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Beşir ACAR

Sevgili SOİL dostları;

SOİL olarak pazarda ki yerimizi her geçen gün daha da pekiştirerek emin adımlarla ilerle-
yişimizi sürdürüyoruz. SOİL Yol dergimiz ile de renkli konular ve bizden haberlerle sizlere 
ulaşmak ve çalışmalarımızı daha yakından takip edebilmenizi istiyoruz.
Kurulduğumuz günden bu yana kısa bir süre geçmesine rağmen SOİL, akaryakıt sektörün-
de öncüler arasında yer alma hedefinde önemli yol kat etti. Bu başarılı ilerleyişte SOİL’in 
sahada ve merkezdeki dinamik ekibi ile tüketiciyle doğrudan temas noktamız olan bayile-
rimizin katkısı yadsınamaz. Birbirimize sıkı sıkıya bağlandığımız bu yolda sloganımız her 
zaman ’’dostluk’’ oldu. 

Sevgili dostlarımız, 
şu anda toplam 300 istasyon bayimizle ülkemizin her bölgesinde ‘’Türkiye’nin Gülümseyen 
Yüzü’’ ilkesiyle SOİL kalitesini paylaşmaya devam ederken mevcut bayilerimizle sözleşme-
lerimizi yeniliyor, bizimle birlikte ilerlemek isteyen yeni yol arkadaşlarımızla da istasyon 
ağımızı genişletiyoruz.

Çetin rekabet koşullarının yaşandığı akaryakıt sektöründe SOİL, bu koşullara ve gerekleri-
ne anında yanıt verebilen güçlü bir markadır. Yüzde yüz yerli sermayeye sahip oluşumuz ve 
lojistikteki dinamik yapımız avantajımızdır. Madeni Yağ satışlarımız ve SOİL Gaz bayilik-
lerimizle de sektördeki pazar payımızı arttırarak hizmet vermeye devam ediyoruz.  Müşteri 
memnuniyetini ‘birinci hedef ’ olarak belirlerken, prensiplerimizden ödün vermeden ürün 
ve hizmet kalitemizi de daima en üst seviyede tutarak tüketicinin tercihi olmaya devam 
ediyoruz.

Sektördeki duruşumuzu belirleyen markamız ve gerçekleştirdiğimiz istasyon yatırımları-
mız çerçevesinde SOİL’in güvenilir bir marka olmasında önemli katkı sağlayan siz sevgili 
yol arkadaşlarımızı kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum.
‘‘SOİL Yol’’ dergimizi tasarımından içeriğine geliştirmeye devam ediyoruz. Müşterilerimiz-
le doğrudan temas noktamız olan siz değerli bayilerimizden gelen görüş ve önerileri de 
önemle değerlendiriyoruz.
Beğeneceğinizi umuyor, keyifli okumalar diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla
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Tayfun Bey, kendinizden ve iş hayatına nasıl 
başladığınızdan bahseder misiniz?

1982 yılında Kırıkkale’de doğdum. 
Pazarlama bölümünde öğrenimimi 
tamamladım. Uluslararası İlişki-
ler alanında öğrenim görüyorum. 
Evli ve ikiz çocuk babasıyım.  Ça-
lışma hayatıma gıda ve madeni yağ 
alanında faaliyet gösteren yerel bir 
firmada satış temsilcisi olarak baş-
ladım.

SOİL’le tanışmanız nasıl oldu?

SOİL ile 2006 yılında Kırıkkale Tüp-
raş Rafinerisi Sevkiyat bölümünde 
görev alarak tanıştık.01.06.2017 ta-
rihinden itibaren görevime bölge 
müdürü olarak devam ediyorum.  
Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, 
Çorum, Sivas ve Çankırı illerinden 
sorumluyum. Bölgemde 25 Soil ba-
yimiz bulunmaktadır.

Tayfun Aslan

SOİL Petrol A.Ş. 
Orta Anadolu Bölge Müdürü

SOİL  kendini bayileri 
ile bütünleştiren 

bir markadır

SOİL Orta Anadolu Bölge Müdürü Tayfun Aslan, 
ülkemize, insanımıza değerler katan, ihtiyaç 

