çalışabilen bir araç olma-
dığını söylüyor Sebahattin Çetin. 
Beş bin metrelere kadar çıkabilen 
ve başlangıçta benzinli olan aracı 
neden LPG’ye dönüştürdüğünü ise 
şu sözlerle anlatıyor: “50 beygir 
gücündeki, iki silindirli motorumuz 
benzinle çalışıyordu. Neden ol-
masın, diye düşünerek bir araçtan 
çıkma LPG sistemini paramotora 
uyarladım. Şu an muhteşem bir 
şekilde çalışıyor ve gayet güzel 
performans alıyoruz.” 

Sabahattin Çetin’in inanılmaz 
bulduğu şey ise LPG’nin sağladığı 
tasarruf. “LPG, benzine göre zaten 
daha ekonomik. Ama biz şunu 
gördük: Litre olarak da motoru-
muz LPG’yi daha az tüketiyor. 

Sebahattin Çetin ve 
LPG’li paramotoru

Bursa semalarında 
LPG’li bir hava 
aracının uçtuğunu 
biliyor muydunuz? 
Bilmeyenlerin Türk 
Yıldızı adlı paramotorda 
imzası bulunan 
Sebahattin Çetin’in 
hikayesini okumalarını 
tavsiye ediyoruz.
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Genelde araçlar, 100 kilometrede 10 litre benzin tüketiyorsa 12 
litre LPG tüketir ya… Bizim araçta tam tersi oldu. Aracın altın-
da 10 litrelik LPG tankı yer alıyor. Tabii tamamı doldurulmuyor, 
üstünde biraz sıkıştırılmış hava kalıyor. Depoyu LPG’yle ilk 
kez doldurduğumuzda bir saat uçsak çok büyük bir kâr, diye 
düşündük. Oğlumla ilk uçuşumuzda bir saat geçti LPG’miz 
bitmedi, bir buçuk saat geçti bitmedi… Nasıl olur da bitmezdi? 
İnanır mısınız LPG’mizi havada uçarak bitiremedik. İndikten son-
ra baktık ki LPG göstergesindeki dört kademeden ancak üçünü 
tüketmişiz. Belki bir yarım saat daha uçmamıza yetecek kadar 
yakıtımız vardı. Özetle LPG sayesinde resmen bedavaya uçuyo-
ruz, diyebilirim.” sözleriyle mucidimiz şaşkınlığını dile getiriyor. 

LPG’li paramotorla dünyada bir ilke imza attığını söyleyen 
Sebahattin Çetin, aracın adının nereden geldiğini ise şöyle 
anlatıyor: “Biliyorsunuz Türkiye’de akrobasi timimiz var; Türk 
Yıldızları, jetlerle gösteri yapıyorlar. Onların büyük hayranıyım. 
Yaptığım hava aracının adı da oradan geliyor; Türk Yıldızı. 

Bunu gördükten sonra, ‘Tür-
kiye hava sahasına bir Türk 
Yıldızı da siz kazandırdınız.’ 
diye teşekkür ettiler ve 
bana, üzerimdeki Türk Yıldı-
zı tulumunu hediye ettiler.”

Sohbetimizin sonuna 
gelirken epey uçuş yaptı-
ğını ve Bursa semalarında 
gönül rahatlığıyla uçtuğunu 
söyleyen Sebahattin Çetin, 
yaptığı bu hava aracından 
oldukça memnun olmalı 
ki, “Yeni projeler var mı?” 
sorumuzu, “Şimdilik yok.” 
diye yanıtlıyor ve vedala-
şırken hava koşullarından 
dolayı sabahın çok erken 
saatlerinde havalandırdığı 
paramotoruyla karadan yol 
alıp gidiyor.
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‘Litre olarak da motorumuz LPG’yi daha az tüketiyor. Genelde 
araçlar, 100 kilometrede 10 litre benzin tüketiyorsa 12 litre LPG 
tüketir ya… Bizim araçta tam tersi oldu.’
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Türkiye’de startup dünyasına 
yön veren liderler, şirketler ve 
startup’lar Corporate & Startup 
Day’de bir araya geldi. Özyeğin 
Üniversitesi, Girişimci Kurumlar 
Platformu, Bizz Consulting, 
TOBB ve “Capital” dergisi 
tarafından 4 Nisan’da İstanbul’da 
düzenlenen etkinlik, Türkiye’nin 
önde gelen şirketlerinin genel 
müdürlerinin konuşmalarıyla 
başladı. Etkinlik çerçevesinde, 
startup eko sistemine yön veren 
70 önemli iş insanı arasında 
düzenlenen anket aracılığıyla 
Startup 100 listesi belirlendi. 

Ayrıca önde gelen startup’ların da 
katılımıyla startup dostu şirketler 
saptandı.

Aykargo’ya ödül
Yapılan değerlendirme sonucunda 
En İyi Kurum İçi Girişim Projesi 
Ödülü, En Etkili Şirket/Yeni 
Girişim İş Birliği Ödülü, Kurum 
İçi Girişimcilikte En İyi Program 
Ödülü ile Girişimcilerle En Çok 
İş Birliği Yapan Şirket Jüri Özel 
Ödülü sahiplerini buldu. Ayrıca 
Startup 100 listesi ve Startup 
Dostu Şirketler olmak üzere iki 
farklı kategoride daha ödül verildi.

Ana faaliyetleri dışındaki alanlarda 
gelir yaratan projeler oluşturan 
şirketler, En İyi Kurum İçi Girişim 
Projesi Ödülü’nün sahibi oldu. Ödül 
değerlendirmesi, yaratılan projenin 
şirketin ana faaliyet alanına uzaklığına 
ve yarattığı ciro/etki dikkate alınarak 
yapıldı. Değerlendirme sonucu; 
Aygaz tarafından geliştirilen ve 
geçtiğimiz yıl En Başarılı Koçlular 
yarışmasında ikincilik ödülü alan 
Aykargo, En İyi Kurum İçi Girişim 
Projesi Ödülü’nün sahibi oldu. 
Ödülü, Aygaz adına Pazarlama ve 
İnovasyon Genel Müdür Yardımcısı 
Rıdvan Uçar aldı. 

Aygaz’a En İyi Kurum İçi Girişim 
Projesi Ödülü

Aygaz’ın geliştirdiği Aykargo projesi, Corporate & Startup Day kapsamında 
verilen En İyi Kurum İçi Girişim Projesi Ödülü’ne layık görüldü.

HABER
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Çalışanların iş ilişkilerinin dışında 
da birbirlerini tanımalarını ve 
yöneticileriyle farklı ortamlarda 
zaman geçirmelerini sağlamak 
hedefiyle 2018’de başlatılan 
Ofis Dışı etkinliklerinin ikincisi 
27 Ağustos’ta gerçekleştirildi. Ev 
sahipliğini Aygaz Genel Müdürü 
Gökhan Tezel’in üstlendiği etkinlikte 
Ege Bölge Satış Müdürlüğü’nden 
23 Aygazlı Urla’da şarap tadım 
etkinliğine katıldı. Katılımcılar şarap 
üretim tesisini gezdikten sonra 
farklı şarapların üretim hikayelerini 
dinlediler ve şaraplarla ilgili 
detaylı bilgi edindiler. Aygazlıların 
gastronomik yolculuğu bağ gezisi 
ve şarap hediyesiyle sona erdi.

Gökhan Tezel’le Ofis Dışı:

Urla’da şarap tadımı
Çalışanların talepleri doğrultusunda şekillendirilen Ofis Dışı etkinliklerinin 
ikincisi Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel ev sahipliğinde Urla’da yapıldı.
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Üzümün yolculuğunu 
öğrendik
Hüseyin Pınar 
Aygaz Işıkkent Tesisi Bakım 
Teknisyeni

Etkinlikle üzümün bağdan 
toplanmasından yıkanıp 
sıkılmasına, mahzende 
bekletilerek soframıza gelene 
kadarki zahmetli serüvenini  
öğrendik. Şaraptan tat almanın 
püf noktalarını öğrendik. 

Motivasyonu 
artırıyor
Arcan Okkalı 
Aygaz Doğal Gaz Satış 
Yöneticisi

Arkadaşlarımla birlikte 
akılda kalacak bir 
etkinliğe imza attık. 
Bu gibi etkinliklerin 
iş motivasyonumu 
daha da artırdığı 
düşüncesindeyim.

Güzel bir tecrübe
Tunç Köksal 
Aygaz Işıkkent Tesis 
Sorumlusu

Genel Müdürümüz 
Gökhan Tezel ve bölgeden 
arkadaşlarımızla bir araya 
geldiğimiz bu etkinlikte tadım 
yaparak güzel bir tecrübe 
edindik. Renkler, berraklık, 
tortular ve kadehi çevirdikçe 
ortaya çıkan kokular bize şarap 
hakkında fikir verdi.
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Gani Müjde:
Gülmeyi bilmeyen 
dükkan açmasın!

Mizah denince akla ilk 
gelen isimler arasında 
yer alan Gani Müjde’yle 
mizaha, sinemaya, 
televizyon dünyasına, 
yeni projelerine ve 
nicesine dair…

18 Kasım’da Aygaz Genl Müdürlük 
binasında gerçekleştirilen BizBize 
Söyleşi etkinliği kapsamında sahne-
de Gani Müjde vardı. Aygaz’ın kalite 
yolculuğunun öneminin vurgulan-
dığı etkinlikte Gani Müjde, yaşamda 
kalite ve hayata gülerek bakma 
konularına odaklandı. Türkiye’de 
dilde kalite konusundan başlayıp 
mizah dünyasına nasıl adım attığına 
ve kariyerinin nasıl şekillendiğine 
dair anılarını paylaşan Gani Müjde’yle 
söyleşiden sonra bir araya geldik. 
Gani Müjde’yle yaptığımız röportaj-
da, söyleşide anlatmadıklarına ve 
projelerine dair merak ettiklerimizi 
konuştuk.

Mizah hayatınız “Gırgır”la mı başla-
dı? Yoksa daha öncesi var mı?
 “Gırgır”da çalışmaya başladığımda 
öğrenciydim. Geçim derdiyle başla-
dığım iş, daha sonra mesleğim oldu. 
“Gırgır” sayesinde edindiğim çizim 
gibi beceriler sayesinde sinema 
okuluna girdim. Dolayısıyla her şeyin 
miladı “Gırgır” oldu, diyebilirim.

Çizmeye devam ediyor musunuz?
Storyboard’larımın çoğunu kendim 
çizerim, sonra bu projeyi yapacağız, 
derim. Bazen denizcilik dergilerine 
karikatürler çiziyorum. Çok sevdiğim 
halde bir şeyler çizmeye eskisi kadar 
çok vakit ayıramıyorum. Zaman 

KONUK
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içinde yazar kimliğim daha çok öne 
çıktı. İsimler, şehirler benim için 
değerli hikayeler anlamına geliyor. 
Karakterler yazmak, hikayeler anlat-
mak çok hoşuma gidiyor.

Sinema okulunu bitirdikten sonra 
bu alandaki deneyiminiz Ertem 
Eğilmez’in yönetmenliğini yaptığı 
“Arabesk”in senaryosuyla başlıyor, 
değil mi?
Öncesinde küçük küçük televizyon 
skeçleri yapıyordum ama ilk büyük 
filmim “Arabesk”.

İlk deneyiminizin Ertem Eğilmez’le 
olması size neler kattı?
Tam anlamıyla usta-çırak olduk. 
Yönetmenliği bir kenara, Ertem Abi 
öncelikle kimsenin reddedemeye-
ceği büyüklükte bir mizah üstadıy-
dı. Bir hikaye nasıl anlatılır, hangi 
hikaye komiktir, komik nasıl anlatı-
lır… Bu konularda inanılmaz şeyler 
öğrendim ondan. “Hababam Sınıfı” 
serileri, “Köyden İndim Şehire” 
gibi filmleri birer başyapıt, sinema 
okullarında ders olarak okutulacak 
nitelikte. Ömrü vefa etseydi -hayatı-
nı kaybetti filmden sonra- daha çok 
film yapardık onunla ve ondan daha 
çok şey öğrenirdim. En üzüldüğüm 
nokta, usta-çırak ilişkimizin tek film-
le sınırlı kalması.

Peki, ilk senaryonuz “Arabesk”e 
dönersek… Neler söylersiniz bu 
film hakkında?
“Gırgır” ve o dönemdeki mizah 
dergilerinden gelen ekollerin top-
lumda o kadar güçlü etkileri vardı 
ki… Bu etkiler daha sonra sinemaya 

dönüşüyordu. “Hababam Sınıfı”, 
zamanında dergilerde yayımlanmış 
tefrikalardı, sonra kitaplaştırıldı, son-
ra filmi yapıldı. Mesela İsmet Çelik 
vardı “Gırgır”da. Her çarşamba tele-
vizyonda yayınlanan saçma sapan 
kurgulu Türk filmlerinin ardından 
bunlarla dalga geçen yazılar hazır-
lardı. İsmet Abi rahmetli oldu ama 
o yazılar hepimizin aklında kaldı. 
Ertem Abi, Türk sinemasıyla ilgili 
absürt bir film yapmak istiyorum, 
dediğinde o yazılar geldi aklıma. 
Oradan yola çıkarak absürt kome-
dinin revaçta olduğu dönemde Türk 
sinemasına absürt bir bakış gerçek-
leştirdim. İşte bu bakış “Arabesk”ti.

O dönemde Türkiye’de absürt film 
örnekleri var mıydı?
Yurt dışında örnekleri vardı ama 
Türkiye’de yoktu. Absürt sinemayı 
neredeyse ilk yapanlardan biriyim; 
çok tuttu. Ertem Abi’nin vizyonu, 
absürt sinemaya olan açıklığı, gele-
nekseli ve klasiği bilmesi çok iyi bir 
harman oluşturdu. O zaman filmler 
30-40 sinemada vizyona giriyordu, 
şimdiki gibi bin tanede değil ama 
“Arabesk”in 4-5 milyon seyirciye 
ulaştığını düşünüyorum.

Sonrasında “Kahpe Bizans”, “Os-
manlı Cumhuriyeti” ve “Bizans 
Oyunları” geldi. Neden dönem 
komedisine odaklandınız?
Bu benim sinemaya bakışımdan kay-
naklanıyor. Sokağa çıktığınızda göre-
meyeceğiniz hikayelerin peşindeyim. 
Herkesin bir aşk hikayesi var; herkes 
seviyor, seviliyor, el ele tutuşuyor, 
öpüşüyor, ayrılıyor… Sokağa çıkıldı-

ğında görülmeyecek bir atmosfer 
yaratmak sinemadır, diyorum ben. 
Sokağa çıkıp Bizans dönemini görme 
ihtimaliniz olmadığı için birdenbire 
zamanda yolculuk etmeye başlıyor-
sunuz. Amerika’da Marvel serilerinin 
bu kadar çok tutması da bundan. 
Çünkü sizi alıp bambaşka dünyalara 
götürüyor; koltuğa oturduğunuz 
anda başka bir evrene ışınlanıyorsu-
nuz. Sinemanın güzelliği, size gitme-
yeceğiniz dünyaları anlatmasındadır. 
“Marslı” filminde olduğu gibi; gitme 
imkanımız olmayan Mars’a perdede 
gittik. Ben senaryo ve hikaye anlatım 
dersleri de veriyorum, öğrencileri-
me hep şunu söylüyorum: Beni ya 
geçmişe götürün ya da geleceğe. 
Bugüne ait bir şey anlatıyorsanız bu 
hikaye benzersiz olmalı. Sinemaya 
böyle baktığım için yaptıklarım ya 
geçmiştir ya da gelecek.

Yeni bir film gelirse ya geçmişten 
ya da gelecekten öyleyse…
Yeni filmim “Aleyna”; bir yapay zeka 
projesi, fütüristik bir komedi. Filmin 
senaryosunun ilk taslağı bitti, ikinci 
taslağa gireceğiz. Yapım hazırlıkları 
ve cast’ı çok önemli. Başrolde hiç 
tanınmayan bir oyuncu oynayacak. 
Etrafındaki hikayeleri ona göre 
öreceğiz. Hep starlarla iş yaptım. İlk 
defa ana cast’ın star olmadığı bir 
iş yapacağım, çok heyecanlıyım bu 
nedenle.

Son dönemde çekilen komedi film-
leri hakkında ne düşünüyorsunuz?
Cem Yılmaz da zaman zaman bizi 
yolculuğa çıkarıyor. “GORA”yla ge-
leceğe, en son “ArifV216”yla geriye 

‘Sokağa çıkıp Bizans dönemini görme ihtimaliniz olmadığı için birdenbire zamanda yolculuk etmeye başlıyorsunuz. Sinemanın 
güzelliği, size gitmeyeceğiniz dünyaları anlatmasındadır.’
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gönderdi. Şahan Gökbakar da zaman ve mekan kırılma-
sının farkında. Ne yaptı son filminde? Aldı bizi Afrika’ya 
götürdü. Bugüne ait hikayeler benzersiz olduğunda keyifle 
izliyorum. Ama ben sinemada günlük hayatı istemiyorum. 
Günlük hayatı görmek isteyenler televizyon seyretsinler. 
Televizyonda zaten yeteri kadar günlük hayat melodramı 
var. Sinemada meselelere çok daha anarşist, saldırgan ve 
farklı bakmak lazım.

Onca diziye imza atmış bir isim olarak televizyon dizileri 
hakkında ne düşüyorsunuz?
Dizilerin, Türkiye’nin eğitimli ve tüketen kesimiyle bağlarını 
kopardığını düşünüyorum. Eskiden, şu diziyi izliyorum eve 
erken gideceğim, diyenler olurdu; “Asmalı Konak”, “Hayat 
Bilgisi”, “Avrupa Yakası” varken. Bu gittikçe azaldı, azaldı, 
azaldı ve artık hiç duymuyoruz. Birçok kişinin dört bu-
çuk saat boyunca ekran başında dizi izleme lüksü yok. O 
yüzden herkes VOD’lere (video on demand/istediğini izle 
sistemi) kaçmaya başladı. İstediğin zaman, istediğin yerde, 
istediğin uzunlukta izleme medyası dünyada ve Türkiye’de 
güçlü hale geldi. Televizyon dizleri şu anda top çeviriyor-
lar. Ne kadar çevirebileceklerini bilmiyorum ama keşke bu 
sisteme televizyonlar da adapte olabilse. AB grubuna kısa 
kısa diziler sunulsa, 40 dakikalık iki dizi yapılsa ikisinden 
biri seçilir, seyredilir. 

Biraz kolaycılığa kaçıyorlar galiba…
Bir tane diziyle dört saat geçiririz, sonrasında yurt dışına 
satarsak tamam, diye düşünüyorlar. Ama birkaç kanal hariç 
bu işin içinden çıkamıyorlar.

Böyle bir ortama proje yapmak istemediğinizi söyleyebi-
lir miyiz?
Tabii ki yapmak isterim. Ama benim koşullarımla olursa 
olur. Mesela bir saatlik, medeni süreler içinde yaparım. 
Dört saat boyunca gülecek hali yok kimsenin, böyle bir 
komedi anlayışı olur mu? Bunu hiç kimse beceremez. 
Gülse Birsel bile daha büyük kanallardan internet üze-
rinden yayın yapanlara gitti. Hepimiz oraya gideceğiz 
çünkü orada istediğimiz uzunlukta yayın yapabiliyoruz, 
istediğimiz kadar oyuncuyla çalışabiliyoruz; daha özgü-
rüz orada.

