Diesel

BEYP‹ A.fi.,
SHELL FUELSAVE DIESEL ‹LE %2*
YAKIT TASARRUFU SA⁄LIYOR.
Beypiliç markasıyla tanınan Türk g›da üreticisi Beypi A.fi., yaklafl›k
300 araçl›k nakliye filosu için kullanmakta oldu¤u yak›t tasarrufu
formülü içermeyen standart dizelden vazgeçip fiubat 2012 itibarıyla
Shell FuelSave Diesel kullanmaya bafllad›. Türkiye’de farkl› güzergahlarda
çal›flan filo araçlar›ndan 45 tanesi 6 ay boyunca gözlemlendikten sonra
ulafl›lan sonuçlar, standart dizelin kullan›ld›¤› bir önceki y›l›n ayn› dönemiyle
karfl›laflt›r›ld›. Beypi A.fi., bu karfl›laflt›rma sonucunda, test edilen araçlar›n
yak›t tüketiminde ortalama %2’lik bir azalma oldu¤unu gözlemledi.
* Bir önceki y›l›n ayn› dönemine oranla, 6 ayl›k gözlem dönemi süresince test edilen
45 araçtaki yaklafl›k ortalama yak›t tasarrufu.

Shell FuelSave Diesel, Shell bilim insanlar› taraf›ndan
uzun y›llar sürdürülen araflt›rmalar sonucunda gelifltirilmifl
olup hem Shell laboratuvarlar›nda, hem de tüketiciler
taraf›ndan saha koflullar›nda denenmifltir. Tasarruf özellikli
formülü, enjektörleri temiz tutarak yanma performans›n›
art›rmak, motorun çal›flma verimlili¤ini gelifltirmek ve
yak›t tasarrufu sa¤lamak üzere tasarlanm›flt›r. Bu sayede,
standart dizelle karfl›laflt›r›ld›¤›nda yak›t tasarrufu
sa¤lanmas›na katk›da bulunur. Shell FuelSave Diesel,
içeri¤inde bulunan güçlü korozyon önleyici madde
sayesinde yak›t sistemi içinde korozyon oluflmas›n›
engelleyerek bak›m maliyetlerinin azalt›lmas›na da
yard›mc› olur.
Shell FuelSave Diesel’in performans›; Beypi A.fi.’nin
45 arac›nda, günlük çal›flma koflullar›nda, 6 ayl›k bir
süre boyunca gözlemlenmifltir. Bu gözlem sonucunda
Shell FuelSave Diesel’in yak›t tasarrufu avantaj›, Beypi
A.fi. taraf›ndan tespit edilmifltir:
Gözlemlenen araçlar›n ortalama akaryak›t tüketiminde,
standart dizelin kullan›ld›¤› bir önceki y›l›n ayn›
dönemine oranla yaklafl›k %2’lik azalma gerçekleflmifltir.
Bunun anlam›; yaklafl›k olarak y›ll›k ortalama 85.000
litrelik yak›t tasarrufu (ya da y›ll›k yak›t masraf›nda
yaklafl›k 180.000 USD’lik tasarruf)* demektir.
Tüm filo çap›ndaki de¤erlendirme sonucunda ortaya
ç›kan yak›t tüketimindeki azalma, daha düflük CO2
emisyon sal›n›m› sa¤lar.
Egzoz gaz› sal›n›m›nda, y›lda yaklafl›k 89 binek arac›n
CO2 emisyonunun toplam›na denk gelen 224 tonluk
azalma** sa¤lar.
*

Beypi A.fi. nakliye filosunun bir y›lda kat etti¤i ortalama mesafeye
dayanmaktad›r, yak›t fiyat› 4 TL/lt ve döviz kuru 1,8 TL/1 USD.

** 1 litre dizel, yaklafl›k 2,63 kg CO2 yakar, Shell Binek Araç Senaryolar›
çal›flmas›nda, Shell Almanya, 2009, www.shell.de/pkwszenarien
bir binek aracın bir yılda katetti¤i ortlama mesafe 7,8 lt/100 km’de
12.500 km olarak belirtilmifltir.