karşılayan bir sektörde aktif olarak görev almaktan ve bu 
değerler için çalışan üreten bir birey olmaktan gurur duydu-
ğunu dile getiriyor.
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SOİL’i diğer akaryakıt şirketlerinden 
ayıran hizmetler size göre nedir?
SOİL,  kendini bayileri ile bü-
tünleştiren bir markadır.  Ba-
yilik ağımızı oluştururken bayi 
seçiminde, faaliyet gösterdiği 
yerde güven duyulan, hizmet 
kalitesine önem veren, mar-
kamız ile hareket edebilecek 
özelliklere sahip olmasına özen 
gösteriyoruz. 
Göstermiş olduğumuz bu özen 
kaliteli bir bayi ağı oluşturduğu 
için faaliyetlerimizi, hizmet-
lerimizi üst noktalara taşıyor.  
Bayilerimiz ile her fırsatta be-
raber olmaya çalışıyoruz. Bayi 
toplantıları, iftar yemekleri, 
yurt dışı gezileri düzenleyerek 
hem sektörü güncel olarak de-
ğerlendirme hem de işbirliği-
mizi geliştirme üzerine planla-
malar yapıyoruz. 
Sıkıntıların sahada çözül-
düğünü bildiğimiz için yö-
netim olarak da her daim 
sahadayız. 

İnsanların SOİL istasyonlarından 
nasıl duygularla ayrılmasını isterdiniz?
İnsan kendisi için istediğini 
başkası içinde istemelidir. SO-
İL’i tercih eden müşterilerimi-
zin yüksek kalitede güler yüzlü 
hizmet almasını hedefliyoruz.  
Bu çerçevede belirli periyotlar 
içerisinde istasyon tanklarımı-
zın temizliği, pompa, market 
ve yıkama görevlilerine eğitim 
çalışması düzenlenmektedir.  
Şirketimizin ve bayilerimizin 
çabası istasyonlarımıza gelen 
tüketicilerin en hesaplı ve en 
kaliteli ürünü alarak istasyon-
larımızdan ayrılmasıdır. 

Bundan sonraki hedefleriniz nedir?
12 yıldır bölgemde sözleşme 
süreleri sona eren bayilerimizle 
sözleşmeleri yenileyerek mev-
cudumuzu güçlendirdik. Aynı 
zamanda bulunduğu bölgede 
hizmet sektörünün hakkını ve-
ren, yenilikçi bayileri ailemi-
ze katarak daha büyük bir aile 
olma yolunda büyük mesafeler 

kazandık.   SOİL Gaz LPG şir-
ketimiz de Haziran ayı itibariy-
le faal hale geldi. Artık tam ola-
rak akaryakıtıyla, otogazıyla, 
madeni yağıyla eksiksiz hizmet 
sunan güçlü bir enerji şirke-
ti olduk.  Bayilerimizin SOİL 
Gaz’a göstermiş olduğu ilgi biz-
ler için oldukça sevindiricidir. 
Büyümemize katkı sağlayacak 
SOİL Gaz’a verilen destek için 
bayilerimize teşekkür ediyoruz  
bu vesileyle de  aileye yeni ka-
zanımlar ve tercih edenlerinde 
kazanacağı, iyi ki tercih etmiş-
lerin devamını sağlamayı he-
defliyorum. 

Son olarak neler söylemek istersiniz?
Sektörümüz zor bir sektör, bir o 
kadar da yaşam standardımızı 
etkileyen, kolaylıklar sağlayan 
olmazsa olmaz bir sektör. En 
önemlisi ülkemize, insanımıza 
değerler katan, ihtiyaç karşıla-
yan bir sektör. Bu değerler için 
çalışan üreten bir birey olmak-
tan gurur duyuyorum. 

İnsan kendisi için istediğini başkası içinde 
istemelidir. SOİL’i tercih eden müşterilerimizin 

yüksek kalitede güler yüzlü hizmet almasını 
hedefliyoruz.  ...
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Akdeniz ikliminin sıcak şehirlerinden Adana’ya uzanalım bu sayımızda. Adana’da 
gezilecek yerlerinden çok, görülesi restoranlarındaki efsane yemeklerinden bahsetmek 
istiyoruz bu yazımızda. Hele bir de o köşe başı tatlıcıları yok mu?

ADANA
Lezzetler diyarı

Ülkenin en zengin mutfaklarından biri 
olan Adana Mutfağı tek tek yazmakla 
bitiremeyeceğimiz kadar çeşitli ve bir-
birinden lezzetli.  Adanalıların affına 
sığınarak sayfalarımızda sadece birka-
çına yer verebiliyoruz ne yazık ki. Siz 
en iyisi bu güzide kentimizi ziyaret edin 
ve inanılmaz lezzetlerini tadın. 