KONUK
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Böyle bir mecra için yapmayı 
planladığınız bir projeniz var mı?
Kaan Sekban’la ofis ortamında ge-
çen, birtakım entrikaların olduğu, 
AB grubunun bayıla bayıla izleye-
ceği, 20 dakikalık bir dizi yaptık. 
Bu gruba ihtiyacı olan bir kanal 
bulursak yayınlayacağız. Bu kanal 
VOD de olabilir, normal televizyon 
kanalı da.

Komedinin dışına çıkıp mesela bir 
dram yapma gibi bir düşünceniz 
var mı?
Aslında çok iyi yaparım. Dünyada 
dram yazarlarına 2-3 komedi yaz-
dırıyorlar önce. Onu yazabiliyorsa 
dram da yazar, diye düşünüyorlar. 
Komedi bilmeyen dramı da çok iyi 
yazamaz çünkü. Açıkçası zaman 
zaman dramı denedim ama kome-
dinin arasında yaptım bunu. “Hayat 
Bilgisi” dışında insanların çok ağla-
dığı bölümler yaptım, birçok dizim-
de vardır bu. Kaan’ın dizisinde bile 
gözlerimi dolduran bir sahne var: 
İşinden olduğu gün, anne babasının 
evine gelip küçükken kullandığı, 
araba şeklindeki yatağına uzanıp 
ağlaması. Çok dokundu bana o 
sahne. Komedinin içinde dram bana 
kalırsa daha değerli.

En çok neler gülüyorsunuz?
Çatışmalara gülüyorum. Gerçek 
insanlara da gülüyorum ama absürt 
komediyi seviyorum. “Kominsky 
Method” gibi psikolojik komedile-
ri de çok sevmeye başladım son 
zamanlarda.

Dijital medyaya yönelmek konu-
sunda ne düşünüyorsunuz?
YouTube’dan, sosyal medyadan 
çok besleniyorum. Bu mecralardaki 
komedi anlayışını yenilikçi buluyo-
rum. Benim de bir kanalım var; daha 
farklı şeyler anlatıyorum. Zaman 
içinde farklı alanlara da yönelece-

ğim. Yeni medyanın çok yakın bir 
gelecekte çok büyük bir reklam gü-
cüne sahip olacağını düşünüyorum. 
O yüzden bütün yatırımlarımı biraz 
da o yöne doğru yapıyorum.

Aygazlılarla kaliteyi konuştuğu-
nuz etkinlikte ekibin sinerjisini 
nasıl buldunuz?
Aygaz, bir ürüne ismini vermiş bir 

marka dolayısıyla benim için çok 
değerli. Herkesin olmak istediği 
şeydir bu. Aygaz’a gelmeden önce 
de konuşmalarımda yer verdiğim bir 
markadır. Bu nedenle Aygazlılarla 
buluşmak beni çok mutlu etti. Bir de 
bundan yaklaşık 20 yıl önce Antal-
ya’daki bir Aygaz bayi toplantısında 
ilk kez sahneye çıkmıştım. Yeniden 
Aygazlılarla buluşmaktan çok mutlu 
oldum. Yeni bir kuşakla, yeni bir 
yönetimle, çok eğlenceli bir sohbet 
oldu. Ben kaliteyi anlattım, izleyenle-
rin kalitesi de beni çok etkiledi.

Aygaz Dünyası okurlarına gülmek 
konusunda neler önerirsiniz?
Arkadaşlar, gülerseniz uzun ya-
şarsınız. Ağlamak insanın ömrünü 
kısaltan bir şeydir. DNA’larımız bizi 
dinliyor ve bizim mutlu insanlar 
olmamızı istiyor. Mutlu olmasak bile 
gülelim, en azından anlık mutlu-
luklarla DNA’larımızı kandırıp uzun 
yaşayalım. Gülmeyi bilmeyen de 
dükkan açmasın!

Söyleşinin ardından Gani Müjde Aygazlılarla fotoğraf çektirdi. Konuşmasında, 
Bodrum’da yaşadığını ve Aygaz tüpgaz kullandığını dile getiren Müjde’ye Aygaz 
Mini hediye edildi.



İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 
tarafından düzenlenen 23. İstanbul 
Tiyatro Festivali, 13 Kasım-1 Aralık 
tarihleri arasında Koç Holding 
Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, 
Opet ve Tüpraş’ın eş sponsorlu-
ğunda tiyatroseverlerle buluştu. 
Festival biletleri, 14 Eylül’de genel 
satışa açıldı. Geçtiğimiz yıl oldu-
ğu gibi öğrencilerin kültür-sanata 
erişimlerini kolaylaştırmak için 
Aygaz, Opet ve Tüpraş’ın deste-
ğiyle tüm oyunlar için sınırlı sayıda 
öğrenci bileti 15 TL’den sunuldu. 
İndirimli biletler, yerli yapımların 
merakla beklenen prömiyerlerini, 
yurt dışından dünyaca ünlü toplu-
luk ve sanatçıların etkileyici göste-
rilerini izlemek isteyen tiyatrosever 
öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle 
karşılandı.

O gün
Biletlerin satışa çıkarıldığı 14 Eylül 
sabahının çok erken saatlerinde 
Nejat Eczacıbaşı Binası’nda yer alan 
İKSV ana gişesinin önü kalabalık-
laşmaya başladı. Yoğun bir taleple 
karşılanan sınırlı sayıdaki indirimli 
biletler için bazı öğrenciler ge-
ceden ya da henüz gün ışımadan 
gelip kamp sandalyelerine kurul-
dular ve beklemeye başladılar. 
Saatler 9.30’u gösterdiğinde gişe 
numarası alımı başladı. Sıra numa-
rasını alan her bir öğrenci tiyatro 
aşkına keyifli bir bekleyiş sürecinin 
parçası oldu. Sabırla bilet sıraları-
nın gelmesini bekleyen öğrenciler 
beklerken kitap okudular, festival 
kitapçığını karıştırdılar, arkadaşlarıy-
la sohbet ettiler ya da telefonlarıyla 
ilgilendiler.
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Tiyatro aşkına keyifli bekleyiş

Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş eş sponsorluğunda 
tiyatroseverlerle buluşan 23. İstanbul Tiyatro Festivali’nin 14 Eylül’de genel 
satışa açılan biletleri öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

HABER

 15 YILDIR

BU SAHNENİN

ARKASINDAYIZ

23. İstanbul Tiyatro Festivali’ni

desteklemekten gurur duyuyoruz.

13 Kasım - 1 Aralık 2019



Zaman geçtikçe kalabalık da arttı. 
Sırası gelenler öğrenciler, öğren-
ci kimliklerini göstererek etkinlik 
başına bir bilet satın alabildiler. 
Arkadaşları için de indirimli bilet 
almak isteyenler ise onların öğrenci 
kimliğini göstermek koşuluyla arka-
daşlarını mutlu etme fırsatı buldular. 

15 yıllık destek
23. İstanbul Tiyatro Festivali’nin ger-
çekleştirilmesine katkıda bulunan 
kurum ve kuruluşlara teşekkür pla-
ketlerini, festivalin Onur Ödüllerini 
ve Gülriz Sururi & Engin Cezzar Ti-
yatro Teşvik Ödülü’nü takdim etmek 
üzere 15 Ekim’de Ses Tiyatrosu’nda 
özel bir gece düzenlendi. Sunu-
culuğunu oyuncu Yiğit Özşener’in 
üstlendiği gecenin açılış konuşma-
sını İKSV Yönetim Kurulu Başkanı 
Bülent Eczacıbaşı yaptı. Eczacıbaşı, 
festivale sundukları katkıları dolayı-
sıyla, başta festivalin eş sponsorları 
Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri 
Aygaz, Opet ve Tüpraş olmak üzere 

tüm sponsor ve destekçilere teşek-
kürlerini dile getirdi. Açılış konuş-
masının ardından konuşma yapan 
Koç Enerji Grubu Başkanı Yağız 
Eyüboğlu, “Ülkemizin enerji ihtiyacı-
nı karşılayan Enerji Grubu markaları-
mız Aygaz, Opet ve Tüpraş faaliyet 
alanlarının yanı sıra, kurumsal vatan-
daşlık anlayışı kapsamında, kültür 
sanat alanında gerçekleştirilen farklı 
toplumsal projelerde yer alıyor. 
İstanbul Tiyatro Festivali ise bu 
projelerin en kıymetlilerinden biri.” 
dedi. Eyüboğlu, konuşmasına şöyle 
devam etti: “23’üncüsü gerçekleş-
tirilen İstanbul Tiyatro Festivali’nin 

bizim için geçmiş yıllardan ayrı bir 
önemi var. Bu yıl, festival sponsor-
luğumuzun 15’inci yılı. Festivalin bu-
gün ulaştığı boyutu, sanatseverlerin 
ilgisini, hatta bizlere kadar ulaşan 
bilet taleplerini dikkate aldığımda 
ne kadar doğru bir tercih yaptığımı-
zı tekrar görüyorum. Ayrıca festival 
kapsamında öğrenci projesine son 
üç yıldır verdiğimiz destekle genç 
kuşakların çağdaş tiyatronun önem-
li örnekleriyle buluşmasına da vesile 
oluyoruz.” Daha sonra festival eş 
sponsorlarından Aygaz adına Genel 
Müdür Gökhan Tezel’e Bülent Ecza-
cıbaşı tarafından plaket sunuldu.

Etkinlikler
Festival programında yurt dışından 
ve Türkiye’den 28 tiyatro, dans ve 
performans topluluğunun 78 göste-
risi yer aldı. Ayrıca okuma tiyat-
roları, söyleşiler, atölye çalışmaları 
ve ustalık sınıfları gibi ücretsiz yan 
etkinlikler de düzenlendi.
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Destekçilere teşekkür
Rabia Etyemez
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Dış Ticaret Hazırlık Sınıfı Öğrencisi

Tiyatro benim için yakın arkadaşlarımla yaptığım eğlenceli 
bir etkinlik. Aygaz’ın da desteğiyle öğrenci biletlerinin 
indirimli satıldığını öğrendiğimde çok mutlu oldum, festivalin 
sponsorlarına teşekkür ediyorum.

Tiyatro tutkusu
Mısra Tüfek
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı
Tiyatro Ana Sanat Dalı 3. Sınıf Öğrencisi

Tiyatro benim için bir tutku. Bu yıl altı oyun izlemeyi 
planlıyorum. Bunlar arasında uluslararası yapımlardan 
“Temiz Şehir”, “Traptown”, “Daha da Beter ve Beter ve Beter 
Olacak Arkadaşım” ile “Yevgeni Onegin” var.
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Diyabetli çocuklara sağlıklı ve 
mutlu yaşamanın yollarını öğret-
mek, aralarındaki dayanışmayı 
geliştirmek, öz güvenlerini artır-
mak amacıyla gerçekleştirilen ve 
Türkiye’de çocuklara yönelik ilk 
sağlık kampı olarak bilinen 27. Di-
yabetik Çocuklar Kampı, bu yıl 28 
Temmuz-3 Ağustos tarihleri ara-
sında DSİ İznik Sosyal Tesisleri’nde 
gerçekleştirildi. İstanbul Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Anabilim Dalı, Büyü-
me-Gelişme ve Pediatrik Endok-
rinoloji Bilim Dalı Çocuk Sağlığı 

Enstitüsü, Çocuk ve Adolesan 
Diyabetikler Derneği ile Aygaz’ın 
desteğiyle gerçekleştirilen kampa, 
9-18 yaş arasında 102 diyabet-
li çocuk katıldı. Diyabeti kendi 
kendilerine yöneterek yaşamak 
konusunda uzmanlardan eğitim 
alan çocuklar, çeşitli etkinliklerle 
keyifli vakit geçirdikleri kamptan 
yeni dostluklar edinerek ayrıldılar.

Çocuk ve Adolesan Diyabetikler 
Derneği tarafından ilk olarak 1993 
yılında gerçekleştirilen kamp, her 
yıl yaz kampı olarak düzenleni-

Aygaz’ın Diyabetik Çocuklar Kampı’na 
desteği 16 yıldır sürüyor
2004 yılından bu yana Aygaz sponsorluğunda yürütülen Diyabetik 
Çocuklar Kampı, 27 yıldır tip 1 diyabetli çocuk ve ergenlerin bu hastalıkla 
mutlu yaşamayı öğrenmelerini sağlamayı hedefliyor.

SOSYAL SORUMLULUK
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yor. tip 1 diyabetli çocuk ve 
ergenlerin diyabetli olarak 
yaşama konusundaki bilgi 
eksikliklerini ve uygula-
ma güçlüklerini gidermeyi 
hedefleyen kampa, bugüne 
kadar Türkiye’nin her yerin-
den yaklaşık 2.300 çocuk 
ve ergen katıldı. Diyabetik 
Çocuklar Kampı’nın Ay-
gaz’ın desteğiyle düzen-
lenmesi hakkında konuşan 
Kamp Müdürü Prof. Dr. 
Rüveyde Bundak memnuni-
yetini, “Son 16 yılda yaptığı 
katkılar nedeniyle Aygaz’a 
minnettarız ve çok teşek-
kür ederiz.” sözleriyle dile 
getiriyor.

Şeker çocuklar anlatıyor 
Diyabetik çocuklar kampı-
nın nasıl geçtiğini bu kez 
ev sahiplerine yani kampın 
katılımcılarına soruyoruz. 

Yanıtlardan yola çıkarak 
çocukların bir gününün 
kahvaltıyla başlayıp ardın-
dan beslenmeyle ve kar-
bonhidrat sayımıyla ilgili 
eğitimlerle devam ettiğini 
öğreniyoruz. Eğitimler-
den sonra spor etkinlikleri 
yapılıyor. Çocuklar birçok 
bilgi öğrendikleri ve bilgile-
rini tazeledikleri için olduk-
ça mutlular. Arkadaşlarıyla 
beraber keyif dolu zamanlar 
geçiriyorlar. Kampçılara des-
tek olan, danışman abla ya 
da abiler ise genellikle zaten 
önceden kampa katılanlardan 
seçiliyor. Onlar da ekip olarak, 
kampa katılanlara diyabetin 
normal bir hastalık olduğunu 
aktarmaya çalıştıklarını, diya-
bete nasıl alışabileceklerini, 
hayatta yalnız olmadıklarını, 
hep beraber yaşayabildikle-
rini öğrettiklerini anlatıyorlar.

9-18 yaş
Tip 1 diyabetli çocuklar için

1993
yılından bu yana

16 yıldır
Aygaz’ın desteğiyle

2019’da 
102 katılımcı

27 yılda ulaşılan
~2.300 çocuk
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27. Diyabetik Çocuklar Kampı; İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Büyüme-Gelişme ve Pediatrik 
Endokrinoloji Bilim Dalı Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği ile Aygaz’ın desteğiyle gerçekleştirildi. 



Boya ve derinin 
alev eşliğinde buluşması
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HAYATIN İÇİNDE

Ayakkabı üretiminde temizleme, ütüleme ve boyama işleminde Aygaz’ın 
kullanıldığını biliyor muydunuz? İşlemlerin detaylarını Pullman Shoe’dan Bilal Nadir 
Pembecioğlu’ndan dinledik.
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“Aygaz hayatın içinde!” diye-
rek çıktığımız yolda LPG’nin ve 
Aygaz’ın farklı kullanım alanları-
nı keşfetmeye devam ediyoruz. 
Aygaz’ın ayakkabı üretiminde de 
kullanıldığını öğrenince soluğu 
Başakşehir’deki Saraçlar Sanayi 
Sitesi’nde alıyoruz. Birçok ayak-
kabıcı üreticisini aynı noktada 
toplayan sitede küçük bir atölyede 
güzel işlere imza atan Pullman 
Shoe’nun sahibi Bilal Nadir Pem-
becioğlu tarafından karşılanıyoruz. 
Biz çayımızı yudumlarken 15 yıldır 
deri boya kimyasalları (finisaj) ve 
ayakkabı işiyle uğraşan Pembeci-
oğlu, alevin yani Aygaz’ın deriyle 
boyanın arasına girip bu iki ürünü 
buluşturmak konusunda nasıl bir 
önem taşıdığının bilinmediğini 
anlatıyor. “Boyayı sıktıktan sonra 
bir süre bekleyip tüpe tutmaları 
gerektiğini gittiğim her yerde çok 
anlattım.” diyor. Sohbet koyulaşır-
ken biz de ayakkabı üretimi ve bu 
süreçte Aygaz’ın nasıl kullanıldı-
ğına dair sorularımızı ardı ardına 
sormaya başlıyoruz.

Bir ayakkabı yapmak için hangi 
malzemeler lazım?
Ayakkabıyı yaparken en önemli 
şey kalıptır. Sonra ayakkabı mo-
dellerinin yani ıstampaların olması 
gerekiyor. Istampalar, modelciler 
ya da tasarımcılar tarafından çizi-
lip ayakkabı üreticilerine veriliyor. 
Deriyi buna göre kestirip astarı 
diktiriyoruz. Istampanın kalıba 
tam oturup oturmadığı, yürüme 
şeklinin nasıl olacağı ve rahatlı-
ğını kontrol ettikten sonra onay 
veriliyor, ardından seri oluşturulu-
yor. Fiber dediğimiz parçalarla her 
numara tek tek kesiliyor, astarları 
hazırlanıyor, kimi zaman lazerle 
üzerine desen işleniyor ve dikime 
geçiliyor. Dikilen model, kalıba 
çivilerle monte ediliyor. Sonrasın-

da jurdan dediğimiz tabanların 
da her numaraya göre ıstampası 
alınıyor ve seri olarak ürettiriliyor. 
Taban ilaçla ve ısıtma makinesiyle 
preslenerek yapıştırılıyor. Ardın-
dan temizleme işlemi başlıyor. 
Fazla deri kalıntılarını alev yardı-
mıyla temizliyoruz. Boyama işle-
mi öncesi alev ütüsü yapılıyor. En 
son, finisaj ve fırça işlemleri var. 
Sert fırçalamayla dolgu, yumuşak 
fırçalamayla da parlatma işlemi 
gerçekleştirildikten sonra ayak-
kabılar kutuya konulup satılacağı 

mağaza ya da nihai kullanıcı için 
yola çıkıyor.

Temizleme, finisaj ve ütüleme 
bölümünde Aygaz’ı nasıl kullanı-
yorsunuz?
Aygaz’ı en yoğun kullandığımız 
aşama, temizleme. Ayakkabının 
üzerinde bulunan kırışıklıkları, ufak 
tefek ip kalıntılarını temizlemek 
için küçük tüpten faydalanıyoruz. 
Bu işlemi tüpe başlık takarak ger-
çekleştiriyoruz. Bir de ustamızın 
kenarlarda tıraşladığı kısımlar bi-



raz daha düzgün çıksın diye veya 
ipleri yakmak için yoğun olarak 
Aygaz kullanıyoruz. Son olarak fi-
nisaj konusunda yani renklendirme 
için Aygaz bizim için çok önemli. 
Birçok firma bunun için fönle-
me yapıyor ama bu, sağlıklı bir 
yöntem değil. Bir ayakkabıda en 
önemli şey burnunun parlamasıdır. 
Bunun sağlanması için boyayla 
alevi ustalıkla bir araya getirmek 
şart. Gerekirse finisaj yapıyoruz ya 
da boya atımı için tekrardan aleve 
tutuyoruz. Bu işlemde tüp yoğun 
olarak kullanılıyor.

