Petronet Yönetim Kurulu Baﬂkan› Haluk Gemici:

Otomasyon alan›nda akaryak›t ve LPG
sektörüne yenilikçi çözümler sunuyoruz
A K A R YA K I T ve
LPG sektörlerine yönelik yenilikçi otomasyon çözümleri sunmay› hedefleyen Petronet’in sektörde yeni bir soluk olmay› hedefledi¤ini belirten Petronet Yönetim Kurulu Baﬂkan› Haluk Gemici çal›ﬂmalar›na yönelik sorular›m›z› cevapland›rd›:
— P e t ro n e t ’ i n k u r u l u ﬂ u v e ç a l › ﬂ m a l a r ›
ile ilgili bilgi alabilirmiyiz ?
Asl›nda san›lan›n aksine Petronet yeni bir
oluﬂum de¤il. Petronet, uzun süredir akaryak›t
ve lpg sektörüne istasyon yönetim yaz›l›mlar›

Petronet’in pompa otomasyonu, tank otomasyonu, tanker otomasyonu
ve merkezi otomasyon çözümlerinin yan›nda müﬂteri tan›ma sistemi, taﬂ›t
tan›ma sistemi, endüstriyel çözümleri alanlar›nda farkl›l›klar ortaya koydu¤unu söyleyen Haluk Gemici, özellikle Taﬂ›t Tan›ma Sistemlerimizde
kulland›¤›m›z, yeni nesil kablosuz haberleﬂme teknolojisi sayesinde; istasyonlardaki yat›r›m maliyetleri önemli ölçüde azalmaktad›r dedi.
üreten ve bu konuda 3.000’den fazla istasyona
hizmet vererek, Türkiye’de lider konumda bulunan Bitakep Arka Ofis yaz›l›mlar›n›n, Ar-Ge
üretimini üstlenen teknoloji firmas›d›r.
Son y›llarda akaryak›t ve lpg sektöründe

Haluk Gemici

meydana gelen h›zl› de¤iﬂimler sektörde yeni
ihtiyaçlar ortaya ç›karm›ﬂt›r. Bu noktada, ileri
teknolojimiz ve kaliteli hizmet anlay›ﬂ›m›zla ihtiyaçlara yönelik yenilikçi otomasyon çözümleri
ile sektörde yeni bir soluk olmay› amaçlad›k.
— Akaryak›t ve LPG sektörüne yönelik sundu¤unuz ürün ve hizmetler h a k k › nd a k › s a c a b i l g i v e r i r misiniz?
Sektörün zorunlu ihtiyac› olan; pompa
otomasyonu, tank otomasyonu, tanker otomasyonu ve merkezi otomasyon çözümlerimizin yan› s›ra, müﬂteri tan›ma sistemi, taﬂ›t tan›ma sistemi, endüstriyel çözümlerimiz ile farkl›
hizmet anlay›ﬂ›m›z› ortaya koyuyoruz.
— P e t r o n e t M ü ﬂ t e r i Ta n › m a S i s t e mi’nin ve Taﬂ›t Tan›ma Sistemi’nin kullan›c›lara sundu¤u avantajlar nelerdir?
Müﬂteri Tan›ma ve Taﬂ›t Tan›ma Sistemlerimiz ile da¤›t›m ﬂirketi veya istasyon7’de

Otomasyon alan›nda
 6’dan devam
baz›nda cari, limit, iskonto, hediye, puan takibi yap›larak firmaya özel s›n›rs›z raporlar
al›nabilir.
Özellikle Taﬂ›t Tan›ma Sistemlerimizde kulland›¤›m›z, yeni nesil kablosuz haberleﬂme teknolojisi sayesinde; istasyonlardaki yat›r›m maliyetleri önemli ölçüde azalmaktad›r. Bu sayede saha operasyonun kalite, güvenirlilik ve süresinin optimal düzeye
getirilmesi, da¤›t›m ﬂirketleri ve kullan›c›lara büyük avantajlar sa¤lamaktad›r.
— Alan›nda önde gelen firmalardan birisi olan Bitakep’i bünyenize katt›n › z . B u a l a n d a k i ç a l › ﬂ m a l a r ve geliﬂmelerle ilgili bilgi alabilirmiyiz?
Bitakep ‹stasyon Yönetim Yaz›l›mlar› Türkiye ve 7 ülkede çok say›da kullan›c›ya ulaﬂm›ﬂt›r. Da¤›t›m ﬂirketleri ve çoklu istasyonlara yönelik merkezi yaz›l›m uygulamalar›, ak›ll› telefon uygulamalar› gibi kontrolü tek merkezde sa¤layan çözümleri
mevcuttur. Bitakep, kullan›c› say›s›, kulland›¤› ileri teknoloji ve 7/24 hizmet anlay›ﬂ›
ile sektörün lider markas›d›r.
‹ﬂte bu nedenle bu önemli gücü Petronet çat›s› alt›nda birleﬂtirerek, sektörün tüm
ihtiyaçlar›n› karﬂ›layan öncü ve lider firma olma kararl›l›¤›nday›z.
— Bu sene sektördeki hedeflerinizi bizimle paylaﬂ›rm›s›n›z?
Çok k›sa sürede da¤›t›m ﬂirketi pazar pay›m›z› %27 seviyelerine getirdik. Bu
baﬂar›m›z›n en önemli nedenlerinden birisi de, istasyon bayrak de¤iﬂimlerinde ileri
teknoloji kullanarak da¤›t›m ﬂirketlerine büyük mali yükler getirmeden otomasyon dönüﬂümlerini h›zl› ve EPDK kriterlerine uygun yapabilmemizdir. Ayr›ca ülke ekonomisine de ciddi katk› sa¤lad›¤›m›z› düﬂünüyoruz.
2013 y›l› sonuna kadar planlanan hedefimiz, görüﬂmekte oldu¤umuz da¤›t›m›
ﬂirketleri de göz önüne al›nd›¤›nda, pazar pay›m›z›n %50 nin üzerine ç›kaca¤› yönündedir.
— 11-14 Nisan tarihleri aras›nda yap›lacak olan Petroleum fuar›na siz de
kat›l›yorsunuz.Bu fuarla ilgili düﬂünce ve beklentilerinizi alabilirmiyiz?
Bu fuar, sunaca¤›m›z yepyeni inovatif çözümlerle sektöre damga vuracakt›r. ﬁu
anda detaylar› paylaﬂamayaca¤›m, ama sektör için ilk ve çok önemli ürünleri sizlere
tan›tmak için büyük heyecan duyuyoruz.
Bu vesileyle tüm sektör temsilcilerini stand›m›za davet ve misafir etmekten mutluluk duyar›m.