PEKİ, ADANA’DA NE YENİR?
Adana Kebap:  Adana Kebabını 
yerinde yemek ayrı bir güzellik. 
Adana kebabının özelliği Toros-
ların kekiğini yemiş küçük baş 
hayvanların iyi etlerinin satırla 
el kıyması olarak hazırlanması, 
dinlendirilmesi, içindeki hafif 
baharat ve kısık alevde sık çe-
virip yağını mıhlayarak sabırla 
pişirmektir.

Adana Lahmacun:  Yerel mutfağın 
önemli lezzetlerindendir. Gü-
neydoğu lahmacunlarına göre 
(Urfa ve Antep) daha küçük, 
15-18 cm çaplı sunulan lahma-

cunun içe-
riği, kıy-
m a s ı n ı n 
kalitesi ve 
et bolluğu kadar hamurunun 
yarı kalın ve yumuşak açılması 
da önemlidir. 

İçli köfte: Restoranlarda çok rahat 
bulunmayan Adana içli köftesi-
nin özelliği haşlama olmasıdır. 
Adana’nın içli köftesinin özelli-
ği, dışında ince bulgurun et ve 
genelde cevizle hazırlanması, 
içine soğanla kavrulmuş kıyma, 
baharat ve yağdan başka bir şey 

girmemesidir. 

Adana Böreği:  Elde açılan olağa-
nüstü ince ıslak hamurların, 
havada çevrilerek iyice inceltil-
mesi, kat kat sarılarak kol böre-
ği kıvamına getirilmesi ve kali-
teli iç malzeme ile hazırlanarak 
fırınlanması sonucu oluşur. 
Denemek için karışık tabak is-
teyebileceğiniz Adana börekle-
ri, kıymalı, peynirli ve nadiren 
patatesli satılır. 
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Çiğ Köfte ve Nar Ekşisi: Adana mi-
safirlerinin tatması gereken bu 
eşsiz lezzet kimyon ve nar ekşisi 
ile servis ediliyor. 

Pişirim Pide: Avuç içinden biraz 
büyük boyuttaki küçük kayık 
büyüklüğündeki pideler peynir-
li ve ıspanaklı olarak üretiliyor. 
Genelde evlerde iç hazırlanıp 
pişirilmesiyle 
oluşturulsa 
da restoran-
larda ve pas-
tanelerde de 
bulunabi l i -
yor. 

Humus: Aslın-
da her yerde 
olan bir meze 
olsa da, Ada-
na’nın pastır-

malı, sucuklu sıcak humusunun 
tadını hiç bir yerde bulamazsı-
nız. Kesinlikle tatmalısınız.

Sıkma, Börek, Gözleme: Mersin not-
larımızda o yöreye ait olduğu 
için daha detaylı değineceğimiz 
bu hamur işi ürünler, dinlenmiş 
hamura anlık hazırlanır, müm-
künse sacda olmadı sac tavada 
satılır ve leziz mi lezizdir.

ADANA SAKATATLARI
Şırdan: Türkiye genelinde yaygın 
olan bumbar (mumbar) benze-
ri bu ürün tamamen bu kente 
özgüdür ve yaz, kış özellikle 
hava kararmaya yakın sokak-
larda açılan tezgâhlarda sabaha 
kadar satılır. Acı biber turşusu 
ile ikram edilen bu yemek sa-
katat sevenler için bulunmaz 
bir nimet.

Bumbar: (Mumbar dolması) Yu-
karıda anlattığımız şırdanın 
özellikle Güneydoğu ve Doğu 
Anadolu’da yaygın olan şeklidir. 
Adana’daki özelliği de yine şa-
hane olmasıyla birlikte kimyon 
ve pul biber serpilerek her köşe 
başında götürülmesidir.
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Bici bici: Kentin en yerel tatlısı olan 
bici bici, sıcak Adana günleri için 
pratik bir serinleticidir ve %100 
yerel kalmıştır. 

Karsambaç:  Eskiden Toroslardan 
gelen karlarla bardakta pekmezin 
birleştirilmesi sonucu elde edilen 
bu içecek, günümüzde hazır kalıp 
buzların aynı bici bici de ki gibi 
tıraşlanması ile elde edilen kar 
tanelerinin, hazır meyve suları 
ile renklendirilmesi, isteğe göre 
pudra şekeri ile tatlandırılmasıyla 
hazırlanır. Yol üstü bunalınca içil-
mesini öneririz. 

Turunç Tatlısı: Adana’nın kendine 
has onlarca reçelinin en bilineni 
turunç reçelidir. Sokakta bulmak 
zordur.