Alevde ütüleme işlemini biraz 
daha detaylandırır mısınız?
Kalıbın tam düzeltmediği veya 
kalıptan çıktıktan sonra saya 
dediğimiz derinin saldığı yerleri 
daha çok toparlamak için Aygaz’ı 
kullanıyoruz. Bu işlem buhar yön-
temiyle de yapılabiliyor ama bu 
yeterince sağlıklı sonuçlar doğur-
mayabiliyor. Biz, kişiye özel ya da 
neredeyse tamamı el yapımı olan 

butik üretim yaptığımız için uzun 
ömürlü ayakkabılar üretmeye çalı-
şıyoruz. Finisaj’da da aynı şekilde. 
Eskiden ateş ve cilayla ayakkabı 
parlatan ustalar vardı. Zaten biraz 
mantık yürütüldüğünde alevin 
içindeki isin, boyanın kimyasalıyla 
karıştığında parlama sağlanacağı 
ve boyanın deriyle birleşeceği an-
laşılır. Buharla bu da yakalanamı-
yor. Buharla ancak kırışık olan bir 
yer düzeltilebilir. Ama finisaj için aynı 
etkinin sağlanması mümkün değil.

Tabii el yapımı olması ürettiğiniz 
ayakkabıları özel kılıyor…
El yapımıyla fabrikasyon ayakka-
bı hiçbir zaman bir olamaz. Bu 
konuda annemden dinlediğim 
bir anıyı anlatayım: Babam da 
ayakkabı ustasıydı. Bir akrabası 
için her aşamasını elde yaptığı bir 
ayakkabı üretmiş. O kişi, “Ben ha-
yatımda böyle rahat bir ayakkabı 
giymedim.” diyormuş, ayakkabıyı 
bir türlü eskitememiş. Biz de bunu 
yakalamaya çalışıyoruz, yaptığımız 
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HAYATIN İÇİNDE

‘Bir ayakkabıda en önemli şey 
burnunun parlamasıdır. Bunun 
sağlanması için boyayla alevi 
ustalıkla bir araya getirmek şart. 
Gerekirse finisaj yapıyoruz ya da 
boya atımı için tekrardan aleve 
tutuyoruz. Bu işlemde tüp yoğun 
olarak kullanılıyor.’



ayakkabıları giyenler daha rahat 
etsinler, daha kaliteli bir ayakkabı 
giysinler. 

Ayakkabılarınızı üretirken marka 
olarak Aygaz’ı tercih ediyorsunuz…
Evet, küçük bir tüpümüz var, onu 
kullanıyoruz. Aygaz’ı tercih etme-
mizin özel bir sebebi var: Ustala-
rımızdan Bekir Abi, Aygaz’ın hem 
daha uzun sure kullanıldığını hem 
de ateşinin daha güçlü olduğunu 
söylüyor. Çok yüksek adetli üretim 
yapmadığımız için bir ayda en faz-
la iki veya üç tüp kullanıyoruz. 

Bir ayda kaç ayakkabı üretiyorsunuz?
Hedefimiz, haftalık 100 çift ama 
genelde 70-80 oluyor. Aylık mi-
nimum 200 ayakkabı üretiyoruz. 
Aldığımız siparişlere göre üre-
tim yapıyoruz, ekstradan üretim 
yedeklemiyoruz. Bir de beyaz deri 
üzerinden ilerlediğimiz için her 
rengi üretebiliyoruz fakat yedek 
üretim yaparsak bu noktada sıkıntı 
olabiliyor. Çünkü boya işlemini 

kalıba girmeden önce yapıyoruz. 
Kimi zaman tabanın şekli, rengi 
bile değişebiliyor.

Peki, ürettiğiniz ayakkabılardan 
almak isteyenler size nasıl 
ulaşıyor?
Genellikle mağazalara toplu satış 
yapıyoruz. Yaptığımız modellerin 
teklerini showroom’da sergileme-
leri için müşterilerimize veriyoruz. 
Yurt dışından gelen müşteri orada 
görüyor, diyor ki ben bundan on 
çift istiyorum. Bu şekilde ayakka-
bılarımızın ihracatı da gerçekleş-
tirilmiş oluyor. Afrika, Irak, İran’a 
gönderiliyor genelde ayakkabıla-
rımız. Instagram üzerinden tekli 
satışımız da mevcut.

Önümüzdeki süreç için neler 
planlıyorsunuz?
Daha üretken bir firma olmayı 
düşünüyoruz. Şu anda dört kişi 
çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda 
ekibimizi büyütmek istiyoruz. Bir 
de yurt dışına biraz daha açıl-

mak gibi bir hedefim var. Mesela 
Almanya’da birkaç arkadaşım 
var, orada biraz satış yapmamıza 
destek oldular, çok beğenildi ayak-
kabılarımız. 
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‘Kalıbın tam düzeltmediği veya kalıptan çıktıktan sonra saya dediğimiz derinin saldığı yerleri daha çok toparlamak için 
Aygaz’ı kullanıyoruz. Bu işlem buhar yöntemiyle de yapılabiliyor ama bu yeterince sağlıklı sonuçlar doğurmayabiliyor.’
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Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Eskişehir Bisiklet Derneği (Vel 
ESBİD) tarafından düzenlenen 
Sağlık için Spor ve Bisiklet Turu’nun 
mola noktalarından biri Eskişe-
hir-Kütahya yolu üzerinde bulunan 
Aygaz istasyonu Akpa oldu. 27 
Ağustos’ta gerçekleştirilen bisiklet 
turu için İl Mili Eğitim Müdürlü-
ğü’nün bahçesinde buluşup yola 
çıkan yaklaşık 100 katılımcıyı, 
yolculuğun beşinci kilometresinde 
bulunan Akpa’nın çalışanları kar-
şıladı. Verilen 15 dakikalık molanın 
en iyi şekilde geçmesi için istas-
yon ekibi özenle hazırlandı.

Mola noktası nasıl belirlendi?
Tur için mola yeri arayışı sürerken 
Akpa Bölge Satış Yöneticisi Sela-
hattin Koç’un önerisi sonucunda 
yapılan iş birliğiyle Akpa, Sağlık 
için Spor ve Bisiklet Turu kapsa-
mında 15 dakikalık mola verilecek 
yer olarak belirlendi. Tura katılan 
herkesin dinlenme sürelerini en iyi 
şekilde geçirmeleri hedeflendi.

Etkinlik günü
Etkinliğin yapıldığı gün, saba-
hın erken saatlerinde hazırlıklar 
başladı. Katılımcıların istasyona 
giriş yolu Aygaz ve Opet bayrakla-

Sağlık için pedal çevirenler 

Akpa’da mola verdi
Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eskişehir Bisiklet 
Derneği tarafından düzenlenen Sağlık için Spor ve 
Bisiklet Turu’nun mola noktalarından Akpa, tura 
katılanların dinlenme mekanı oldu.
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rıyla donatıldı. İstasyonun dinlen-
me noktasında masalar kuruldu, 
ikramlar hazırlandı. İstasyon 
Sorumlusu Alp İşgören, yaptıkları 
hazırlıkları şu sözlerle değerlen-
dirdi: “Her zaman her türlü hizme-
te hazırız. Bisikletçilerin burada 
olması hem bizi mutlu etti hem de 
müşterilerimizin dikkatini çeke-
rek istasyonumuza uğramalarını 
sağladı.”

Yeniden yola çıkış
Sağlık için Spor ve Bisiklet Turu 
protokolünün sorumlusu İl Milli 
Eğitim Şube Müdürü Abdulkerim 

Çömçe, örnek olacak ve yüksek 
katılımla başladıkları bu tu-
run katılımcılarına ev sahipliği 
yaptığı için Akpa’ya teşekkür 
ettiğini belirtti ve esprili bir 
dille şunları söyledi: “Beş kilo-
metre daha yolumuz var. İkram-
ların desteğiyle tüm rampaları 
çıkacağımızdan hiç şüphemiz 
yok.” Dinlenme süresinin ardın-
dan katılımcıların tamamı hep 
birlikte bisikletlerindeki yerlerini 
aldılar, sağlık için pedal çevirme-
ye devam ederek hedefe doğru 
yeniden yola çıktılar.

Bisikleti yaygınlaştırmak 
istiyoruz
Rahime Çelen
Vel ESBİD Başkanı

Günlük hayatta sağlıklı yaşam için bisiklet 
sürmeyi yaygınlaştırmak için etkinlikler 
yapıyoruz. Umuyoruz ki işe, alışverişe ya da 
başka bir noktaya bisikletle gidip gelmek, 
doğada bisikletle vakit geçirmek gibi 
davranışlar yaşam biçimine dönüşür.

Farkındalık yaratmak için
Aynur Çetinkuş

Görme engellilerin de bisiklet kullanabildiği 
konusunda farkındalık yaratmak için bu 
etkinliğe katıldım. Bisikletlerimizi sürerek 
dinlenme noktamıza ulaştık. Nefes almamız 
için iyi bir mola oldu.

Doğaya zarar vermeyen 
alternatifler
Yiğit Şentürk

Fizik öğretmeniyim. Eğitim verdiğim okulda 
bisiklet atölyesinde, bisikletin çevreci 
bir ulaşım aracı olduğu farkındalığını 
yaratıyoruz. Günümüzde doğaya zarar 
vermeyen ulaşım teknolojileri yavaş yavaş 
ortaya çıkıyor. LPG de bunlar arasında yer 
alıyor.

Tura katılanların dinlenme 
sürelerini en iyi şekilde 
geçirmeleri için istasyonun 
dinlenme noktasında 
masalar kuruldu, ikramlar 
hazırlandı. Katılımcıların 
istasyona giriş yolu Aygaz 
ve Opet bayraklarıyla 
donatıldı. 
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Tanıtım çalışmaları
Sıfır Atık Projesi, tanıtım çalışma-
larıyla başladı. Projenin duyurusu 
yapılmadan önce karton bardak 
tüketimini azaltmak için Genel 
Müdürlük’te bulunan kafeye kendi 
bardağıyla gelen Aygazlılara yüksek 
farkındalıkları sebebiyle “Dünya 
Bana Emanet” rozetleri dağıtıl-
dı. Proje duyurusu “Dünya Sana 
Emanet” sloganıyla tüm Aygaz 
Grubu lokasyonlarında 2.000 kişiye 
magnet ve tohum dağıtımıyla ger-
çekleştirildi. 

1. odak: Kağıt tüketimi
2019’un ikinci çeyreği itibarıyla kağıt 
tüketiminin azaltılmasına odak-
lanıldı. Afişler, ekran koruyucular 
ve yazıcı etiketleriyle farkındalığın 
artırılması hedeflendi. Kağıt tüketi-
minin azaltılmasına yönelik çalışma-
lar kapsamında Genel Müdürlük’te 
bulunan Aygaz Kafe’deki tek kul-
lanımlık karton bardaklar kaldırıldı. 
Yeniden kullanıma teşvik için kağıt 
tüketiminin azaltılması yönünde 
bilgilendirici e-postaların gönde-
rimi yapıldı. Tüm lokasyonlarda 
sebillerde kullanılan karton bardak 
tüketiminin azaltılması için cam şişe 

Sıfır atık, tüm ürünlerin yeniden 
kullanılması için kaynak ömrü dön-
gülerinin yeniden tasarlanmasını 
teşvik eden bir felsefedir. Amaç; 
depolama sahalarına, atık yakma 
fırınlarına veya okyanusa hiçbir 
atığın gönderilmemesidir. Bu 
yaklaşım, israfın önlenmesi, kay-
nakların daha verimli kullanılması, 
oluşan atık miktarının azaltılması, 
etkin toplama sisteminin kurulması 
ve atıkların geri dönüştürülmesini 
kapsar. Sıfır atık felsefesi doğru 
uygulandığında gezegen, insan, 
hayvan ve bitki sağlığı için tehdit 
oluşturan; toprağa, suya ve havaya 
yapılan zararlı tüm deşarjları orta-
dan kaldırabilir. 

Aygaz, Sürdürülebilir Kalkınma 
İlkeleri çerçevesinde kaynakların 
sürdürülebilir, etkin ve verimli bir 
şekilde yönetiminin, günümüzde 
kaçınılmaz bir gereklilik oldu-
ğu bilinciyle hareket ediyor. Bu 
çalışmalar kapsamında, atıkları 
kontrol altına alarak, kaynağın-
da azaltarak ve geri dönüşüme 
kazandırarak gelecek nesillere 
temiz bir ülke ve yaşanabilir bir 
dünya bırakabilmek için Aygaz 
Grubu şirketlerinde Kalite Sis-
tem SEÇ-G ve Sektörel İlişkiler 
Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık 
Projesi başlatıldı. 2019 boyunca 
çalışılmak üzere üç odak konu 
belirlendi.

Dünya bize emanet!
Kalite Sistem SEÇ-G ve Sektörel İlişkiler Müdürlüğü tarafından Aygaz Grubu 
şirketlerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi’yle gelecek nesillere yaşanabilir bir 
dünya bırakabilmek için kağıt, plastik ve su tüketimini azaltmaya odaklanan 
çalışmalar yapıldı. 
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dağıtımı gerçekleştirildi. Yazıcılar-
dan alınan çıktıları azaltmak adına 
tüm yazıcılara “Dünya Bana Emanet” 
notları yapıştırıldı. Atık yönetimine 
fayda sağlanması hedefiyle mevcutta 
katlarda yer alan kağıt-cam-plas-
tik-metal atık kutuları yerine Sıfır Atık 
Yönetmeliği’ne uyumlu atık kutuları 
temin edildi. Organik atık kutularıyla 
birlikte çalışan masalarının altındaki 
çöp kutularının kaldırılması da gün-
demde.

2. odak: Plastik tüketimi
Temmuz 2019 itibarıyla plastik tüke-
timinin azaltılmasına yönelik çalış-
malara başlandı. Dünyada yer alan 
Plastiksiz Temmuz hareketiyle paralel 
olarak afişler ve duyurular paylaşıldı. 
Üç ayda bir paylaşılan çevre bülteniy-
le bilinçlendirme çalışmalarına katkı 
sağlanıyor. Plastik tüketimine yönelik 
odaklanılacak konular arasında tek 
kullanımlık plastik bardak, pipet, 
poşet gibi malzemelerin kullanımının 
sınırlandırılması ve kaldırılmasına yö-

nelik çalışmalar devam ediyor. Ayrıca 
TURMEPA iş birliğiyle tek kullanım-
lık plastikler ve sıfır atık felsefesine 
yönelik eğitimler düzenlenmesi 
planlanıyor. 

3. odak: Su tüketimi
2019’un son çeyreği için su tüketi-
minin azaltılmasına yönelik çalış-
malar planlandı. Proje kapsamında 
su gibi sınırlı kaynakların doğru 
tüketilmesine yönelik çalışmalar 
gerçekleştiriliyor.

Tüm Aygaz çalışanlarını, ‘Dünya 
Bana Emanet’ projesine destek 
vererek tek kullanımlık ürünlerden 
yeniden kullanılabilen ya da 
geri dönüştürülebilen ürünleri 
kullanmaya, atık oluşumunu 
azaltmaya çağırıyoruz. Çünkü atık 
yoksa hayat var! 

Kağıt tüketimi 
azaldı!*
* Ocak ayına kıyasla ve Haziran 2019 verilerine göre

Genel Müdürlük’te 

%75
karton bardak 

tüketiminde

A4 çıktı 
adetlerinde

azalma %35,3 
azalma
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Su altına doğru yapılan yolculuk, 
bambaşka dünyaların kapısını 
aralıyor. Çeşit çeşit canlıyla bir 
arada olabilme fırsatı, yer çekimsiz 
ortamın sunduğu haz ve suyun 
verdiği dinginlik hali dalış sporu-
nu hayatımıza katmak için teşvik 
unsuru. Su altına ilgi duyanlar, 
kendini spor alanında geliştirmek 
isteyenler veya hobi edinerek 
kişisel zaman yaratma peşinde 
olanlar için dalış, benzeri olma-
yan bir deneyim sunuyor. 
Üstelik dalış yapmak vücudun 
fizyolojik sınırlarını bilmek açısın-
dan da şaşırtıcı sonuçlar doğura-
biliyor.

Serbest mi tüplü mü?
Dalış için kullanılan iki yaygın 
teknik, serbest dalış ve tüplü 
dalış. Serbest dalış için kişinin 
vücudunu tanıması, nefes egzer-
sizleri konusundaki bilgisi ve her 
zaman kendini kontrol edebiliyor 
oluşu önem taşıyor. Bu neden-

le serbest dalış antrenmanları 
yalnızca su altında değil, karada 
da devam ediyor. Nefes tutarak 
suya dalma başlıyor ve derine 
indikçe vücudun verdiği tepki-
ler değişiyor. Örneğin nefesinizi 
oldukça derinlere inebilecek 
kadar tutabiliyorsunuz ve yüze-
yin hayli altındasınız. Vücudu-
nuz bedeni korumak adına kalp 
atışınızı yavaşlatıyor. Böylece 
oksijene ihtiyacınız azalıyor. 
Serbest dalış, tüplüye nazaran 
daha çok konsantrasyon ve 
antrenman isteyen bir teknik. 
Tüplü dalış tekniğindeyse si-
zinle birlikte ekipmanlarınız da 
suyun derinliklerinde süzülüyor. 
Çeşitli araç takımlarıyla yüzeyle 
bağımsız şekilde istenen derinliğe 
inebilme imkanı bulunuyor. Sırtta 
taşınan sıkıştırılmış hava tüpüyle 
gerçekleştirilen tüplü dalış, daha 
konforlu görünse de her iki teknik 
için de belli eğitimlerden geçme 
şartı bulunuyor.

Ekipman 
Su altında konforlu olabilmek için 
belli malzemelere ihtiyaç duyu-
luyor. Maske, su altında gözleri 
rahatlıkla açabilmeye yarıyor. Palet, 
daha hızlı hareket etmek ve ivme 
kazanabilmek adına olmazsa ol-
mazlardan. Şnorkel, belli bir derinli-
ğe kadar kişinin tüpsüz veya nefes 
kontrolü olmadan yüzebilmesi için. 
Bunlar her iki dalış tekniğinde de 
kullanılıyor. Diğer teknik için dalış 
tüpü, regülatör ve denge yeleği 
gerekiyor. Dalış tüpü, su altında 
kullanılacak havanın saklandığı en 
önemli parça. Onu takip eden regü-
latör hem tüpteki havayı solumayı 
sağlıyor hem de gösterge panelleri 
sayesinde ne kadar süre su altında 
kalınabileceğini gösteriyor. Denge 
yeleğiyse tamamen güvenlik amaçlı. 
Kişiyi belli bir dengede tutarak belli 
bir derinliğin altına gitmemesini 
sağlıyor. Yüzmeyi kolaylaştıran 
tulumlar veya kaygan kumaşlı su 
giysileri ise tercihe bağlı.

Mavinin derinliklerine 
yolculuk
Suyun altındaki hayatla haşır neşir olmayı 
sağlayan su altı dalışlarıyla yeni canlılar keşfetmek 
ve bedenin sınırlarına tanık olmak…
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Adım adım
Dalış yapmak isteyenler için 
şimdiden söylemek gerekir ki 
bu, uzun bir yolculuk. Sağlık 
kontrolleri tam, 14 yaşın üstün-
de herkes dalışı hayatının bir 
parçası haline getirebiliyor. Dalış 
eğitimi alanlar dalış ekipleriyle 
birlikte su altının keyfini çıka-
rıyorlar. Su altı dalış eğitmeni 
olmak gibi bir planınız varsa be-
lirli eğitim ve sınavlar eşliğinde 
üç seviyeye ayrılan eğitimciler-
den olma imkanı da bulunuyor.

