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ALPET, TÜRKİYE'NİN EN BAŞARILI İLETİŞİM 

UZMANLARIYLA EĞİTİM DÜZENLEDİ! 

Alpet Kıbrıs ekibi "İletişimde Başarı Stratejileri"'ni 

alanında uzman kişilerden dinledi! 

Yirmi yıla yakın bir süredir Kuzey Kıbrıs'ta ayrıcalıklı ve rekabetçi hizmetler sunmaya 

devam eden Alpet, düzenlediği birçok farklı eğitimlerle ekibini motive etmeye ve 

eğitmeye devam ediyor. 20 Mart Pazar 2016 Pazar günü Merit Crystal Cove Hotel'de  

tüm Alpet Kıbrıs ekibi için "İletişimde Başarı Stratejileri" eğitimi düzenlendi. 

Türkiye'nin alanında uzman eğitmenleri Kıbrıs'taydı! 

Türkiye'nin en ünlü yaşam koçu Hakan Mengüç, NTV program sunucusu Simge 

Fıstıkoğlu, Max Fm Sunucusu, Diksiyon, Kişisel Gelişim ve İletişim  Uzmanı Özgür 

Aksuna'nın eğitimci olarak katıldığı eğitimde iletişimde başarılı ve etkili olmanın 

önemi ile ilgili konulara yer verildi. 

NTV program sunucusu Simge Fıstıkoğlu, "İletişimde başarılı olmanın en 

önemli öğrlerinden biri üsluptur."  

İlk olarak, NTV program sunucusu Simge Fıstıkoğlu; "İletişimde Başarı Stratejileri" 

konulu eğitim ile başlayarak, Alpet Kıbrıs ekibine iyi bir iletişimin ne gibi olumlu 

dönüşlerinin olacağı, iletişimde başarının nasıl sağlanabileceği, başarılı bir iletişimin 

gerek iş, gerek günlük hayatımıza ne gibi artıları olacağı konularından söz ederek; 



 

  

 

"İletişimde kurduğumuz cümlelerde, ses tonu ve cümleyi kurma şeklimiz çok 

önemlidir. Beden dili ile büyük ölçüde desteklenen iletişim, ses tonu ve söyleyiş 

üslubumuzla bir bütünlük arzeder. Vücut dilimizle pozitif olmamız gerektiği gibi, 

cümlelerimizin ve ses tonumuzunda pozitif olması başarılı bir iletişimde en önemli 

faktördür"dedi."İletişimin pozitifliğinin hayatımızın her alanında başarı sağlayacağını 

bu nedenle en yakınımızdan en uzağa, sağlıklı iletişim kurmanın sırrının pozitif 

olmakta yattığını belirten, Fıstıkoğlu'nun ardından eğitime Türkiye'nin en ünlü yaşam 

koçu Hakan Mengüç devam etti. 

Hakan Mengüç; "İlişkilerde bilinçaltı ve etkili iletişimde ise beden dili çok 

önemli unsurlardır."  

Türkiye'nin en ünlü yaşam koçu olan Hakan Mengüç eğitimde, ilişkilerde bilinçaltının 

önemine değinerek; "İlişkilerde bilinçaltımıza yerleşen olumlu ve olumsuz duygular 

vardır.Bu duygular büyük ölçüde karşımızdakinin beden dilini kullanış şekli ve 

mimikleridir.Sözler unutulabilir ama hislerin üzerimizde kalıcı olmasını sağlayan 

beden dilimizdir.Bu nedenle birinci önceliğimiz olumlu bir iletişim kurmaksa vücut 

dilimizin duygularımızı en çok ifade  eden unsurları olduğunu bilerek, bilinçli ve 

olumlu kullanmalıyız.Başarılı iletişimde beden dilini iyi kullanmak en önemli 

unsurdur" diyerek,Bilinçaltımıza yerleşen olumlu ve olumsuz duyguların 

tekrarlanması durumunda tepkilerimizin bilinçaltına yerleşen bedensel hareketlerden 

ve mimiklerden yola çıkarak tepki vereceğini, olumlu bir söz sarfetsek bile beden dili 

başka birşey söylüyorsa, sözler değil beden dilinin ifade ettiklerinin yerleşeceğini 

belirtmiş,vücut dilinin iletişimde önemini özellikle vurgulamıştır.Hakan Mengüç'ün 

konuşmasını tamamlamasından sonra eğitime Max Fm Sunucusu, Diksiyon, Kişisel 

Gelişim ve İletişim  Uzmanı Özgür Aksuna devam etti. 