Çorbacılar:  Kelle paça karışık kadar, tamamen Ada-
na’ya özel çürük, tuzlama, sade paça, önde gelen 
tatlardır. Bol sarımsak, hafif sirke ve limon suyu 
ile mutlaka içiniz. 

ADANA TATLILARI

Sokak Tatlıları:  Hemen hemen her sokak başı ayak üstü bir kağıda 
sarılarak yenen tatlıları tadın. Halka ile benzer hamurdan içine 
bütün ceviz konularak yarım ay şeklinde sarılıp kızartılan taş ka-
dayıfı, benzer hamurun kat kat sarılması ve yine arasının ceviz-
lenmesi ile yapılana da karakuş denir. Tel kadayıfın da oldukça 
yaygın olduğu gibi, bu topraklarda şahane baklavalar, şöbiyetler, 
bülbülyuvaları v.s. tada bilirsiniz.

Özdemirler Petrol Ürün.
İnş.Gıd. Ve Hayv.Tic.ve San. Ltd.Şti.
Kılıçlı Mahallesi Merkez Sokağı 
No:5 İç Kapı No : B1 SARIÇAM / 
ADANA

Yılmazlar Tar. Ürün. Alet Mak. Pet. 
Nak. Gıd. İnş. Malz. Day. Tük. Mam. 
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Belören Köyü Girişi 2. Km Yüreğir / 
Adana

Gezen Petrol Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
Saimbeyli Yolu Üzeri Pınarlar Köyü 
Köprübaşı Mevkii Tufanbeyli / 
Adana

Nur Ol Pet. Akar.Mt.Ar.Yd. Pr.İth.İhr.
Uls.Nak.Gıda Tar. Ürn.İlç.Teks.Ayk.
Çn.İnş.Yp. Mlz.Sn.ve Tc.Ltd.Şti.
Camuzcu Mah. 7001 Sok. 
No:145/A Seyhan / Adana

Halil Durmaz - Kemal Durmaz - Dur-
mazlar Kollektif Şti.
Mustafabeyli Beldesi D-400 Karayolu İle 
Atatürk Cadesinin Kesistiği Kavşağın Ku-
zey Doğusu Kösesi Ceyhan / ADANA

Gezen Petrol Ürün. Tic. Ltd. Şti.
İslam Mah. Kozan Yolu Üzeri Feke 
/ ADANA

Karaoğlu Pet.otom.Gd. Tar.Nak. İnş. 
Tah. Turz. San.Tic.Ltd. Şti.
Çukurören Köyü Karşısı 
Kozan / Adana

Adana Kardelen Taşımacılık Petrol 
Ürünleri Otomotiv Gıda Temizlik 
Hizmet Hafriyat Ve Tic. Ltd.
Dadaloğlu Mahallesi Kozan Cad-
desi No:377/A 
YÜREĞİR / ADANA

Adana gezinizde SOİL 

Petrolleri yolunuzun 

üzerinde. Kayifli tatiller
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Dünya enerji tüketimi içerisindeki payı %40 seviyelerinde 
olan petrol; taşımacılıktan sanayiye, tarımdan ısınmaya 
kadar birçok alanda ihtiyaç olduğundan, günümüz siyaset 
ve ekonomisinde tartışılmaz bir öneme sahiptir.

Türkiye Akaryakıt Sektörü 
Gelişimi
Dünyada olduğu gibi Türki-
ye’de de, en temel girdilerden 
biri olan enerjiye olan ihtiyaç 
gün geçtikçe artış göstermekte-
dir. Artan sanayileşme ve dünya 
nüfusu ile birlikte enerji talebi-
nin de orantılı şekilde artması, 
enerji sektöründe yaşanan deği-
şim ve gelişimlerin izlenmesini 
gerekli kılmaktadır.

Dünya enerji tüketimi içerisin-
deki payı %40 seviyelerinde olan 
petrol; taşımacılıktan sanayiye, 
tarımdan ısınmaya kadar birçok 
alanda ihtiyaç olduğundan, gü-
nümüz siyaset ve ekonomisinde 
tartışılmaz bir öneme sahiptir.  
Türk akaryakıt piyasasının yapı-
sına bakıldığında, 1999 yılından 
2005 yılına kadar piyasanın bel-
li bir liberalleşme döneminden 
geçtiği görülmektedir. Bu dönem 
içerisinde EPDK kurulup, Petrol 
Ofisi ve Tüpraş özelleştirilmiştir. 