Su altı dili
Dalışı birçok aktiviteden ayrı 
tutan özelliği, yeni bir dil keş-
fediyor olmak. Su altında sesli 
konuşmak mümkün olmadı-
ğından dalış yapan herkesin 
anlaşabilmesi adına ortak bir 
dil kullanılıyor. Belli işaretlerle 
yeniden tasarlanan su altı dili, 
öğrenmeye açık herkes için 
heyecan verici.

Mavinin derinliklerine 
yolculuk

Dalış yapmaya ne zaman başladınız?
Halk oyunları, gitar çalmak, keman çalmak, ata binmek, rüzgar sörfü, latin dansları, yakın dövüş 
derken birçok şeyi deneyimlemeye devam ediyordum. Yüksekteyken yaşadığım tedirginliği 
yenmek için yamaç paraşütü, boğulma korkumu aşmak için dalış denemesi yaptım. Dalış 
denemesinde yaşadığım huzur tarif edilemezdi. Bazen gözlerinizi kapatıp bulduğunuz yeri 
hayal edersiniz ya işte orayı bulduğunu hissetmekti bu. Beş yıl geçti ama bu hissin verdiği tat 
hep arttı.

Hangi tekniği tercih ediyorsunuz?
Tüplü dalış yapıyorum. Keyif dalışı olarak da adlandırılır. Çünkü amacım bedenimin sınırlarını 
zorlamak değil, sağlıklı şekilde güvenli dalışımı tamamlarken maksimum keyif almak.

Suyun altını nasıl tanımlarsınız?
Uzay gibi… Düşünsenize farklı bir atmosferdesiniz ve ekipmanlarınız olmadan nefes alamıyor-
sunuz. Farklı bir tabiattasınız, ekosistemi her gün gördüklerinizden çok farklı şekilde işliyor. 
Gördüğünüz her bir türün farklı özellikleri var; zehirlisi, ürkeği, cesur olup kafa tutanı, saldıranı, 
merak edeni, sizinle eğleneni… Uzaylı diye nitelendirilebilecek kadar farklı olabiliyorlar.

Su altında olmak size ne hissettiriyor?
Bazen solungaçlarım olmalıydı, diyorum. Su altı benim doğal yaşam alanımmış ama ben insan 
olarak doğmuşum gibi hissediyorum. Şaka bir yana su altında kendimi buluyorum. Sorumluluk-
larımı ve yapmam gerekenleri bilerek kontrollü şekilde kendi sınırlarımı zorluyorum. Tecrübem 
arttıkça kendime güvenim, aldığım sorumluluklar ve yaptığım şeyin keyfine varışım artıyor.

Dalış yapmak nasıl bir disiplin gerektiriyor?
Sağlıklı yaşamak, bedenini korumak, sorumluluklarını bilmek, sadece kendine değil, ekipmanı-
nın yanında dalış partnerine de güvenmeyi gerektiriyor. Riski minimumda tutacak şekilde tüm 
tedbirleri alsak da sonuçta canımızı, sağlığımızı önümüze koyduğumuz bir spor. Her seferinde 
bunun farkında ve bilincinde olmak oldukça önemli.

Dalış yapmak iş motivasyonunuzu nasıl etkiliyor?
Sorumluluklarımın bilincinde olarak ve zamanı efektif kullanarak sonuç odaklı çalışıyorum. Ekip 
liderlerimin yönlendirmesiyle ilerliyor, takımda yer alan arkadaşlarıma güveniyorum. Mutlu ol-
duğum yerde olmayı tercih etmek, kendimin ve bulunduğum yerin gelişimine katkıda bulunmak 
bu yere ait hissetmemi sağlıyor.

Dalış yapmak isteyenlere neler önerirsiniz?
Birçok kişi bir hevesle dalışa gidiyor, kişisel ekipmanları alıyor, sonrasında kendine uygun bir 
spor olmadığını anlayıp bırakıyor. Bu sporla ilgilenmek isteyenlere öncelikle iyi bir eğitmenle 
deneme dalışı yapmalarını öneririm. Klostrofobinin ve bedenin dalışta uğrayacağı basınca 
dayanıklılığının kontrol edilmesi için en uygun yol bu. Eğitim almak istiyorsanız tecrübeli ve di-
siplinli bir eğitmen tercih etmelisiniz, turizm amaçlı yapılan eğitimleri değil. Bu sporda disiplin 
şart. Bana göre bu ilk ve en önemli kural. Çünkü bildiğiniz gibi dalışta yaşanan kazaların çoğu 
tecrübeli de olsa kendine gereğinden fazla güvenen dalgıçların başına geliyor.

Aygaz Kalite ve Sektörel İlişkiler Yöneticisi 
Hande Uçan’a su altındaki serüveninin nasıl 
başladığını sorduk…



Koç Holding ve Aygaz’ın yeni me-
zun dönüşüm oranları ile yaşanan 
staj deneyiminin verimini artırma 
hedefi doğrultusunda yenilenen 
staj süreci çalışmaları meyvelerini 
vermeye başladı. Proje kapsamında 
tüm stajyerler kapsamlı bir seç-
me ve yerleştirme sürecine dahil 
oldular. “Sen bu gazla her şeyi 
yaparsın!” mottosuyla yayınlanan 
ilanlara başvuran adaylar, süreçleri-
ni Peoplise adlı platformdan canlı 
olarak takip etme fırsatı buldular. 
Platform üzerinden çevrim içi 
video mülakat, kişilik envanteri ve 
İngilizce sınavı gibi aşamalardan 
da geçtiler. Birim yöneticileri eşli-
ğinde gerçekleştirilen görüşmeler 
sonrasında adaylar tüm süreçleri 
başarıyla tamamladılar.

Staj süreci
Stajları boyunca katılımcılara de-
partmanları tarafından birer proje 
görevi verildi. Stajyerler, oryantas-
yon ve ara dönem performans de-
ğerlendirmesi gibi iç süreçlere de 
dahil oldular. Bu sayede Aygaz’ın 
geleceğini oluşturacak potansiyel 
aday havuzu yaratılırken işveren 
markası çalışmaları kapsamın-
da katılımcıların kampüslerinde 
marka elçisi olarak Aygaz’ı temsil 
etmeleri amaçlandı.

Hi guyz!
Stajyerlerle gerçekleştirilen Hi 
Guyz Oryantasyon Programı’nın 
ilk gününde insan kaynakları 
kariyer sohbeti, temel fonksi-
yon katılımcılarıyla 5N 1K paneli, 
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Yenilenen staj süreci

Sen bu gazla her şeyi yaparsın!

Staj deneyimini daha verimli hale getirmek için “Sen bu gazla her şeyi yaparsın!” 
mottosu doğrultusunda yenilenen staj sürecine başvuran adaylar, programı 
başarıyla tamamladılar.

HABER
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Aygaz Tüplügaz Satış Direktörü 
Ercüment Polat’la liderlik sohbeti, 
bire bir kişilik envanteri geri bildi-
rimi, eski stajyerler yeni Aygazlılar 
paneli, SWOT analizi çalıştayı ve 
gelişim sohbeti gerçekleştirildi. 
Programın ikinci gününde Gebze 
Üretim Tesisi, Yarımca Terminal 
gezisi ve tüpgaz/otogaz bayi ziya-
retleri yapıldı. Oryantasyon prog-
ramı sayesinde stajyerler Aygaz’ı 
yakından tanıma fırsatı buldular ve 
kariyer yolculuklarının ilk adım-
larını atarken birçok konuda bilgi 
sahibi oldular.

Hi Guyz Oryantasyon 
programı sayesinde 
stajyerler Aygaz’ı yakından 
tanıma fırsatı buldular ve 
kariyer yolculuklarının ilk 
adımlarını atarken birçok 
konuda bilgi sahibi oldular.

Keyif dolu iki gün
Aydın Berke Erginoğlu
Genel Müdürlük-Kalite ve Sektörel İlişkiler Departmanı

Hi Guyz Oryantasyon Programı’nda çok keyifli iki gün geçirdik. 
Programın ilk günü benim için oldukça verimli geçti. Staj 
sürecinde tamamladığım kişilik envanterinin geri bildiriminin 
yapılması benim için çok değerli oldu. Bu süreçte beni en çok 
heyecanlandıran konu, tesis gezileri oldu.

Ortam samimiydi
Güzin Can 
Gebze İşletmesi-Satın Alma Departmanı

Oryantasyon süreci boyunca ortam oldukça samimiydi. 
Programın bir parçası olan, kendimizi tanıttığımız ve ileride 
olmak istediğimiz kişileri anlattığımız kartlar çok hoşuma 
gitti; bize değer verildiğini hissettirdi. Beğendiğim bir diğer 
uygulama ise SWOT analizi oldu.

Tüm detaylar düşünülmüş
Berçem Ceylan
Genel Müdürlük-Finansman Departmanı

Oryantasyon programının en çok sevdiğim kısmı, farklı 
departmanlarda görev yapan kişilerin Aygaz’da işe giriş 
süreçlerini anlatmaları, departmanlarından ve kurumsal 
hayattan bahsetmeleri oldu. Programın tüm detaylarıyla 
düşünülmüş olması oldukça değerliydi.

AYGAZ’A 
İLK ADIM 

AYGAZ’DA 
ÖĞRENİYORUM

AYGAZ’DA 
GELİŞİYORUM

AYGAZ’DA 
SON GÜNÜM

Hi Guyz 
Oryantasyon 
Programı

Süreç belirleme, 
yönlendirme 
ve proje sunum 
hazırlığı

Geri bildirim 
ve destek

Proje sunumu, 
performans 
değerlendirme ve 
nihai geri bildirim
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Onu televizyon programlarından, 
gazetedeki köşe yazılarından, 
kitaplarından ve sosyal medyada 
yaptığı sağlık dolu paylaşımlardan 
tanıyoruz. İyi hayat için nasıl bir 
yol izlememiz konusunda sıklıkla 
önerilerde bulunan Prof. Dr. Os-
man Müftüoğlu, 8 Nisan’da BizBize 
Söyleşi etkinlikleri kapsamında 
Aygaz Genel Müdürlük’teydi. Öne-
rilerinin cinsiyet, yaş, ekonomik 
gelir, genetik yapı, sağlık sorunları 
gibi değişkenlere göre farklılaştı-
ğını belirten Müftüoğlu, bu neden-
le sadece anlatıcı olmak yerine 
sohbetini Aygazlılarla etkileşimli 
bir şekilde sürdürmek istediğini 

belirtti. Aygazlılar sordu, Müftüoğ-
lu yanıtladı. Söyleşide öne çıkan 
konuları sizin için derledik:

Temel gıdalar değişmedi
Zaman zaman öne çıkan ve nere-
deyse moda haline gelen besinler 
konusunda Osman Müftüoğlu, 
“Bugünlerde çok üzerinde durulan 
gluten’i ele alalım:  Eskiden büyü-
kannelerimiz nişastayı ekşi hamur-
la mayalarlardı, ardından yaylaya 
gezmeye gider, sekiz-on saat son-
ra ekmek yaparlardı. O sekiz saat 
içinde ekşi mayadaki bakteriler 
karnını doyurmak için gluten’i yer. 
Zaten daha pişirilmeden gluten’i 

Osman Müftüoğlu’yla
İyi hayatın yol haritası

‘İyi Hayatın Yol Haritası’ 
başlıklı konuşmasıyla 
BizBize Söyleşi 
etkinliğinin konuğu 
olan Prof. Dr. Osman 
Müftüoğlu, Aygazlıların 
sağlıklı yaşama dair 
sorularını yanıtladı. 
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en aza indirilmiş ekmek haline 
gelir. Onun için ekşi mayalı ekmek 
yiyin, diye önerilerde bulunuyoruz. 
Ne kadar ekşi mayalıysa ve maya 
ne kadar yaşlıysa içinde o kadar 
becerikli bakteriler vardır.” açıkla-
masında bulundu.

Sadece iki öğün
İnsan bedeninin uzun süreli aç 
kalma temelli beslenmeye göre 
yapılandığını söyleyen Osman 
Müftüoğlu, iki öğünlü beslenme-
nin sanayi devrimi sonrası neden 
üçe çıkarıldığını anlattı: “İşçiler, 
kahvaltı yapıp işe geliyorlar, ak-

şam eve dönene kadar bir öğün 
istiyorlar. Oysa iki öğün beslenme 
genetik yapımıza uygun ve vücut 
kendi atıklarını yiyerek otomatik 
detoks’a (otofaji) giriyor. Osmanlı 
mutfağına bakın, öğle tatili diye 
bir şey yok. Anadolu’da da sadece 
sabah kahvaltısı ve akşam yemeği 
vardır. Özellikle 50’den sonra bir 
sağlık probleminiz yoksa iki öğün 
beslenmeye başlayın.”

Vejetaryen beslenme 
Hangi dönemde, nasıl beslendi-
ğimiz konusunun oldukça önemli 
olduğunu belirten Osman Müf-

tüoğlu, “Bence 50’ye kadar aslan, 
50’den sonra kuzu olun. Yani 
50’ye kadar daha çok protein 
tüketin, 50’den sonra ot yemeye 
dönün. Yumurta, yoğurt, et yiyin 
ama güvenlisi olsun. Ben haftada 
bir veya iki defa 100 gramı geçme-
yecek şekilde kırmızı et yiyorum. 
Hemen hemen her gün yumurta 
tüketiyorum. Soframa gelecek 
protein kaynaklarını da elimden 
geldiğince elimine etmeye çalışı-
yorum. Bana kimse süt içiremez; 
badem sütü içiyorum. 60’ı geçtiy-
seniz veganlığa yaklaşın. Hayatın 
her alanına dair çok güzel deyim-
lerimiz var: ne ifratına gidin ne tef-
ritine; ne aşırı ucuna gidin ne aşırı 
dibine. Makul, sihirli bir sözcüktür. 
Bekleyin, yavaş hareket edin ve 
makul olmaya çalışın.” dedi.

Organik ne demek?
Osman Müftüoğlu, organik besin-
den ne anlamamız gerektiğini de 
açıkladı: “Zeytin yetiştirmek için 
ağacı kendi haline bırakır da mey-
ve vermesini beklerseniz ağaç, 
köküne ulaşmaya çalışan kanserle 
mücadele etmek zorunda kalır. 
Hastalıkla mücadele etmek için bir 
madde üretmek durumundadır. 
Organik olarak kendi imkanıyla 

Bir kış günü dışarıda çok fazla kar yağıyormuş. Bütün yaz çalışan karınca, küçük saman parçalarını şö-
mineye atıyor, keyfine bakıyormuş. Kapı çalınmış. Karınca kapıyı açmış ve bir kırmızı halı ile bir limuzin 
görmüş. Limuzinin kapısı açılmış, içinden cırcır böceği inmiş. Karınca şaşırmış kalmış. Cırcır böceği gelmiş 
üzerinde mantosu. “Hayırdır?” demiş karınca. Cırcır böceği, “Paris’e gidiyorum, istediğin bir şey var mı, 
diye sormaya geldim.” demiş. Karınca düşünmüş düşünmüş ve şöyle cevap vermiş: “O La Fontaine’e 
söyle, dediklerine bir daha inanmayacağım.” Siz de böyle bir hayal kırıklığı yaşamak istemiyorsanız kendi-
nize yolun başında hayatınızın ilkbaharında, en geç yazında, hadi bilemediniz sonbaharında yani elli üstü 
yaşlarınızda iyi bakmayı öğrenmeniz lazım.

Bir anekdot
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büyüyen her bitki veya canlı kendi 
mücadelesini veremezse hayatta 
kalamaz. Hayatta kalabilmek için 
antioksidan üretir. Bu nedenle 
organik yetişen gıdalar bünye-
lerinde daha çok gıda maddesi 
bulundurur.”

Genetiği değiştirilmiş gıdalar
Bugüne kadar genetiği değişti-
rilmiş gıdalar konusunda herhan-
gi bir yorumda bulunmadığını 
belirten Osman Müftüoğlu, bunun 
sebebini şöyle açıkladı: “Geneti-
ği değiştirildiği için hastalıklara 
yol açan besinlere dair henüz 
net bir yayın yok. Ancak her-
hangi bir gıdanın genetiğiyle 
oynanmasından yana değilim. 
Bu meselenin aynı zamanda in-
sanlığın önünde büyük bir teh-
dit olan açlık meselesinin temel 
çözüm noktalarından biri olarak 
öne çıktığını da biliyorum. Tabii 
imkanım olduğu sürece genetiği 
değiştirilmiş organizma (GDO) 
bulunmayan besinleri tüketmeye 
çalışıyorum. Biliyorsunuz GDO 

Avrupa’nın ısrarla karşı çıktığı, 
ABD’nin ise ciddiye almadığı bir 
mesele.”

Süt ve süt ürünleri
“Her canlının sütü kendinindir.” di-
yen Osman Müftüoğlu, süt ve süt 
ürünleriyle ilgili merak edilenleri, 
“Dananın sütünü yavrusunun iç-
mesi lazım, bizim değil. Ama yav-

runun içmediği sütten peynir ya-
pılmışsa, yoğurt yapılmışsa başka. 
Yoğurt ve peynir gerçekten sağlık 
açısından önemli. Evde yoğurt 
yapanlara önerim şu: Pastörize 
süt alacaksınız, mayalayacaksınız. 
Önümüzdeki dönem, ev yoğurdu 
yapma dönemidir. Olabildiğince 
zaman ayırmak lazım bu işe.” diye-
rek yanıtladı.
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Fruktoz meselesi
Osman Müftüoğlu, fruktoz için 
zehir nitelemesinde bulundu. 
“Hangi fruktoz?” sorusunu ise 
şu sözlerle yanıtladı: “Tabii ki 
elmadaki fruktoz değil. Mısır 
nişastasını kimyasal işlemlerden 
geçirerek elde ettikleri fruktoz 
bir bela. Bunun sebebi şu: Şeker 
yani glikoz kristalize bir madde. 
Fruktoz öyle değil; her kılığa 
girebiliyor. İkincisi glikoz, insülin 
olmadan kullanılamadığı için 
bir kontrol mekanizması var; 
fruktozda bu da yok. Üçüncüsü 
tokluk hissi vermiyor, sadece 
tadını alıyorsunuz ama açlığınızı 
gidermiyor.”

Kolajen dışarıdan alınır mı?
Memeli canlıların vücudunun 
yüzde 85’inin kolajen olduğunu 
belirten Osman Müftüoğlu şu 
sözlerle devam etti: ”Sistemi-
mizi sarsıntılardan koruyan, ko-
lajen. Bunu istiyorsak başka bir 
canlıdan almak zorundayız. Yani 
maydanozdan kolajen alamayız 
ama maydanozdaki C vitami-
niyle ya da soğan ve sarımsak-
taki sülfürle kolajen üretimini 
hızlandırabiliriz. Ağızdan alınan 
kolajen bağırsakta emilmez; bir 
proteinle parçalanması lazım. 
Daha garanti bir şey isterseniz 
kolajen sıvıları var. Ama doğru 
kolajeni bulabilmek için çok 
uğraşmak lazım.”
 
Probiyotik takviyesi
Osman Müftüoğlu, probiyotik 
takviyesi konusunda ise, “Her 
probiyotik herkese uymaz.” 
hatırlatmasını yaparak, “Olay 
fazla probiyotikse turşu yiyin, 
boza için, bolca yoğurt tüketin.” 
önerisinde bulundu. 

1- KENDİNİZE ŞU 
SORULARI SORUN: 
• Sağlık sorunlarımı 

takip edebiliyor 
muyum? 