 



 

  

 

 

Max Fm Sunucusu, Diksiyon, Kişisel Gelişim ve İletişim  Uzmanı Özgür 

Aksuna, "Kendini doğru ifade edebilmek iletişimin özüdür." 

Kişisel Gelişim ve İletişim Uzmanı Özgür Aksuna eğitimdeki konuşmasında,konuşma 

estetiğinden,diksiyondan ve kendini doğru ifade etmeyi anlatarak, "İletişimin özü 

kendini doğru ifade edebilmektir.Kendini ifade edebilmek ise doğru kelimeleri, doğru 

yerde, doğru zamanda kullanmakla mümkün olur.İletişimde en çok istediğimiz şey 

karşımızdakinin bizi anlamasıdır.Bu nedenle kelimeleri düzgün kullanmak,düzgün 

telafuz etmek, anlatmak istediğimiz kelimeleri doğru vargulamak iletişim kurmak  

istediğimiz kişi tarafından daha net anlaşılır olmamızı sağlar."dedi.Ayrıca etkili 

biçimde kendimizi ifade edebilmenin sosyal hayatımızda ve iş hayatımızda bizi daha  

 

aktif bir hale getireceğini söyleyerek, tüm duygu tekniklerini ve konuşma estetiğini 

bilmenin  güçlü bir etki bırakabilmek açısından da önem arzetiğini ifade etmiştir. 

Kişisel Gelişim ve İletişim Uzmanı Özgür Akansu'nun konuşmasının ardından Alpet 

Kıbrıs ekibi ve eğitimcilerle fotoğraflar çektirdiler. Tüm Alpet Kıbrıs ekibinin  

eğitimden oldukça memnun kaldığı gözlenildi. 

 

Alpet Kıbrıs hakkında: 

Kurumsal ve Bireysel tüketicilere Kuzey Kıbrıs geneline dağılan bayi ağı, toptan 

tedarik hizmetleri, hava ikmal ve deniz ikmal hizmetleri ile ürünler sunan Altınbaş 

Holding’in akaryakıt iştiraki Alpet Kıbrıs, yirmi yıldır Kuzey Kıbrıs’ta hizmetlerine ara 

vermeden ve büyüyerek devam etmektedir.  



 

  

 

 

1997’den bu yana enerjik ve dinamik! 

Altınbaş Holding’in enerji sektöründeki lider şirketi Alpet Kıbrıs, 1997 yılında Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kuruldu. Alpet Kıbrıs, sektöre girmesiyle birlikte 

K.K.T.C’de bir ilki gerçekleştirdi ve eski istasyonların yenilenmesine, kurumsal kimlik  

 

çalışması gerçekleştirilmiş modern istasyonların kurulmasına öncülük etti. Alpet 

Kıbrıs’ın 30.000 m³ kapasiteye sahip olan depolama ve dolum tesisi yatırımları ise 

1999 yılında tamamlandı. Alpet Kıbrıs, 2000 yılında Ercan Havalimanı’nda bulunan, 

AB standartlarında inşa edilen tesisleriyle Türk Hava Yolları başta olmak üzere birçok 

havayolu şirketine yakıt tedarik ederek ilgili pazarda 85’lik paya sahiptir. 

 

Kurulduğu günden beri hizmet kalitesini ön planda tutan Alpet Kıbrıs, bugün 

kurumsal yapılanma yatırımlarına ve bünyesindeki personellerin eğitimlerine önem 

vererek büyümeye devam ediyor.  

 

Alpet Kıbrıs’ın K.K.T.C’de toplam 50 kurumsal bayisi bulunuyor. Bayilerindeki 

otomasyon programları ile daha güvenilir hizmet sunan Alpet Kıbrıs, sektörel gücünü 

her geçen gün artırıyor. Alpet Kıbrıs toplam 40 farklı ticari müşterisine satış yapmaya 

devam ediyor. 

 

 

 