Akaryakıt fiyatları önceki dö-
nemde Petrol Ofisi tarafın-
dan yönlendirilirken, 
bu süreç sonrasında 
fiyat konusunda da 
piyasada serbestleşme 
oluşmaya başlamıştır.

Türkiye’de petrokimya sektörü 
büyük oranla devletin elinde 
iken, özellikle Petrol Ofisi’nin 
özelleştirilmesiyle birlikte petrol 
dağıtım faaliyetleri büyük oran-
da özel sektörün eline geçmiştir. 
2004 yılında serbest fiyatlandır-
ma sürecinin başlamasıyla bir-
likte akaryakıt üzerindeki ÖTV 
sabitlenmiş ve akaryakıt ürün-
lerinin pompa fiyatları rafineri 
çıkış fiyatı ile paralel olarak ha-
reket etmiştir. 

2003 yılında kanun ile birlikte, 
Türk akaryakıt piyasasının dü-
zenlenme ve denetlenme yetkisi 
Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rumu’na verilmiştir. 2003 yılı, 
Türkiye’de akaryakıt dağıtım sek-
törü için Petrol Piyasası Kanu-
nu ile başlayan süreç ile birlikte 

sek-
tör disip-

lini, rekabet 
ve nihai tüketici açısından 

önemli gelişmelerin olduğu 
bir yıl olmuştur. O yıldan son-

ra akaryakıt sektörünün dinamo-
su da olan motorin tüketiminde 
görülen artış eğilimi de pazarın 
gelişme sürecinde olduğunu gös-
termektedir. Türkiye akaryakıt 
piyasasında artan rekabet, güven-
lik ve çevre yatırımları ile akar-
yakıt istasyonlarında kullanılan 
teknolojik yatırımlar, sektörün 
serbest piyasa yapısına geçişinin 
önemli sonuçları arasındadır.

Sonuç olarak, bu değişime ve 
gelişime ivme kazandırmak 
amacıyla, gelişmiş piyasaların 
incelenmesi büyük önem taşı-
maktadır. Türk akaryakıt piyasa-
sı, çok uzun geçmişe sahip olma-
yan, yeni şekillenen bir piyasadır. 
Bu nedenle, dünyadaki örnekler, 
alternatif piyasa işleyişi modelle-
ri örnek alınıp ve ülkemizde de 
uygulanabilirlik açısından değer-
lendirilmiştir.
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Amerika yerlileri tarafından 
önceleri ilaç olarak kullanılan 
petrol, 1859 yılında ABD Pen-
nsylvania eyaletinde açılan ilk 
petrol kuyusuyla birlikte tüm 
dünyada endüstriyel amaçlı 
kullanılmaya başlanmıştır. İs-
mini ilk keşfinden alan petrol, 
Latince taş ve yağ anlamlarına 
gelen Petra ve Oleum kelimele-
rinin birleşmesinden almıştır. 
Önceleri, yalnızca aydınlanma 
amaçlı kullanılan gaz yağı, pet-
rol ürünleri içerisinde en çok 
kullanılan ürün halindeydi. An-
cak günümüzde taşıtların ortaya 
çıkması ve motorun gelişmesi 
ile benzin ve motorin gibi akar-
yakıtlar gazyağını ikinci planda 
bırakmışlardır. Öte yandan pet-
rolün dünya genelinde özellikle 
II. Dünya Savaşı sonrasında ar-
tan kullanımı, 19. yüzyılın ana 
enerji kaynağı olarak kullanılan 
kömürü de arka plana itmeye 
başarmıştır.

Petrolün Özellikleri
Petrol, yüksek enerji sağlaması 
ve kolay taşınabilirliği nedeni 
ile 50 yıldan fazla bir süredir 
hayatımızın vazgeçilmez enerji 
kaynaklarından biri durumun-
dadır. Özellikle ulaşım alanında 
olmazsa olmaz hale gelen pet-
rol, aynı zamanda endüstriyel 
şirketler ve hane halkları tara-
fından yakıt olarak da kullanı-
labilmektedir. Temelde enerji 
kaynağı olarak yararlanılan pet-
rol, diğer yandan birçok kimya-
sal maddenin de hammaddesi 
görevini üstlenmektedir.