• Sağlık sorunlarımın 
oluşmaması için 
yeteri kadar bilgi 
sahibi miyim?

2- DEĞİŞMEYEN DÖRTLÜYÜ DEVREYE ALIN.
• İyi beslenme

• İyi uyku

• Egzersiz

• Stres yönetimi

3-GENETİK 
MESELESİNİ ÇOK 
FAZLA ÖNEMSEMEYİN.

• Genetik, hayatın yaklaşık %25’ini belirler.

• Doğar doğmaz ortaya çıkan bir hastalık söz 
konusu değilse hastalığın ortaya çıkması 
yaşam tarzınıza bağlı.

3 
öneri
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Aygaz, dünya evsel LPG tüketiminde en büyük 
paya ve en hızlı büyüme trendine sahip olan Asya 
pazarına açılmasını sağlayan ortaklık kapsamında 
Bangladeşli United Enterprises’ı ziyaret etti. Koç 
Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Hol-
ding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, Koç 
Holding CEO Ofisi Koordinatörü Melih Poyraz ve 
Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel’den oluşan 
heyet, yapılan iş birliğine dair gelişmeleri değer-
lendirme fırsatı yakaladılar. 

Güney Doğu Asya LPG pazarlarından pek çok katılım-
cının yer aldığı Myanmar LPG 2019, 13-14 Kasım tarih-
lerinde Yangon’da gerçekleştirildi. Aygaz’ın da katıldığı 
konferansta Türkiye otogaz pazarına odaklanan bir 
sunum yapıldı. Organizasyonun ardından Aygaz Genel 
Müdürü Gökhan Tezel, Türkiye Nepido Büyükelçisi 
Kerem Divanlıoğlu’nu ziyaret ederek ülkedeki yatırım 
ortamını değerlendirdi.

Amsterdam’da LPG sektörüne mercek tutuldu

Bangladeş’e ziyaret Aygaz, Myanmar LPG 2019’daydı

Uluslararası LPG endüstrisi, Dünya LPG Birliği ve Avrupa LPG Birliği tarafından 24-27 Eylül tarihleri arasında 
Amsterdam’da düzenlenen 32. Dünya LPG Birliği Forumu ve Avrupa Kongresi’nde Aygaz, standıyla yer aldı. 
Aygaz’ın 50’den fazla ülkeye ihraç ettiği yüksek kaliteli, güvenilir ve dayanıklılığıyla müşterilerin tercihi olan LPG 
tüpleri, dökme gaz ve otogaz tankları, valfler ve regülatörlerden oluşan geniş ürün yelpazesi katılımcılara tanıtıl-
dı. 90’ın üzerinde konuşmacının yer aldığı organizasyon kapsamında Aygaz Marka Müdürü Gülem Kaya Özden, 
“Otogaz için sırada ne var?” (The road ahead for Autogas, what’s next?) başlıklı oturumda sağlıklı ve sürdürüle-
bilir otogaz pazarının oluşması için önemli unsurlar ile Türkiye otogaz pazarının nasıl bugünkü konumuna ulaş-
tığına odaklanan bir sunum yaptı. 29 ülkeden 120 firmanın katıldığı etkinlikte Aygaz, iş ortakları ve potansiyel 
müşterileriyle ticaret hacmini geliştirmeye yönelik görüşmeler gerçekleştirme fırsatı da yakaladı.
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TOBB Türkiye LPG Meclisi’ne ödül
Türk Standartları Enstitüsü tarafından yürütülen Standardizasyon 
Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik 
Teknik Yardım Projesi kapsamında, 14 Ekim Dünya Standartlar 
Günü’nde Uluslararası Standardizasyon Zirvesi gerçekleştirildi. Açılış 
konuşmalarının ardından gerçekleştirilen Standardizasyon Çalışma-
larına Aktif Katılım Ödül Töreni’nde Aygaz Genel Müdürü Gökhan 
Tezel, başkanlığını yaptığı TOBB Türkiye LPG Meclisi adına ödül aldı. 

Aygaz 4’üncü kez İhracatın Yıldızı
Kimya sektöründe ihracat yapan Türk firmalarının ihracat-
larının artmasını amaçlayan İstanbul Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) düzenlediği 2018 
İhracatın Yıldızları Ödüllerinde, en fazla ihracat yapan birlik 
üyeleri ödülleriyle buluştu. Aygaz, “Mineral Yakıtlar İhraca-
tı” kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. 5 Nisan’da 
Raffles İstanbul Zorlu Center’da dördüncüsü düzenlenen ödül 
töreninde Aygaz adına ödülü, LPG Temin ve Ticaret Yöneticisi 
Can Koka Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ile 
İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister’in elinden aldı. Ay-
gaz, dört yıldır üst üste İhracatın Yıldızı olmaya hak kazanıyor.

Deniz ve Kadın Sempozyumu’ndan ödül
Kadın denizcilerin desteklenmesini hedefleyen 3. Yakamoz: Deniz ve Kadın 
Sempozyumu, “Denizde Kadın” teması çerçevesinde 8 Mart’ta Ataşehir Sheraton 
Grand Otel’de gerçekleştirildi. Denizcilik sektöründe, ulusal ve uluslararası 
alanda başarılar elde etmiş kadınların hikayelerinin paylaşıldığı organizasyon 
kapsamında gemi ve kara işletmelerinde en fazla kadın istihdam eden, kadın-
lara yönetici pozisyonu sağlayan, onları destekleyen ve kadınlarla ilgili sosyal 
sorumluluk projelerine imza atan şirketlere ödül verildi. Aygaz, En İlham Verici 
ve Farkındalık Yaratan Sektörel Proje Ödülü’nün sahibi oldu. Ödülü, Anadoluhi-
sarı Tankercilik Enspektörü Renda Aslantaş aldı.

Aygaz, Ar-Ge Merkezi Belgesi’ni aldı
2018’de kurulan ve Türkiye'de LPG dağıtım şirketleri arasında bir 
ilk olan Aygaz Ar-Ge Merkezi, 19 Kasım’da Ankara'da düzenlenen 
7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni'nde 
Ar-Ge Merkezi Belgesi almaya hak kazananlar arasında yer aldı. Ar-
Ge Merkezi Belgesi’ni Aygaz adına Teknik ve Yatırımlar Genel Müdür 
Yardımcısı Ali Kızılkaya ve Ar-Ge Müdürü Emrah İşbilen aldılar.
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Türkiye LPG piyasasının 
geleceğine odak
Türkiye enerji piyasasının en büyük aile buluş-
ması olarak nitelendirilen Türkiye Enerji Zirvesi, 
6-8 Ekim tarihleri arasında Antalya’da gerçek-
leştirildi. Koç Holding Enerji Grubu şirketleri Ay-
gaz, Opet ve Tüpraş’ın özel sponsorları arasında 
yer aldığı etkinlikte enerji piyasalarında yaşanan 
dönüşüm sürecinin Türkiye ve global enerji 
piyasalarına etkileri, gelecek trendleri, Türkiye 
enerji piyasalarının bu süreçteki beklenti ve 
gereksinimleri, dijitalleşmenin sektörde yarattığı 
değişimler, enerji finansman koşullarındaki deği-
şim, yenilenebilir enerji dönüşümü ile Türkiye’yi 
yakından ilgilendiren Doğu Akdeniz ve Orta 
Doğu’da yaşanan ve enerji piyasalarını etkileyen 
konular tüm boyutlarıyla ele alındı. 10. Türki-
ye Enerji Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen 
“Türkiye LPG Piyasasında Gelecek Stratejileri” 
başlıklı panelde Aygaz Genel Müdürü Gökhan 
Tezel, TOBB LPG Meclisi adına sunum yaptı. 
Aygaz, zirve kapsamında Koç Holding Enerji 
Grubu şirketleriyle birlikte yer aldığı standında 
ise katılımcıları ağırladı.

Enerjinin devleri Petroleum’da buluştu
Koç Holding Enerji Grubu şirketleri Aygaz, Opet ve Tüp-
raş, 28-30 Mart tarihleri arasında Beylikdüzü TÜYAP Fuar 
ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Petroleum İstanbul 
2019-14. Uluslararası Petrol LPG, Madeni Yağ, Ekipman-
ları ve Teknoloji Fuarı’ndaydı. Sektör temsilcileri, bayi 
ve bayi adayları ile fuar ziyaretçileri tarafından büyük 
ilgi gören Koç Holding Enerji Grubu standını, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve EPDK Başkanı 
Mustafa Yılmaz da ziyaret etti. Aygaz, Opet ve Tüpraş 
yetkilileriyle konuşan Dönmez, Aygaz’ın canavar aracını 
inceleyerek LPG’nin özellikleri hakkında bilgi aldı. Fuarın 
bu yılki ana teması petrol, LPG, madeni yağ ve ekip-
manın yanı sıra, oto LNG, oto CNG, elektrikli araç şarj 
istasyonları ile istasyon marketlerini de içerdi.

Canavar arabaya Gümüş Effie
Aygaz, Reklamcılar Derne-
ği ve Reklamverenler Der-
neği’nin Effie Worldwide 
Inc. iş birliğiyle düzenle-
diği Effie Türkiye Reklam 
Etkinliği Ödüllerinden ba-
şarıyla döndü. Otogazın, 
motorun performansına 
ve verimliliğine katkısını 
anlatan “Binip Binmeden 

Konuşma” reklam filmi “Otomotiv Ürünleri” kategorisinin tek ve en 
büyük ödülü Gümüş Effie’ye layık görüldü. Pazarlama ve iletişim alanında 
zorlu ve itibarlı bir yarışma olarak kabul edilen Effie Ödüllerine katılan 
çalışmalar; profesyonel marka yöneticileri, araştırmacılar, halkla ilişkiler 
uzmanları, akademisyenler ve reklam sektörünün önde gelen isimlerin-
den oluşan 17 kişilik jüri tarafından değerlendirildi.

Aygaz, Türkiye’nin en itibarlı 
markaları arasında
Türkiye İtibar 
Akademisi tarafın-
dan bu yıl 8’incisi 
gerçekleştirilen Tür-
kiye İtibar Endeksi 
Araştırması tamamlandı. Aygaz her 
yıl olduğu gibi bu yıl da akaryakıt 
sektörünün en itibarlı markaları 
arasında yer aldı. Araştırma, 15 Ara-
lık 2018 ile 30 Ocak 2019 tarihleri 
arasında Türkiye çapında 12 bin kişi 
aranarak yapıldı. Bu yıl ilk kez 30 
farklı sektörde Türkiye’nin en itibarlı 
markaları belirlendi.
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Varşova’da Türkiye LPG pazarı 
anlatıldı
4 Nisan’da Polonya’nın Varşova şehrinde 
düzenlenen 6. Uluslararası LPG Konferansı’na 
Aygaz’ı temsilen Ticari Pazarlama Müdürü Serkan 
Ermanlı katıldı. Ermanlı, konferans kapsamında 
Türkiye LPG Pazarı hakkında başarılı bir sunum 
gerçekleştirdi.

4x4 Dünyası Offroad Fest’te 
canavar araca büyük ilgi
Asfalt ve gürültüyü geride bırakıp doğa ve huzurla kucak-
laşmak isteyen binlerce kişi, 14-16 Haziran tarihleri arasında 
Mudurnu’da düzenlenen 4x4 Dünyası Offroad Fest’te bir 
araya geldi. Aygaz’ın da sponsorları arasında yer aldığı 
festivalde katılımcılar, ortak kültür ve bilgi paylaşımının key-
fini, şehrin karmaşasından uzak, doğanın dinginliği içinde, 
aileleriyle birlikte yaşadılar. Aygaz standının önünde festiva-
le katılanlarla buluşturulan canavar araç ise oldukça büyük 
ilgiyle karşılandı. Miniklerin canavar aracı gördüklerinde 
yüzlerinde beliren şaşkınlık görülmeye değerdi.

16. İstanbul Bienali’ne destek
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından, Koç Hol-
ding sponsorluğunda düzenlenen 16. İstanbul 
Bienali, bu yıl “Yedinci Kıta” başlığı çerçevesinde, 
insanlığın sebep olduğu doğal veya kültürel atık-
lara antropoloji ve arkeolojinin araçlarıyla bakan 
güncel sanat çalışmalarına odaklandı. 14 Eylül-10 
Kasım tarihleri arasında, Fransız yazar ve akade-
misyen Nicolas Bourriaud’nın küratörlüğünde ger-
çekleştirilen bienale katkı sağlayan kuruluşlar ara-
sında Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, 
Opet ve Tüpraş da yer aldı. Bienalin destekçileri 
arasında yer alan Pürsu ise etkinlik mekanlarında 
su sponsorluğunu üstlendi. 

Aygaz-Opet Türk Müziği Korosu’ndan 
nağmeler
2004’te Aygaz ve Opet çalışanlarının katılımıyla 
kurulan ve zamanla genişleyen Aygaz-Opet Türk 
Müziği Korosu, 3 Nisan’da Grand Pera’da dinleyi-
cilerle buluştu. Şef Coşkun Açıkgöz’ün yönettiği 
“Gönülden Nağmeler” konseriyle dinleyiciler 
müziğin keyfine vardılar.
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Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı sahalara Aygaz’ın enerjisiyle çıkacak
Geçtiğimiz yıl ulusal ve uluslararası alanda birçok başarıya imza atarak Hentbol Süper Lig 2018-2019 sezonunda 
15’inci şampiyonluğunu elde eden Beşiktaş Hentbol Takımı, bu yıl yeni başarılar için Aygaz’ın desteğiyle sahaya 
çıkıyor. 2013’ten bu yana Mogaz markasıyla verdiği desteği 2019-2020 sezonunda ana markasıyla sürdüren Aygaz’ın 
logosu bütün takım oyuncularının ve teknik ekibin maç formalarıyla forma satış replikasında yer alıyor. Konuyla ilgili 
değerlendirmede bulunan Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, “Yurt içinde önemli başarılara imza atan, ülkemizi 
ilk kez Avrupa Hentbol Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı’na desteğimizi yeni sezon-
da Aygaz olarak sürdüreceğimizi büyük bir mutlulukla paylaşmak istiyorum. Toplumsal hayatı sosyal yatırımlarla 
zenginleştirmek için çalışıyoruz. Sporun toplumsal gelişime katkısının öneminin bilincinde bir şirket olarak takımın, 
Aygaz’ın enerjisiyle yeni dönemde de büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum.” dedi.

İhtiyaç ve beklentilere uygun çözüm üretmek
Müşteri ihtiyaç ve problemlerine odaklanıp yaratıcı fikirler 
geliştirerek Aygaz’a yeni ürün, iş modeli ve hizmetler 
kazandırmayı amaçlayan Tasarım Odaklı Düşünme (Design 
Thinking) Atölyeleri, bu yıl 23-24 Mayıs tarihlerinde yapıldı. 
Bu konuda yetkin bir firma olan ArtBizTech ortaklığıyla 
İstanbul’da gerçekleştirilen çalıştayda çözülecek sorunun 
netleştirilmesi, ihtiyaç ve beklentilerin tespiti, kök sebeplerin 
tespiti ve içgörülerin ortaya çıkarılması, yaratıcı çözüm 
fikirlerinin oluşturulması, çözüm prototipinin hazırlanması ve 
prototip revizyonu adımları üzerinden yol alındı. 

30. Koç Spor Şenliği’nde Aygaz imzası
Koç Topluluğu’nun her yıl ilgiyle beklenen kapsamlı 
spor organizasyonu Koç Spor Şenliği’nin 30. yılın-
da Aygaz, birçok farklı dalda gurur veren başarılara 
imza attı. 6 Şubat-5 Mayıs tarihleri arasında düzen-
lenen şenlikte Aygaz, Kadın Basketbol Takımı’nın 
aldığı şampiyonluk kupası ile Yüzme Takımı’nın al-
dığı iki altın, bir bronz madalya başta olmak üzere, 
altı branşta sekiz ödül kazandı.

Kariyer yolculuğuna ışık tutan 
etkinlik
Üniversite öğrencilerinin kariyer yollarına 
ışık tutmaya devam eden Aygaz, Bilkent 
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 
öğrencilerini ağırladı. Genel Müdürlük’te ger-
çekleştirilen etkinlikte öğrenciler, Endüstri 
Mühendisliği bölümünden mezun olup özel 
sektörde farklı kademe ve pozisyonlarda gö-
rev alanlarla buluştular. Etkinlik kapsamında 
mülakat simülasyonu yapıldı.
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Opet Fuchs’tan dönüşümcülere özel 
indirim
Madeni yağ sektörünün öncü markalarından Opet 
Fuchs ile Aygaz, Dönüşümcü Kulübü Üyelerine 
yönelik iş birliğine gitti. Bu kapsamda yaklaşık 30 
şehirde 150’yi aşkın Aygaz Dönüşümcü Kulübü 
Üyesi, Aygaz’a özel olarak tasarlanan e-ticaret 
sayfasından özel fiyatlarla çevrim içi sipariş vere-
biliyor. Önümüzdeki dönemde kampanyanın daha 
çok şehre yayılması planlanıyor.

Aygaz, Yapı Kredi Bankası’yla yap-
tığı iş birliği kapsamında 13 Mayıs’ta 
50 ilde başlattığı kampanyayla iki 
tüpte toplam 25 TL Worldpuan veya 
beş taksit imkanı sundu. 19 Ağus-
tos’a kadar devam eden kampanya-
nın duyurumu Facebook ve Instag-
ram’da hedeflemeli dijital yayınlarla 
yapıldı. Ayrıca Yapı Kredi Bankası 
müşterilerine e-posta ve SMS yoluy-
la kampanya hakkında bilgilendirme 
sağlandı.

Toplam 25 TL Worldpuan fırsatı

Aygaz’ın muhteşem piyanosu Yuja Wang 
konserinde
Aygaz’ın Genel Müdürlük binasının fuayesinde bulunan Steinway 
D Grand piyano, 11-30 Haziran arasında düzenlenen 47. İs-
tanbul Müzik Festivali’ne konuk oldu. Piyano, 15 Haziran Lütfi 
Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen Lüksem-
burg Filarmoni Orkestrası & Yuja Wang konserinde sahne-
deydi. Müzikal sezgisinin derinliği ve sahne karizmasıyla 
tanınan Pekin doğumlu piyanist Yuja Wang’in sihirli parmak-
larından dökülen benzersiz tınıya aracı olan piyano, konser 
sonrasında Aygaz’ın Genel Müdürlük binasındaki yerine geri 
döndü.

Yapılan iş birliği kapsamında 
Aygaz ve Mogaz müşterile-
rine özel, Migros mağaza-
larında geçerli 5 TL indirim 
çeki kampanyası başlatıldı. 
27 Mayıs-22 Temmuz tarihleri 
arasında geçerli olan kampanya kapsamında Migros’un sadakat 
kart uygulaması Money Club üyesi müşteriler, tek seferde 60 TL 
ve üzeri alışverişlerinde, ev tüpü satın alımlarında KDV dahil 10 TL 
indirim kazandılar. Kampanya Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Kars, 
Samsun, Van ve Edirne ile Lüleburgaz, Bornova ve Tarsus ilçelerin-
de bulunan tüm Migros ve Migros Jet mağazalarında tüketicilerle 
buluştu. Alışveriş fişlerinin üzerinde basılı olan kampanya şifreleri 
bayi portali kampanya sorgulama ekranına gerekli bilgilerle birlikte 
girilen müşteriler kampanyadan faydalandılar. Konut müşterilerine 
özel kampanya 30 Eylül’de sona erdi.