“Beypiliç ile uzun y›llar devam etmesini arzu etti¤imiz güzel
bir ifl birli¤i ve sinerji yakalad›k. Shell FuelSave Diesel
müflterilerimizin akaryak›t maliyetlerinin azalt›lmas›na yönelik
Shell laboratuvarlar›nda gelifltirilmifl dizel ürünümüzdür. Shell’in
tasarruf yak›tlar› gelifltirmekteki 100 y›l› aflk›n deneyimi ile
üretilen özel katk› maddesi, Shell FuelSave Diesel’i di¤er
yak›tlardan farkl›laflt›r›yor. Bu ürünümüzün üstünlü¤ünün
müflterilerimizin deneyimleri ile kan›tlanmas› bize ayr› bir
mutluluk ve gurur veriyor.”
Emre Turanl›
Shell & Turcas Ticari Akaryak›tlar Müdürü

Hamdi TANRIKULU
Beypiliç Yönetim Kurulu Baflkan›

BEYP‹ A.fi. YÖNET‹M KURULU ÜYES‹
HAMD‹ TANRIKULU ‹LE RÖPORTAJ
Beypi A.fi. hakk›nda bilgi verebilir misiniz?
“Beypi A.fi. o zamanki ad› ile Beyyem A.fi., 1979 y›l›nda Ankara’n›n
Beypazar› ilçesinde, karma yem üretmek amac› ile kurulmufltur.
1981 y›l›nda da piliç eti üretimine bafllam›flt›r. Bugün ise Türkiye’nin
en büyük 500 kuruluflu aras›nda yer alan entegre bir g›da üretim
tesisi konumundad›r.” (Kaynak: Fortune 500 Türkiye, 2012)
Yak›t tasarrufunun sizin için önemi nedir?
“Yak›t maliyeti, %5’lik bir payla, iflletme giderlerimiz aras›ndaki
en önemli kalemlerden birini oluflturuyor. Bu sebeple, 1 litrelik
yak›t tasarrufu yapabilmek bile bizim için son derece önemli bir
kazanç. Ayr›ca, enerji kaynaklar›n› daha etkin kullanmak ve bu
kullan›m›n çevre üzerindeki etkilerini azaltmak da bizim için
oldukça önemli bir unsur.”
Shell FuelSave Diesel kullanmaya bafllaman›zdan bu
yana ne gibi avantajlar elde ettiniz?
“Elde etti¤imiz en büyük avantaj, yak›t tasarrufu. Bak›m maliyetlerini
izledi¤imiz gibi, filomuzdaki her bir arac›n yak›t tüketimini de
yak›ndan takip ediyoruz. Shell FuelSave Diesel’in performans›n›
6 ay boyunca test ettikten sonra araçlar›n, standart dizel
kulland›¤›m›z bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre, yaklafl›k %2
oran›nda daha az yak›t tüketti¤ini gördük. Araçlar›n test edildi¤i
dönemde ‹stanbul’daki yollarda ve köprülerdeki bak›m
çal›flmalar›ndan kaynaklanan yo¤un trafik ve sürüfl s›ras›ndaki
yo¤un dur-kalklar araç motorlar›n›n daha verimsiz çal›flmas›na
sebep oldu¤undan, elde etmifl oldu¤umuz tasarruf daha da
etkileyici bir hale geldi.”
Kurumsal bir flirket olarak, CO2 sal›n›mlar› ve çevreye
olan etkileri hakk›nda düflünceleriniz nelerdir?
“Beypi A.fi. olarak çevre yat›r›mlar›na büyük ölçüde önem vermekteyiz.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin de tüm gerekliliklerini yerine
getirmemizin yan› s›ra yaflad›¤›m›z dünyay› sonraki nesillere daha
güzel bir flekilde b›rakabilmek amac›yla gerekli ad›mlar› at›yoruz.
Biliyoruz ki; yak›t tüketimimizde elde etti¤imiz tasarruf, karbon
emisyonlar›m›z›n azalmas›na da fayda sa¤l›yor.”
Son olarak, Shell FuelSave Diesel’i di¤er firmalara da
tavsiye eder misiniz?
“Kesinlikle evet! Ar-Ge yat›r›mlar›na önem veren ve geliflmifl bir
teknolojiye sahip olan Shell’e olan güvenimizin bofluna olmad›¤›n›
bir kez daha görmüfl olduk.”
“Yukar›daki görüfller Shell FuelSave Diesel kullanm›fl olan gerçek
Shell müflterilerinin beyan›d›r ve bu beyanlar aç›kl›k veya özlük
sa¤lamak maksad›yla k›salt›larak ve/veya özetlenerek redakte
edilmifl olabilir. Kifliye bu beyan› karfl›l›¤›nda herhangi bir ödeme
yap›lmam›flt›r. Sonuçlar kiflilerin kendi beyan›d›r ve bireysel olarak
kan›tlanmam›flt›r. Bu sonuçlar sonraki kullan›mlar için bir gösterge
teflkil etmemektedir ve tasarruf miktar› araçtan araca ve kullan›m
flartlar›na göre farkl›l›k gösterebilir.”

Emre TURANLI
Shell Ticari Akaryak›tlar Müdürü