Aygaz ve Migros’tan indirim getiren iş birliği
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On binlerce üniversiteliye ulaşıldı
14 yıl önce spor bilincinin üniversiteliler aracılığıyla geniş kitlelere yayılması, mücadele, fair play ve olim-
piyat ruhunun yaygınlaştırılması hedefiyle hayata geçirilen Koç Spor Fest’in 2019 Bahar Oyunları, Koç 
Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş’ın da katılımıyla gerçekleştirildi. 18 Nisan-14 Mayıs 
tarihleri arasında yedi şehirde düzenlenen etkinliklerle on binlerce üniversiteliye ulaşıldı. Koç Spor Fest 
Büyük Finalleri ise Kurtuluş Savaşı’nın 100. yıl dönümü vesilesiyle Samsun’da gerçekleştirildi. Samsun Va-
liliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 
ile Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen “19 Mayıs’ın 100. Yılında Yürüyoruz 
Yolunda” isimli büyük halk yürüyüşünde 1.919 metrelik Türkiye bayrağı 50 bin kişinin katılımıyla taşındı.

Ücretsiz LPG Bakım 
Günleri
2001’den bu yana Türkiye 
çapında Aygaz Otogaz is-
tasyonlarında kurulan bakım 
ünitelerinde LPG sistemli 
araçların periyodik bakım ve 
kontrollerinin ücretsiz olarak 
yapıldığı LPG Bakım Günleri, 
28 Temmuz-2 Ekim tarihleri 
arasında gerçekleştirildi. 19 
ilde düzenlenen LPG Bakım 
Günlerinde otogazlı araçla-
rın motor, ateşleme sistemi, 
emisyon, gaz kaçağı kontrol-
leri ve gaz ayarı yapıldı; tamir 
ihtiyaçları araç sahiplerine 
bildirildi. Daha güvenli sürüş 
deneyimi için bakım yaptıran 
tüm müşterilere 50 TL’lik 
otogaz alımlarında geçerli 10 
TL otogaz hediye edildi. 

Kara yolunda LPG taşımacılığına odak
“UTA Lojistik” dergisi tarafından 29 Nisan’da 
Wyndham Grand İstanbul Levent Otel’de düzen-
lenen 4. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi’ne Aygaz’ı 
temsilen Kara Yolu Lojistik Yöneticisi Önder Akan 
katıldı. “Tehlikeli ve Kimyevi Maddeler Lojistiği” 
oturumunda konuşan Akan, dünyada ve Türkiye’de 
LPG pazarının yanı sıra, kara yolunda LPG taşımacı-
lığına odaklanan bir sunum yaptı.

Türkiye Denizciler Sendikası’yla toplu sözleşme imzalandı
Türkiye Denizciler Sendikası’yla 11 Mart’ta bir araya gelen Aygaz, Anadoluhi-
sarı şirketinde görev yapan gemi çalışanlarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi’ni 
imzaladı. Törende Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, Tedarik Zinciri Direktö-
rü Ayşe Abamor Bilgin, İnsan Kaynakları Müdürü Esra Akın Topkoç ve Endüst-
ri İlişkiler Yöneticisi Zeki Güldaş’ın yanı sıra, sendika yöneticileri ve yetkilileri 
hazır bulundu. Çalışma barışının sürekliliğini esas alan Aygaz’da sendika ilişki-
leri ilk günden bu yana uyumlu bir şekilde yönetiliyor.
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Getirdiği çözümlerle LPG’li dış mekan 
ısıtma sistemlerinde liderliğini sürdüren 
Aygaz, zengin ürün portföyüne dört 
yeni LPG’li ısıtıcı ekledi. Türkiye’de bir 
ilke imza atarak gümüş, paslanmaz ve 
bakır fener tip ile paslanmaz piramit 
tip dış mekan ısıtıcısını tüketicilerin 
beğenisine sundu. Tasarımıyla mekan-
lara şıklık katmanın yanında yerden de 
tasarruf sağlayan Aygaz Fener Dış Me-
kan Isıtıcıları; tekerlekleri, ayarlanabilir 
güç sistemi, 12 kilogramlık tombul ev 
tüpüyle çalışması ve elektronik çakma-
ğı sayesinde kolay kullanımıyla dikkat 
çekiyor. Aygaz Piramit Tip Isıtıcılar ise 
uzun alev boyuyla estetik ve kolay kul-
lanım sağlıyor. Ürünler, Türkiye’nin dört 
bir yanındaki Aygaz bayilerinden ya 
da keyiflibahce.com adresinden temin 
edilebiliyor.

Soğuk havalara şık çözümler

Sürdürülebilirliği, geleceğe hazırlanmak 
için önemli bir araç olarak gören Aygaz, 
stratejik odak alanlarını oluşturan çok 
yüksek öncelikli konuları, sürdürülebilir 
kalkınma hedefleriyle ilişkilendirerek 
paydaşları için değer yaratacak şekilde 
yönetiyor. Bu kapsamda insan hakları, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, 
adil rekabet ve iç denetim, şeffaflık, dijitalleşme, Ar-Ge, inovasyon gibi 
konularda yaptığı çalışmalarının yanı sıra, ekonomik, çevresel ve sosyal 
performansına yer verdiği 2018 Sürdürülebilirlik Raporu’nu Haziran’da 
yayınladı. Aygaz ayrıca sürdürülebilirlik alanında öncü kurumların ba-
şarılarını geniş kitlelerle paylaşan Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde “Sürdü-
rülebilir İnovasyon” kategorisinde finale kaldı.

Sürdürülebilir bir geleceğe 
doğru

İK ekibinden bölge ve tesis ziyaretleri

Aygaz Grubu İnsan Kaynakları ekibi, 2019 yılında da tesis ve böl-
ge ziyaretlerini sürdürdü. Gerçekleştirilen ziyaretlerde ofis ve 
saha çalışanlarıyla birlikte, alt işveren de dahil olmak üzere Aygaz 
çatısı altında hizmet veren tüm çalışanlara temas edildi. Çoğunlu-
ğu Nisan-Temmuz aylarında düzenlenen ziyaretlerde güncel insan 
kaynakları süreç ve uygulamalarına ek olarak, Aygaz’ın gelecek 
vizyonunun insan kaynakları tarafına yansımalarını kapsayan sunum 
ve söyleşiler gerçekleştirildi. Bire bir sohbet ve görüşmelerin de 
yapıldığı ziyaretler, 16 farklı lokasyonda İnsan Kaynakları ekibinin 
11 üyesinin katılımıyla düzenlendi.

İngilizce eğitim desteği
Aygazlıların yabancı dil yetkinliklerini artırma hedefi doğrultusunda verilen İngilizce eğitim 
desteği 2019’da da devam ediyor. Bu yıl, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak sınıf eğitimlerine 
ek olarak özellikle konuşma yetkinliklerini geliştirmek isteyenler için çevrim içi eğitim plat-
formu English Ninjas devreye alındı. 2019’da 41 Aygazlıya, dünyanın dört bir yanından ana 
dili İngilizce olan eğitmenlerle sesli veya görüntülü olarak konuşma pratiği yapma fırsatı 
sunan platformdan aylık en fazla 240 dakikalık pratik yapma olanağı sunuldu.



Çocuklara hediye: ‘Büyümeden Önce Yapman Gereken 101 Şey’
2018-2019 eğitim-öğretim yılı sonunda Aygaz ailesinin bir parçası olan, çalışanların 6-12 
yaş aralığındaki çocukları için “Büyümeden Önce Yapman Gereken 101 Şey” kitabı hedi-
ye edildi. Karne hediyesi olan kitap, çocukların hayal güçlerini artıracak, yaratıcı oyunla-
rına destek olacak ve daha çok eğlenmelerini sağlayacak keyifli etkinlikler içeriyor.

Aygaz Batı Karadeniz 
Tüplügaz Satış Müdürlü-
ğü, okulların tatile girdiği 
14 Haziran’da ilkokul 
öğrencileriyle keyifli bir 
etkinliğe imza attı. Ay-
gazlılar, Samsun’un Tek-
keköy ilçesinde bulunan 
Çınarlık Köyü İlkokulu 
öğrencileri için Uçurtma 
Şenliği düzenlendiler. 
Minikler, Aygaz’ın hediye 
ettiği uçurtmaları keyifle 
uçurdular.

Aygaz ailesinin minik üyelerine kırtasiye seti
Aygaz, eğitim hayatlarına yeni başlayan minik üyelerine, dünyalarına renkler-
le mutluluk katmak, çok çalışırken yazıp yazıp silerek daha iyi öğrenmelerini 
sağlamak ve eğitim hayatlarının başlangıcında küçük bir hatıra bırakmak için 
kırtasiye seti hediye etti. Kırtasiye setleri geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2019’da da 
bayi çalışanlarının çocuklarına da verildi. Kırtasiye setlerinde defter, silgi, kalem-
tıraş, kalem ve kalem kutusuyla birlikte boya ve çizim setlerinden yapıştırıcıya 
kadar pek çok okul araç gereci yer aldı. Aygaz’ın hediye ettiği binlerce set, 
2019-2020 eğitim döneminde Aygazlıların çocuklarına eşlik edecek.

Herkes için güvenlik
İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili uygulama ve farkındalık çalışmalarına başka bir bakış 
açısıyla yaklaşmak hedefiyle İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nda “Güvenlik Herkes 
İçin” projesi başlatıldı. Kalite Sistem SEÇ-G ve Sektörel İlişkiler Müdürlüğü tarafından 
hayata geçirilen proje kapsamında Aygaz çalışanlarının çocuklarından hayal güçleri-
ni kullanarak Aygaz’da kullanılan baret, gözlük, emniyet kemeri gibi kişisel koruyucu 
donanımları doğada bularak resmetmeleri istendi. Tüm tesis ve lokasyonlardan 55 
resim geldi. Farklı birimlerden katılımcılarla yapılan değerlendirme sonucunda belir-
lenen ilk üç resmin sahibi sırasıyla bisiklet, paten ve spor ekipmanlarının sahibi oldu. 
Ayrıca projeye dahil olan tüm çocuklara resim defteri ve boya setleri hediye edildi.

Langırt Turnuvası’nda doyasıya eğlence
Tesis ve terminallerde takım ruhunu güçlendirerek 
iletişimi artırmayı hedefleyen Aygaz, tesisler arası 
ödüllü Langırt Turnuvası düzenledi. Ambarlı Termi-
nal Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen final müsabaka-
larında Ambarlı Terminal Müdürlüğü’nden Tayfun 
Efe ile Öztürk Güneş birinciliği, Samsun Terminal 
Müdürlüğü’nden Nevzat Kurubaş ile Metin Kasap 
ikinciliği, Yarımca Terminal Müdürlüğü’nden Ali 
Kemal Eker ile Ömer Can Alakese üçüncülüğü elde 
etti. Heyecanlı ve coşkulu müsabakalar sonucunda 
ilk üçe giren ekiplere plaket, madalya ve Migros he-
diye çeki verildi. Turnuva boyunca katılımcılar, tatlı 
bir rekabet içinde birlikte eğlenme fırsatı yakaladılar.

Aygaz’dan miniklere 
uçurtma sürprizi

KISA HABERLER

68



69

Aygaz’ın tanker ve tüpgaz filosun-
da görev yapan 135 tır sürücüsüne, 
uygun araç kullanma becerilerini 
geliştirmek ve olası kontrol kayıp-
larının üstesinden gelebilmek için 
uygulanması gereken teknikleri 
aktarmak hedefiyle eğitim verildi. 
Sürücüler, tehlikeli maddelerin 
kara yolunda ağır vasıtalarla taşın-
ması işlerinde güvenli araç kullanı-
mı konusunda uzman eğitmenler 
tarafından İstanbul Park’ta bir 
gün süren Anti Skid ve Roll Over 
Eğitimi’ne katıldılar. Eğitimde, ağır 
araçların karşılaşabilecekleri en 
tehlikeli durum olan devrilmeye 
hangi sürüş davranışlarının yol aç-
tığı, katılımcılara uygulamalı olarak 
gösterildi. Eğitim aracılığıyla tır 
sürücüleri, hem kaygan zeminde 
araç kullanımı hem de modifiyeli 
tanker kullanımına dair mesleki 
becerilerini geliştirme fırsatı bul-
dular. Emniyet kemeri simülatörü-
nün de kullandırıldığı eğitimde bu 
konuda farkındalık da sağlandı.

Güvenli sürüş için trafik eğitimi
Ankara Dolum Tesisi’nden kentteki otogaz istasyonları ile tüpgaz bayileri-
ne tanker ve tüpgaz nakliye kamyonlarıyla hizmet veren sürücülere, Kara 
Yolu Lojistik Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla Güvenli Sürüş Kurallarına 
Yönelik Trafik Eğitimi verildi. 12 Eylül’de Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne 
bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Bölümü yetkilileri tarafın-
dan verilen eğitime 22 sürücü katıldı. Eğitim sonunda şoförlerin soruları 
yanıtlanarak güncel konularda bilgi alışverişi sağlandı.

Adana’da faaliyet gösteren Aygaz tüpgaz bayisi Sezikli LPG, süslediği 
Aygaz Tüp Kumbara’yı sosyal medyada #gezentüp hashtag’iyle payla-
şıyor. Yurt içine ve yurt dışına yaptığı seyahatlerinden uğrak noktalarını 
Aygaz Tüp Kumbara eşliğinde fotoğraflayan Hüseyin Sezikli, sonraki 
yolculuklarında da paylaşımlarına devam edecek. Gezen tüpün yolculuk 
maceralarını Facebook (Sezikli Tüpgaz Aygaz), Instagram (seziklilpg) ve 
Twitter’dan (Sezikli LPG Ltd. Şti.) takip edebilirsiniz.

Daha güvenli yol almak için #gezentüp

Birleştirici gücüne inanarak her yıl yaz aylarında saha çalışanları 
ve ailelerinin katılımıyla organize edilen bölge piknikleri bu yıl da 
düzenlendi. Bölgedeki çalışanların talepleri doğrultusunda şekillen-
dirilen piknikler kimi zaman deniz, kum, güneşin birleştiği sahillerde 
kimi zaman tesis bahçelerinde organize edildi. Dörtyol Terminal 
Müdürlüğü ve Isparta Dolum Tesisi çalışanları düzenlenen piknikler-
de hem eğlence dolu bir gün geçirdiler hem de moral depoladılar. 
Adana ve Gaziantep Tüp Dağıtım Merkezi çalışanlarının da katıldığı 
Geleneksel Personel Pikniği, 1 Eylül’de Dörtyol Terminal Müdürlü-
ğü’nde gerçekleştirildi. 7 Eylül’de Isparta Gölcük Tabiat Parkı’nda 
düzenlenen piknikte ise Isparta Dolum Tesisi çalışanları, aileleriyle 
birlikte keyifli bir gün yaşarken çekilişle hediye kazanan 10 kişi arası-
na girmenin heyecanını yaşadılar.

Keyif dolu piknikler



Anadolu’nun kadim değeri olan Troya’nın dünyaya tanıtılması için 
uluslararası ölçekte başlatılan kültür ve turizm hamlesine destek veren 
Opet’in Tarihe Saygı Projesi kapsamında bölgede yürüttüğü çalışma-
lar belgesele dönüştürüldü. “Anlat Troya” adlı belgeselde Troya efsa-
nesini, Tevfikiye Köyü’nün geçmişini ve bugün Opet’le yaşanan büyük 
Arkeo-Köy dönüşümünü, köyde yaşayan son Troyalılar kendi üslupla-
rıyla anlattı. Değişimi yaşayanların hikayelerinin yanı sıra, Homeros’un 
“İlayda” destanı animatik anlatımlarla canlandırıldı. Çekimleri bir yıl 
süren belgeselin yönetmenliğini İlker Canikligil ve Öncü Doğu Gürsoy 
üstlendi. Belgesel için Troya Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Arslan ve 
Dr. Öğr. Üyesi Seyhan Boztepe’nin danışmanlığına başvuruldu. Belge-
sel, anlattroya.com adresinde interaktif hale getirildi.

Opet’ten Çanakkale’ye armağan 

ENERJİ GRUBU’NDAN

UFUK 2020’nin En Başarılı Türk Sanayi Kuruluşu: Tüpraş

Tüpraş, Avrupa’nın en önemli araştırma ve inovasyon programı olan UFUK 2020 kapsamında En Başarılı Türk Sanayi 
Kuruluşu oldu. UFUK 2020 Programı’nda yer alan 11 adet Ar-Ge projesiyle, 5,86 milyon avro destek elde etti. UFUK 
2020 ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, programda yer almanın, uz-
man kişi ve kurumlarla iş birliği yaparak yeni teknolojilerin geliştirilmesinde ve ileri teknolojilere erişimde önemli bir 
araç olduğuna dikkat çekti. Avrupa Birliği tarafından yürütülen UFUK 2020, dünyanın en yüksek bütçeli hibe progra-
mı olma özelliği taşıyor. Avrupa’nın bilim ve teknoloji politikalarına yönelik uygulamalara destek sağlamak amacıyla 
başlatılan program, araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirirken üniversite-sanayi iş birliğinin ulusla-
rarası ölçekte teşvik edilmesi açısından önem arz ediyor.
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TEKNOTUR

Akıllı telefonların gelişimi ve hayatın hızlı işleyişiyle her an 
her yerde birçok mobil uygulamaya ulaşmak mümkün. İşleri 
kolaylaştıranlardan eğlendiren, sosyal alan yaratan ve öğretici 
olan aplikasyonlara çeşit çeşit uygulama elimizin altında!

Hayatı kolaylaştıran 
mobil uygulamalar

Araştırmalara göre
 Türkiye’de mobil 
uygulamalarda 
geçirilen ortalama 
vakit günde 
160 dakika.

CamScanner: Makbuzları, notları, faturaları, kartvizit-
leri veya sertifikaları telefonunuzun kamerasını kulla-
narak tarayıcıda taratmış gibi net bir görüntü dos-
yasına dönüştürmek için CamScanner oldukça ideal. 
Ayrıca CamScanner’daki dosyaları yazıcı kullanarak 
yazdırmak ve 30’dan fazla ülkeye uygulama üzerin-
den fakslamak mümkün.

HelloSign: Artık belgelere atılacak bir imza için ofise 
koşmaya, çıktı almaya gerek yok. Aplikasyona ilk kez 
girildiğinde atılan orijinal imza sayılıyor ve her bel-
gede imzanın kullanıcıya ait olup olmadığı uygulama 
tarafından kontrol ediliyor.

Wunderlist: Düzenleyici diye adlandırabileceğimiz 
Wunderlist’le günlük işler sıralanabiliyor, kontrol listesi 
hazırlanabiliyor veya üzerinde çalışılan proje için ha-
tırlatma notları eklenebiliyor.

Adblock: Adblock’la görülmek istenmeyen reklam 
ve benzeri hareketli öğeler engellenebiliyor. Bu tür 
animasyonları engellemek, internet hızınızda artış 
gösterdiğinden oldukça kullanışlı sayılıyor.

Sleepy Cycle Alarm Clock: Uygulama, ses analizi 
yapıyor ve uyku evrelerini takip ediyor. Kurulan alarm-
dan yarım saat önce kullanıcısını uyandırmak için uy-
kunun en hafif olduğu anı kollamaya başlıyor ve derin 
uykudan çıkıldığında alarm çalıyor. 

Moovit: Tüm toplu taşıma ihtiyaçlarına cevap veren 
Moovit, A noktasından B noktasına en kolay ve en 
verimli şekilde nasıl ulaşılacağına dair yönlendirme 
sağlıyor. Otobüs, tren, metro, metrobüs ve füniküler 
için gerçek zamanlı varış saatleri uygulamadan takip 
edilebiliyor.
 
Storytel: Mobil sesli kütüphane Storytel; en çok oku-
nanlardan klasiklere, kişisel gelişim kitaplarından hi-
kayelere kadar binlerce sesli kitaba tek tıkla ulaşmayı 
sağlıyor. Seçilen kitap cihaza yüklendiğinde internet 
bağlantısına ihtiyaç duymadan dinlenebiliyor.

Bite: Gitmek istenilen restoran hakkında önceden 
bilgi sahibi olmak adına başvurulan Bite, restoranlar 
ve restoranlara ait menüleri kullanıcılarına ulaştırırken 
değerlendirme ve tavsiyede de bulunuyor.



Dinamizmiyle dikkat çeken, bir yandan 
modernleşen yapısıyla diğer yandan taihi evleriyle 
hem gençlerin hem de yerli ve yabancı turistlerin 
ilgi odağı olan, müzeleriyle kültürel gezilerin 
ilk durağı haline gelen, nabzı hiç düşmeyen 
Eskişehir’deyiz. 
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Nabzı düşmeyen kent

ESKİŞEHİR
Eski adıyla Dorylai-
on, bugünkü adıyla 
Eskişehir, uzun bir 
dönem Frigyalıların 
hüküm sürdüğü yer 
olsa da birçok medeni-
yete kollarını açan bir 
kent. Ticari ve kültürel 
dinamizmi geçmiş-
ten günümüze ulaşan 
bu şehirde gezilecek 
doğal ve tarihi pek çok 
uğrak noktası mevcut. 
Daima modernleşme 
peşinde olan yapısıyla 
da hem genç nüfu-
sun hem de yerli ve 
yabancı turistlerin her 
daim ilgi odağı. Aynı 
anda hem huzurlu hem 
de hareketli olmayı ba-
şarabilen kentin en ilgi 
çeken yerlerini keşfe 
çıkıyoruz.



Odunpazarı
Odunpazarı bölgesi otan-
tik yapısıyla Eskişehir’in 
simgelerinden. UNESCO 
Dünya Mirası Geçici Lis-
tesi’nde yer alan Odun-
pazarı’nda dar sokaklara 
sıralanan evler, Osmanlı 
mimarisinin ilk örneklerini 
yansıtıyor. Belli bir rutini 
olmadan, birbirinden 
bağımsız ve rengarenk 
olarak inşa edilen her 
bir ev 300 yıllık tarihi 
eser. Eskişehir’in kurul-
duğu yer olarak da kabul 
edilen Odunpazarı için 
şehrin merkezi demek 
yanlış olmaz. Her daim 
turist akınına uğrayan bu 
noktadaki Odunpazarı 
Fırını da epey meşhur. 
Günün her saati taze ek-
mek bulabileceğiniz fırına 

mis kokuyu takip ederek 
ulaşmanız çok kolay.

Porsuk Çayı
Porsuk Çayı, şehrin gün-
düzü gecesi hareketli ve 
cıvıl cıvıl yerleri arasında 
yer alıyor. Sakarya Neh-
ri’nin en uzun kolu olan, 
Kızıltaş ve Bayatçık 
Deresi’yle beslenenen 
çay neredeyse şehrin 
her noktasına ulaşıyor. 
Eskişehir’i ikiye ayırıyor 
gibi görünen ve çokça 
rağbet gören çayın et-
rafı kafe ve restoranlarla 
dolu. İsterseniz manzara 
eşliğinde çayınızı ya da 
kahvenizi yudumlayabilir 
isterseniz de bir gondol 
veya bot turu eşliğinde 
Porsuk Çayı’nın keyfini 
sürebilirsiniz. Eskişe-
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hir’in genç kuşağı gibi çayın etrafında bir piknik 
yapmak da iyi bir fikir.

Atlıhan El Sanatları Çarşısı
Yapımı 1850’lere dayanan Atlıhan, bölgenin önemli 
olduğu varsayılan kişileri tarafından inşa ettiriliyor. 
Odunpazarı’da konumlanan handa, o yıllarda ilk 
olarak bir çay ocağı açılıyor ve burası hem gelen gi-
denlerin hem de hayvanlarının soluklandığı yer halini 
alıyor. Böyle böyle adı duyulan han, bir müddet son-
ra halkın toplanma alanı oluveriyor. Zamanla eskiyen 
ve dinamiğini yitiren han için Odunpazarı Belediyesi 
2006’da yenileme çalışmalarına girişiyor. Şimdilerde 
hediyelik eşya arayanların birinci adresi olan Atlıhan 
El Sanatları Çarşısı, Eskişehir’in gözdesi.

Sazova Parkı
Bilim, sanat ve kültür parkı diye anılan Sazova Parkı 
birçok şehri kıskandıracak türden. Eskişehir gezisi 
planlarken göz önünde bulundurmakta fayda var ki 



Sazova Parkı’nın tamamını gez-
mek tüm günü alabiliyor. Parkın 
içinde Disneyland’i hatırlatan 
bir Masal Şatosu, yapay gölet 
ve göletin yanı başına iliştirilen 
Korsan Gemisi, bitki çeşitliliği ve 
peyzaj düzenlemeleriyle Japon 
Bahçesi, seçme 32 yapıyı bün-
yesinde barındıran Esminyatürk 
Türk Dünyası Şaheserleri, Anadolu 

Üniversitesi’ne bağlı Türk Dünyası 
Bilim, Kültür Sanat Merkezi, birçok 
atölyeye ev sahipliği yapan Bilim 
Deney Merkezi hatta bu merkezin 
bir uzantısı olan Sabancı Uzay Evi, 
oyun parkları, butik dükkanlar ve 
çay bahçesi bulunuyor. Hem kü-
çükleri hem büyükleri heyecanlan-
dıran parkta bir de Sazova Parkı 
Gezi Treni var. Gün boyu ücretsiz 

çalışan tren, parkın çevresini do-
lanıyor ve bu tur yaklaşık on beş 
dakika sürüyor. Böylece her kısmı 
tek tek gezmeye vakit bulamayan-
lar Gezi Treni’yle Sazova Parkı’na 
göz atabiliyor.

Kent Park
Şehrin denize kıyısının olmaması 
Eskişehirlileri yıldırmamış hatta 
yeniliklerin öncüsü olmalarını 
sağlamış: Türkiye’nin ilk yapay 
plajı Eskişehir’de bulunuyor. 
Üstelik gerçek deniz kumuyla! 
Eskişehir Şehirlerarası Otobüs 
Terminali’nin tam karşısında 
yer alan Kent Park, bünyesinde 
oldukça geniş alana sahip yapay 
bir plaj, açık yüzme havuzu, ço-
cuk parkı ve kafe barındırıyor.

Haller Gençlik Merkezi
Eskibağlar Mahallesi içinde bir 
zamanlar sebze ve meyve hali 
olarak kullanılan yapı, günümüz 
için restore edilerek gençlik 
merkezi halini almış, artık Haller 
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Gençlik Merkezi olarak anılıyor. 
Bu merkezde öğrencilere hitap 
eden çeşitli kafeler, barlar, kita-
bevleri, tiyatro ve sergi alanları 
bulunuyor. Haliyle şehrin kül-
tür-sanat etkinlikleri de çoğun-
lukla burada gerçekleştiriliyor. 
Hemen hemen her akşam canlı 
müzik performansları düzenlenen 
Haller Gençlik Merkezi, genç-yaşlı 
demeden herkesin ilgisini çekiyor.

Yazılıkaya Vadisi
Antik dönemde Eskişehir’de 
yaşamış Friglere ait yazıtların bu-
lunduğu vadiye Yazılıkaya Vadisi 
deniyor. Yazılıkaya Vadisi, Midas 
Anıtı’yla yan yana. Friglere ait dil 
henüz çözülemediğinden yazıtlar 
okunamıyor ancak Friglerin taş 
oyma işinde çok maharetli olduğu 
söyleniyor. Vadinin en görkemlisi, 
Arezastis. Neredeyse 1.315 metre 
yüksekliğindeki anıt, dört mevsim 
tarihseverlerin akınına uğruyor. 

Müzeler
Gittiğim her yerin müzelerine de 
bir uğrarım, diyenlerdenseniz Es-
kişehir’e bunun için çokça vakit 
ayırmalısınız. Kültürel gelişim için 
attığı adımlarla adından bolca 
söz ettiren kentteki müzelerden 
bazılarını detaylarıyla paylaşalım:

Çağdaş Cam Sanatları Müze-
si: Türkiye’nin ilk çağdaş cam 
sanatları müzesi 2007 yılından 

itibaren Eskişehir’de. Pek çok 
sanatçının bağışladığı eserlerin 
bir araya getirilmesiyle hayata 
geçirilen müzede cam sanatının 
hayatta kalması adına atölyeler 
de düzenleniyor.

Tülomsaş Müzesi (Devrim Ara-
bası): Epey hüzünlü bir hikaye-
ye sahip olan ilk yerli otomobil 
Devrim Arabası, Tülomsaş Müze-
si’nde yer alıyor. Dört buçuk ay 
gibi kısa sürede ve oldukça zor 
şartlarda ortaya konan Devrim 
Arabası görülmeye değer. Müze-
de aynı zamanda Türkiye’nin ilk 
buharlı lokomotifi de bulunuyor.

Yılmaz Büyükerşen Balmumu 
Müzesi: 2013’ten bu yana şehrin 
en popüler müzesi, balmumu 
üzerine. Müzede siyasi kimlik-
leriyle tanınanlar, televizyon 
dünyasından bildiğimiz isimler ve 
bazı savaş canlandırmalarıyla 160 
balmumu heykel bire bir boyutla-
rıyla ziyaretçileri karşılıyor. 

Havacılık Müzesi: Yunus Emre 
Kampüsü’nün karşısında yer alan 

müze, Havacılık Parkı olarak da 
biliniyor. Müzede maket uçaklar 
olduğu gibi çeşitli savaş uçakları 
ve pilot giysileri de sergileniyor.

Lületaşı Müzesi: Dünyada lületa-
şının çıkarıldığı tek bölge Eski-
şehir. Hal böyle olur da müzesi 
olmaz mı? Lületaşının işlenme-
siyle ortaya çıkarılan birçok eser 
müzede yerini alıyor. Üstelik 
lületaşından yapılan birbirinden 
farklı biblolar da müzenin he-
diyelik dükkanında ziyaretçileri 
bekliyor.

Eskişehir’deki müzeler bunlarla 
bitmiyor. Bunların yanında dak-
tilo severlerin Tayfun Talipoğlu 
Daktilo Müzesi’ne, cumhuriyet 
tarihine ilgi duyanların Cum-
huriyet Tarihi Müzesi ve Kurtu-
luş Müzesi’ne, şehrin tarihini ve 
gelişimini merak edenlerin Eti Ar-
keoloji Müzesi, Ticaret ve Sanayi 
Müzesi ile Eskişehir Kent Belleği 
Müzesi’ne ve çağdaş sanat tut-
kunlarının Odunpazarı Modern 
Müze’ye gitmeden kentten ayrıl-
mamalarını tavsiye ederiz.
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Son yıllarda giderek popüler-
leşen Eskişehir, birçoğumuzun 
zihnine bu şehirle anılanlarla 
kazınmıştır. Kiminin öğrenci 
şehri diye nitelediği kenti kimi 
müzeleriyle, Odunpazarı’ndaki 
evlerle, Porsuk Çayı’yla anar. 
Midesine az da olsa düşkünler 
için ise Eskişehir muhtemelen 
çiğ böreğiyle özdeşleşmiştir. Bir 
Tatar yemeği olan bu böreğin 
bu kadar ilgi görmesi şaşırtıcı 
değil. Çünkü bilindiğinin aksine, 
adını pişmemiş harcından değil, 
Tatarcada güzel anlamına gelen 
“çi” kelimesinden alan bu yemek 
doğru ellerde piştiğinde adı gibi 
güzel oluyor. Ayrıca kızgın yağa 
atıldığında çıkardığı sesten do-
layı şır börek diye de anılıyor.

Eskişehir’de ne yenir sorusunun 
pek çok yanıtı var elbet. Ama 
biz çiğ böreğin peşine düşmeyi 
tercih ediyoruz ve “Eskişehir’de 
çiğ börek nerede yenir?” diye 
araştırmaya başlıyoruz. Listenin 
ilk sırasında meşhur Papağan 
Çiğbörek çıkıyor karşımıza. 
Odunpazarı’nda iki şubeyle 
hizmet veren Papağan Çiğbö-
rek’te aslına uygun olarak çiğ 
börek sadece kıymalı yapılıyor. 
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Adını bilindiğinin aksine harcının çiğliğinden değil 
Tatarcada güzel anlamına gelen ‘çi’ kelimesinden alan 
çiğ böreğin tadına bakmak için Eskişehir’in en meşhuru 
Papağan Çiğbörek’teyiz.

GURME

Eskişehir’de 
ne yenir?
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Yani burada peynirli ya da patatesli 
çiğ börek yok. Ama vejetaryenler 
için boş yani içine harç konulmadan 
ya da nadiren de olsa özel olarak 
peynirli çiğ börek yapılabiliyor. 
Hakkında bunca şey öğrendiğimiz 
çiğ böreklerin lezzetine bakarken 
merak ettiklerimizi hikayesi kırkı 
yılı aşan Papağan Çiğbörek’in 
sahibi Elif İbek’e soruyoruz.

Papağan, 1975’te kurulmuş. İlk 
günden bugüne uzanan hikayeni-
zi paylaşır mısınız?
Babam Mustafa İbek, ilk önce ku-
ruyemiş işiyle başlamış. Dükkanı-
mızın adını rahmetli dedem, uzun 
ömürlü bir kuş olduğu için papa-
ğan koymuş; işletmemiz de uzun 
ömürlü olsun diye. Babam, dost 
tavsiyesi üzerine 1983’te çiğ börek 
yapmaya başlamış. Çocukluğum 
bu dükkanda geçti, diyebilirim. 
2000 yılında babam vefat edince 
işleri annem Emine İbek devraldı. Pa-
pağan Çiğbörek’i bugünlere getiren 
aslında annemdir. Gecesini gündü-
züne katarak çalıştı, hâlâ da devam 
ediyor. Şehir dışından onu görmeye 
gelen, görmeyince çok üzülen, “Tey-
ze nerede?” diye soranlar var. O 
olmasaydı bugün Papağan Çiğ-
börek yoktu. Sonrasında babamın 
emaneti, annemin emekleriyle 
bugünlere gelen bu güzel işi, kız 
kardeşimle devraldık. İki yıl önce 
ikinci şubemizi açtık, yaklaşık 25 
kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Üçün-
cü şube için hazırlıklarımız devam 
ediyor. Hafta sonları binlerce 
kişiye hizmet veriyoruz, devamlı 
bir sirkülasyon var, iki şubemizde 
de kapıda sıra oluyor. Özellikle ço-

cuklar çok seviyor, iştahsız olanlar 
bile! Buradan herkesi memnun bir 
şekilde gönderiyoruz. 

Eskişehir dışına yayılmayı düşü-
nüyor musunuz? 
Eskişehir’de bir marka olduğu-
muzu düşünüyorum. Bu nedenle 
Papağan Çiğbörek Eskişehir’e has 
kalsın istiyorum; şehir dışından 
misafirlerimiz gelsin, hem kentimizi 
hem de bizi ziyaret etsinler.

Papağan Çiğbörek’i, Eskişehir’de 
bu kadar aranan bir yer haline 
getiren nedir?
Çiğ böreğin özünü biliyoruz, orijina-
lini yapıyoruz. Bu işte öncü olma-
mız, en iyi ustalarla çalışmamız, en 
iyi malzemeyi kullanmamız bizi öne 
çıkarıyor. Açıldığımız yıldan bu yana 
kasabımız da aynı, kullandığımız 
yağ da. Kaliteden hiçbir şekilde 

ödün vermiyoruz. Hamurlarımız 
tüm şubelerimizde elle açılıyor, 
kesinlikle makine kullanmıyoruz. 
Bütün şubelerimizin mutfakları açık 
yani müşterilerimiz gönül rahatlı-
ğıyla mutfaklarımıza girebiliyor, çiğ 
böreğin nasıl ve kimler tarafından 
yapıldığını görebiliyor. 

Nasıl hazırlanıyor çiğ börek?
Un, su ve tuzdan oluşan hamur, sa-
bah makinede yoğuruluyor, biraz 
dinlenmeye alınıyor. Sonra topak 
haline getiriliyor. Topaklar açılma-
ya başlanıyor merdaneyle, kırk ya 
da elli tane hamur üst üste konup 
yeniden açılıyor. Arkasından servis 
için hazırlanıyor. Böreğimizin 
kıyma, soğan, tuz ve karabiberli 
harcına sorpa deniyor. Tatarcada 
sorpa, su demek. Zaten hamura 
lezzeti veren o sudur. O suyu hamur 
emiyor ya lezzeti orada.



Peki, bu böreği hazırlarken size 
özel bir sırrınız var mı? 
Tabii her işletmenin kendine özgü 
bir sırrı vardır. Biraz klasik olacak 
ama bizim en büyük sırrımız, güler 
yüzümüz. Hakikaten işimizi çok se-
verek yapıyoruz, çok özeniyoruz.

Pişirme süreçleri nasıl oluyor?
Aslında Tatarlar çok eskiden çöm-
lekte pişirirlermiş çiğ böreği. Biz 
de ilk yıllarda öyle yapıyorduk ama 
Sağlık Bakanlığı bunu yasaklayınca 

kazanlarda, kızgın yağda pişirmeye 
başladık. 

Pişirme süreçlerinde tüpgaz kulla-
nıyor musunuz?
Özellikle hafta sonları ya da yaz ay-
ları gibi yoğun dönemlerde bize tek 
ocak yetmiyor. Çift ocak kullanıyo-
ruz ve ikinci ocak için tüpgaz tercih 
ediyoruz çünkü daha yüksek ateş 
gücü sağlıyor. Tercihimizi de Ay-
gaz’dan yana kullanıyoruz. Aygaz’la 
pişirdiğimiz börekler 10 saniyede 

pişiyor. Yani işlerimiz yoğun oldu-
ğunda Aygaz’ı tercih etmemiz bizim 
için daha kullanışlı ve hızlı oluyor. 
Aygaz, yoğun dönemlerimizin kur-
tarıcısı, ekibimizin bir parçası. 

Leziz çiğ börekler tek tek servis 
edilmiyor, değil mi?
Bir porsiyonda beş çiğ börek var 
ama isteyenler için servislerimiz en 
az üç adet oluyor. Kalitemiz yüksek, 
fiyatımız makul olsun diyerek por-
siyonlarımızı 17,5 liradan satıyoruz. 

GURME
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Ucuz olsun daha çok müşteri gelsin, düşüncesinde değilim. Benim için 
öncelik kaliteli lezzet sunmak.

Önümüzdeki süreç için neler planlıyorsunuz?
Daha önce dondurulmuş çiğ börek denedik ama lezzetli olmadı, orijina-
liyle alakasız bir şeydi. Bu nedenle bunu durdurmayı tercih ettik. Anın-
da sıcak servis etmek bizim için en iyisi, bunu anlamış olduk. Daha fazla 
şubeleşmeyi de düşünmüyoruz, şehir dışına şube açmak için ismimizi 
isteyen çok oluyor ama sıcak bakmıyorum. Çünkü işin başında bizim 
olmamız lazım, herkes bizim davrandığımız gibi titiz olamayabilir. Bu 
ustalık gerektiren bir iş. Müşterilerimizle de bire bir ilgileniyoruz, gelen 
her misafirimizden fikirlerini alıyoruz, önerilerini dinliyoruz. Meşhur çiğ 
börek Eskişehir’in olsun istiyorum; başka şehirlerin değil. Hem bizim 
için buraya gelenler şehrimizi de geziyorlar, tanıyorlar.
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Daha fazlası için…

‘Eskişehir’de ne 
yenir?’ sorusunun 
peşine düşüp 
Papağan Çiğbörek’le 
yetinmeyenler için 
önerilerimiz var!

1- Doyuran Kahvaltı Salonu: Es-
kişehir’de kahvaltı etmek için vak-
tiniz varsa tercihinizi Doyuran’dan 
yana kullanmanızı tavsiye ederiz. 
Salaş ve küçük bir dükkan olma-
sına rağmen lezzetli ve doyurucu 
menüsüyle hem mideye hem 
de kalbe hitap ediyor. Özellikle 
sabah saatlerinde burada kah-
valtı etmek için sıraya girmeniz 
gerekebileceğini hatırlatmadan 
geçmeyelim.

2- Abdüsselam Balaban Kebap: 
Eskişehir’le özdeşleşen bir diğer 
yemek Balaban Kebabı. Kuruluşu 
1930’lu yıllara uzanan Abdüsse-
lam Köftecisi’nin kebapları adını 
Tatarcada “çok” anlamına gelen 
“balaban” kelimesinden alıyor.

3- Tanınmış Helvacı: Tatlıyla 
aranız iyiyse ve yolunuz Tanın-
mış Helvacı’nın önüne düştüyse 
dükkana mutlaka uğrayın, deriz. 
Eskişehir’e özgü met helvanın, 
çoğu kişiye göre en iyisini yapan 
bu işletmede türlü çeşit helva var.

4- Karakedi Bozacısı: Nasıl ki 
İstanbullular boza için Vefa’ya 
gidiyorlarsa Eskişehirliler ve yolu 
Eskişehir’e düşenler de probiyo-
tik deposu bu içeceği Karakedi 
Bozacısı’nda içiyorlar. Burada 
satılan bozanın tadının bildikleri-
mizin biraz dışında olduğunu da 
söyleyelim.



Televizyon yayıncılığı dünyada 
1920’li yılların sonunda yaygınlaş-
sa da Türkiye’de İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nin deneme yayın-
larıyla ancak 1952’de başladı ve 
TRT’nin 1968’deki ilk yayınıyla hal-
kın vazgeçilmezi olmaya başladı. 
1960’ların sonu; her evde televiz-
yonun olmadığı yıllar… Kısıtlı yayın 
saatlerinde televizyonlu evler, 
konu komşu, arkadaş ve akraba 
trafiğiyle yorgun düşerdi. Küçücük 
ekranlar, kesilen yayınlar, damlara 
çıkılıp ayarlanması gereken an-

tenler ve gri tonlamalı sahnelerde 
olan biteni ayırt etme çabası… İşte 
dizi aşkının temeli ülkemizde bu 
zahmetlerle atıldı. Peki, şimdi-
lerde internet üzerinden yayın 
yapan dizi ve film platformları-
nın hüküm sürdüğü dünyamız-
da Türkiye’deki beyazcamdan 
kimler geldi kimler geçti?

Uzayın derinliklerinde…
1980’li yılların başında heyecanla 
beklenen bilim kurgu dizisi 
“Savaş Yıldızı Galaktika”ydı. 
Yakışıklı Apollo ve Starbuck 
karakterleri, arkadaşlık ve cesaret 
örneği olarak dizi tarihimize 
geçtiler.

Uzaylılar dünyamızda!
1980’lerde, gezegenimize gelen 
uzaylılarla ilişkilerimizi anlatan 
diziler evlerimize konuk oldu. Dün-
yalıları tanımak üzere gönderilen 
uzaylı Mork ile Dünyalı Mindy’nin 
arkadaşlığını ve maceralarını 

anlatan “Mork & Mindy” sayesinde 
Türkiye Robin Williams’la tanıştı. 
Seyircileri ekran tiryakisi yapan 
dizilerden bir diğeri de “Alf”ti. 
Uzaydan dünyamıza Melmac 
gezegeninden gelen bilmiş Alf’in 
bir aileye davetsiz misafir olarak 
katılması etrafında gelişen ko-
mik olaylar ele alınıyordu. Onlara 
uzaylı diye tanımlayamasak da 
“farklı tür” ve insan ilişkisini ele 
alan “Tatlı Cadı” ve kedisi Salem’le 
zihnimizde yer edinen “Sabrina” 
cadılar alemine yolculuk yapma-
mızı sağladılar. Alacakaranlık kuşa-
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Bizi 
ekranlara 
kilitleyen 
Dizi merakı, son günlerde hepimizi sosyal medya kadar her türlü ekrana müptela etti. 
Bu merakın geçmişi aslında televizyonla başladı. 1980’lerde, 1990’larda hangi dizileri 
heyecanla bekler, kendimizi hangi dizilere kaptırırdık?

ESKİ ZAMANLAR

DİZİLER

Charles 
İş Başında

Komiser 
Colombo



ğının meşhur vampiri Buffy ise iyi 
kurgulanmışlar arasında yer aldı.

Gündelik hayatın komiklikleri
Gelelim ABD’nin gündelik hayatı-
nın bir parçası oluşumuza… Bizi bu 
yabancı ama çok tanıdık gündelik 
hayat komikliklerine, sorunsal-
larına tanık eden dizilerden biri 
şarkısı aklımıza kazınan “Charles İş 
Başında”ydı. Scott Baio’nun hayat 
verdiği ve neredeyse bir iyilik 
meleği olarak nitelendirebileceği-
miz Charles, izleyicilerin gönlünü 
fethetti. Bill Cosby’nin başrolde 
olduğu “Cosby Ailesi”nin ekranlara 
taşıdığı maceralar ve dört yaşında 
olmasına rağmen boyundan büyük 
laflar eden, ailesinin maskotu olan 
Webster karakteri dönemin en 
popülerlerindendi. Bundy ailesinin 
başına gelenleri anlatan “Evli ve 
Çocuklu” da yayınlandığı dö-
nemde büyük başarı elde etmişti. 
Konumuz komiklikken “Seinfeld”i 
de anmadan geçmeyelim.

Tehlikenin kollarında
Karısının gerçek katilini bulma 
savaşını dizinin tüm bölümleri 
boyunca sürdüren Doktor Kimb-
le, “Kaçak” dizisiyle her yaştan 
izleyiciyi heyecandan tir tir titretti. 
Buruşuk pardösüsü, dağınık saçları 
ve fazlasıyla mütevazı duruşuyla 
kötülerin küçümsediği Komiser 
Kolombo, katil arayışında her bö-
lümde muhakkak başarıya ulaşırdı. 
Rock Hudson’un canlandırdığı 
San Fransisko Emniyet Müdürü 
Mc Millan ve karısının tehlike dolu 
maceralarını da pek sevmiştik. 
Başrollerini Bruce Willis ve Cybill 
Shepherd’ın paylaştığı “Mavi Ay” 
da bu dedektiflerin yaşadığı ma-
ceralarla bizi ekranlara kilitlerdi. 

TRT 1’in pazar klasiği “Samuray’ın 
İntikamı” adlı Japon dizisinde 
kahramanımızın haksızlıklara karşı 
çıkışı da birçoğumuzun zihninde 
yer edinmiştir.  

Gençlerin sevgilisi olanlar
1990’larda genç olanların tutkuyla 
izlediği pek çok dizi vardı. “Ah şu 
gençler…” dedirten gençlik dizileri 
arasında senaryosu pek cezbedi-
ci olmasa da “Dawson’s Creek”i 
hatırlatalım. Aynı evde yaşayan üç 
arkadaşın hikayesini anlatan “Full 
House” ve dönemin gençliğinin 
imajını büyük ölçüde etkilediği-
ni düşündüğümüz “Beverly Hills 
90210” sevilerek izlenenlerden-
di. “Friends”i de es geçmeyelim. 
Çocukluk arkadaşlarının gündelik 
hayatlarını mizahla anlatan bu dizi 
de unutulmayanlardan.

Türk usulü 
Televizyon kültürü yaygınlaşmaya 
başlayınca haliyle Türkiye’de de 
dizi çekmeye başladılar. O zaman-
ki diziler, şimdikiler gibi rating 
veya reklam alma savaşı uğruna 
sakız gibi uzamaz, bir noktada tat-
larını damakta bırakıp biterdi! Halit 
Ziya Uşaklıgil’in romanından 

uyarlanan “Aşk-ı Memnu”, Osmanlı 
ev hayatını, yasak ilişkiyi başarıy-
la izleyicilere aktardı. Apartman 
komşuculuğunu komik bir dille an-
latan “Bizimkiler” de unutamadık-
larımızdan... Ayrıca sıradan hayat-
lara, aşina olduğumuz sorunlara 
başka bir bakış açısı getiren “İkinci 
Bahar” ve “Süper Baba”, muhte-
şem kadrosuyla televizyon tarihine 
adlarını altın harflerle yazdırdı.

Ortaya karışık
1990’larda neredeyse herkesin 
evinde televizyon bulunduğu 
için diziler bugünkü kadar ol-
masa da giderek çoğaldı. Kari-
katürist Matt Groening yarattığı 
“Simpsonlar”ı, psikiyatrist Dr. 
Frasier Crane’in evindeki cüm-
büşü, zaman zaman çıldıran ama 
herkesin sevgilisi olan Raymond’u, 
Bon Jovi’yi de ağırlayan ve 
Ally McBeal’in etrafında dönen 
avukatlık meselelerini, Oswald 
Hapishanesi’nin mahkumlarının 
hikayelerine odaklanan “OZ”u da 
anmadan geçmeyelim. 
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Dawson’s 
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Mavi Ay



Yabancı
“Yabancı”da karşımıza, kendinden ziyade toplu-
ma git gide daha çok yabancılaşan bir anti-kah-

raman; Meursault çıkar. Norm-
ların ötesine taşınan karakteri 
nedeniyle toplum tarafından 
dışlanan Meursault’nün donuk 
hayatı, Camus’nün bahsettiği 
“saçma” kavramının üstesinden 
gelme halidir. Annesinin ölümü 
karşısındaki donuk hali ise 
aldırışsızlığıyla değil, yaşamın 
anlamına dair bilinciyle ilgilidir. 
Yaşadığı alanlarda ve bulun-
duğu mekanlarda herkes gibi 
değildir, “yabancı”dır. Doğru-
ların fısıltısına kulak kabart-

mak isteyenlerin duyma yetilerini ve meraklarını 
yönlendirmeleri gereken bir eser olan “Yabancı”, 
özellikle yaşamın anlamını sorgulayanlar için 
ideal.

Çeviri: Samih Tiryakioğlu
Can Yayınları

Sisifos Söyleni
2. Dünya Savaşı sırasında yayımlanan “Sisifos 
Söyleni”nde Camus, “Yabancı”daki fikirlerini 

daha derinlemesine anlatır. 
Her defasında zirveden aşağı-
ya yuvarlanacak kayayı son-
suza kadar Olimpos Dağı’nın 
zirvesine çıkarmakla lanetle-
nen Sisifos bize tam olarak 
insanı yani yaşamın beraberin-
de getirdiği ölümü betimler. 
Bu döngü içinde saçmalığı 
anlamayı bilinç olarak nite-
lendiren Camus, bir “yabancı” 
olarak bu saçmalık bilinciyle 
ne kadar yaşayabileceğimizi 
sorgulamamızı sağlar. “Sisifos 

Söyleni” için “absürt” kavramının gerçekliğinin 
ne kadar pençesinde olduğumuzu bir kez daha 
düşünmemizi sağlayan bir manifesto denilebilir.

Çeviri: Tahsin Yücel 
Can Yayınları

Neden 

okumalıyız?
Zorlu bir varoluş mücadelesi veren ve yoldan çıkmak için bir dayanak arayan kişiler için rehber görevi 
üstlenen Albert Camus, hayatın fedakar ve yaralı yanlarından beslenerek yaşamın anlamsızlığı üzerine 
düşünüp başkaldırıyı esas kılar. Umut yerine dünyanın distopik unsurlarına karşı bilinci merkeze alır. 
Nihayetinde, ‘İnsan eninde sonunda her şeye alışır.’ sözüyle aklımıza kazınır.
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Veba
“Yabancı” bireysel yaşantı için neyse “Veba” 
kolektif bir yaşam için odur. Belirsiz bir zamanda 

geçen romanda Cezayir’deki 
Oran şehri veba salgınıyla yüzle-
şir. Buna rağmen salgını inkar 
eden insanlar dikkat çekicidir. 
Camus’nün, Balzac’ın tasvirlerini 
anımsatan detaylarla dolu cüm-
lelerinde Meursault’nün aksine 
mücadeleci bir karakter olan 
Dr. Rieux’yle karşılaşırız. Savaş 
sonrası dönemin sonuçlarının 
ortaya serildiği kitapta insan 
olmanın anlamı sorgulanırken 
omuz omuza durmanın gerekli-
liği insani duygularla birleştirilir. 

Camus’nün hümanizm anlayışını oluşturan “Veba”, 
içinde yaşadığımız çağda farklılıkların hegemon-
yasını değil toplulukların zarafetini öne çıkarır.

Çeviri: Nedret Tanyolaç Öztokat
Can Yayınları

Caligula
Eser adını zamanının hastalıklı hareketleriyle tanınan 
Roma İmparatoru’nun kralından alır. Camus’nün bu 

tiyatro eserinde vurguladığı en 
önemli noktalardan biri, hayatın 
anlamsızlığıdır. Bunu olgulara 
dayandırması ise vermek istediği 
mesajı daha çarpıcı kılar. Aynı 
zamanda insani duygu olarak 
da adlandırdığımız umut, ölüm, 
üzüntü gibi özelliklere felsefi bir 
nitelik kazandırır. Camus, bugün 
insan yaşamının sınırlı halini bize 
kurmaca yapıda en derinden 
hissettirirken ve metafizik öge-
lerle dolaylı olarak diyalog haline 
girerken bizi, bu durumun man-

tığını anlamak ya da sorgulamak için sınırsız güç 
ve olanaksız hayallerin kökenine inmek gerektiğini 
vurgulayan bir eserle karşı karşıya bırakır.

Çeviri: Ayberk Erkay
Can Yayınları

Başkaldıran İnsan
Camus, tiyatro eserlerini düşünsel anlamda 
“Sisifos Söyleni” ve “Başkaldıran İnsan” ara-

sında şekillendirir. “Başkaldı-
ran İnsan”da ön plana çıkan 
düşüncelerden biri, varlığının 
özünü oluşturan şeyin tama-
men başkaldırıdan oluştuğu-
dur. Aklı değil insanı merkeze 
koyan Camus, adaletsizliğin 
karşısına insanın adaletinin 
heykelini diker. Başka dünyay-
la ilgilenmez, hayal gücünün 
sularında da karamsarlığın ço-
rak topraklarında da gezmez. 
“Başkaldıran İnsan”, varoluşsal 
sıkıntının sonunun gelmeye-

ceğini düşünenlerin üzerinde gezinen hayaletin 
sayıklamalarını duymamıza önayak olan önemli 
bir fırsat.

Çeviri: Tahsin Yücel

Can Yayınları

Düşüş
“Düşüş”, “Size hizmetlerimi sunabilir miyim 
bayım, canınızı sıkmadan.” ifadesiyle başlar. Bu 

cümle bize modern insanın 
çaresizliğini, özellikle yalnızlı-
ğını trajik bir biçimde hissetti-
rir. Olayların başkahramanı, is-
tedikleri ve yaptıkları birbiriyle 
çelişen Clamence’tir. Clamen-
ce’un dilsiz bir dinleyiciyle 
onlarca sayfa boyunca süren 
monoloğu, yapıtı özgün kılar. 
Bu tekniği Dostoyevski’nin 
“Yeraltından Notlar”ından 
hatırlarsak “Düşüş”ü modern 
edebiyatta nereye eklemle-
memiz gerektiği konusunda 

aydınlanabiliriz. Camus’nün, uygarlığın onu 
getirdiği noktada yüzleştiklerini eleştirirken yeni 
bir üslup geliştirdiğini söyleyebiliriz.

Çeviri: Hüseyin Demirhan

Can Yayınları
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Steve McCurry’i ve onunla özdeş-
leşen efsane fotoğrafı “Afgan Kız”ı 
bilmeyen yoktur. 1984’te fotoğrafla-
dığı Şarbat Gula, yeşil ve kırmızının 
kontrastıyla aklımıza kazınmıştır, 
desek yeridir. Fotoğrafları aracılı-
ğıyla uzak kültürleri yakınlaştırıp “o 
anın” içindeymiş gibi hissetmemizi 
sağlayan fotoğrafçının eserleri “Af-
gan Kız”la sınırlı değil pek tabii ki. 
“Steve McCurry: İkonik Fotoğraflar” 
adlı kitapta da yer alan eserlerden 
biri “Kaçan Bir Çocuk” (Boy in 
Mid-Flight). McCurry denince akla 
ilk gelenler arasında yer alan bu 
fotoğraf, 2007 yılının Hindistan’ında 
bir ara sokakta yaşanan anı gör-
memizi, duymamızı, koklamamızı, 
hissetmemizi sağlıyor.

McCurry, en meşhurlar arasında 
yer alan bu fotoğrafı mavi evle-
riyle bilinen Jodhpur’da çekmiş. 
Fotoğrafta neredeyse uçmaya 
hazırlanan Abishek’in anlattığı-
na göre McCurry neredeyse iki 
saat boyunca oradan geçenleri 
gözlemlemiş. O zaman 8 yaşında 
olan Abhishek’ten koşup havaya 
sıçramasını istemiş ve onu tekrar 
tekrar fotoğraflamış. Hayal ettiği 
kareyi yakaladığı an, Abhishek 
“Kaçan Bir Çocuk”a dönüşmüş. 
Bu fotoğrafa dinamizm katan ve 
onu neredeyse canlı gibi gör-
memizi sağlayan kahramanımı-
zın anlattığına göre Abhishek, 
McCurry’den fotoğrafın kopyasını 
dahi almamış.

Bu sihirli anın, McCurry’nin ”görsel 
anlamda dünyanın en zengin ülke-
si” olarak tanımladığı ve 1970’ten 
itibaren defalarca ziyaret ettiği 
Hindistan’da çekilmiş olması şaşır-
tıcı mı? Merak uyandıran kırmızı el 
izleri, neredeyse uçmak üzere olan 
bir çocuk, sağdaki duvarın sıcaklı-
ğına rağmen hemen yanındakinin 
serinliği ve yaşama dair diğer de-
taylar… McCurry’nin “sihirli” olarak 
tanımladığı bu anın ikonik hale 
gelmesi de görsel zenginliğiyle 
sanatçının başını döndüren ülkede 
çekilmiş olması da şaşırtıcı değil. 
McCurry’e göre Hindistan’da sihri 
yakalamak ve hikaye anlatmak için 
her yerden fırsat yağıyor.

Görsel için kaynak: stevemccurry.com

2007’de Hindistan’da çekilen ve bizi içine çeken sihirli bir anı yansıtan “Kaçan 
Bir Çocuk”, sıcak ve serin tonlarının yanı sıra, gizemli ve canlı yapısıyla Steve 
McCurry’nin ikonik kareleri arasında yer alıyor.
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