Akaryakıt
Akaryakıt kavramı, kapsam 
itibariyle sıvı yakıtları ifade et-
mekte olup, akaryakıt ürünleri 
petrol ve petrol harici madde-
lerden elde edilmektedir. Pet-
rolden elde edilen akaryakıt 

ür ünle-
ri, 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanu-
nu’nun1 2. maddesinde; “ben-
zin türleri, nafta (hammadde 
solvent nafta hariç), gaz yağı, jet 
yakıtı, motorin türleri ve fuel oil 
türleri” olarak belirtilmektedir. 
Kullanım alanı yaygın olmasa 
da petrol harici maddelerden 
de akaryakıt elde edilmekte, 
katı ya da fosil yakıtlar, akarya-
kıta dönüştürüle bilmektedir.
Akaryakıt ürünleri yaygın bir 
kullanım alanına sahiptir. Üre-
tim sürecinin başından, mal ve 
hizmetlerin sunumu ve tüketi-
me kadar her aşamada kullanıl-
maktadır. Akaryakıt ürünleri, 
sanayide yaygın kullanım alanı-
na sahip olmakla birlikte, ben-
zin ve motorin türleri ile LPG 
otogaz ulaştırma sektörünün 
temel enerji kaynağını oluştur-
maktadır.
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Dünyada Akaryakıt
Akaryakıt, hemen her sektörde 
girdi durumundadır. Özellikle 
ulaştırma sektörü için haliha-
zırda alternatifi olmayan bir 
enerji kaynağıdır. Her ne kadar 
son yıllarda elektrik enerjisine 
yönelik çalışmalar sonucu elekt-
rikli motorlar ve kullanım alan-
ları yaygınlaşmaya başlasa da 
enerji üretimi açısından akarya-
kıtı ikame edebilmesi için uzun 
bir süreye ihtiyaç olacaktır.
Önemli bir enerji kaynağı olarak 
akaryakıtın kullanım alanları, 
teknolojik gelişmeler paralelin-
de yaygınlaşmıştır. Bu durumla 
birlikte, akaryakıta olan ihtiyaç 
artarken, akaryakıt ürünleri de 
çeşitlenmiştir.

Dünyada akaryakıt sektörü, 
hem endüstriyel tüketim hem 
de nihai tüketim açısından 
önemli bir ürün gamını bünye-
sinde barındırmaktadır. Ar –Ge 
çalışmaları ile yeni ürünler su-
nulmakta, çevreye duyarlı eko-
nomik yakıt türleri üretilmek-
tedir.

Küresel Petrol Rezervleri
2015 yılı dünya ispatlanmış pet-
rol rezervi 1.700 milyar varil 
olarak gerçekleşmiştir. Dünya 
petrol rezerv miktarı 2014 yı-
lına oranla çok düşük oranda 
azalış göstermiştir. En büyük 
rezerv artışı 1,1 milyon varil ile 
Suudi Arabistan’dan gelmiştir. 
En büyük rezerv düşüşü ise 1,9 
milyon varil ile Rusya’dan gel-
miştir. 2014 yılında 52,2 yıl olan 
dünya petrol rezerv ömrü 2015 
yılında 51 yıla gerilemiştir. Bi-
rincil enerji kaynakları arasın-
da stratejik konuma sahip olan 
ham petrol 2014 yılı itibarıyla 
dünya enerji talebinin %32,6’ini 
karşılamıştır.
Petrol rezervinin 109,7 milyar 
tonu (%47,7) Orta Doğu Ülke-
lerinde, 19,3 milyar tonu (%8,3) 
Rusya ve Bağımsız Devletler 
Topluluğu (BDT) ülkelerin-
de, 17,1 milyar tonu Afrika’da 
(%7,6) bulunmaktadır. 2014 
yılında dünya petrol üretimi 
93,2 milyon varil/gün’e ulaşır-
ken 2030 yılında dünyanın en 
büyük petrol ithalatçılarının 

Çin ve Avrupa olması öngörül-
mektedir. Halen dünyanın en 
büyük petrol ithalatçısı  olan 
Amerika’nın 2017 yılında lider-
liği Çin’e bırakması beklenmek-
te, Çin’in ekonomik büyümeyle 
desteklenen petrol ithalatının, 
ülkeyi Avrupa’ya göre daha az 
petrol bağımlısı yapacağı öngö-
rülmektedir.
“Petrol Rezerv Ömrü” mevcut 
teknolojilerle ekonomik olarak 
üretilebilen ispatlanmış rezerv-
lerin, mevcut üretime bölünme-
siyle (R/Ü) elde edilen değerdir. 
Dünya petrol rezerv miktarı, 
teknolojik gelişmeler ile birlikte 
sürekli yükselmektedir. BP veri-
lerine göre dünya ham petrol re-
zerv miktarı 1,7 trilyonvaril ola-
rak kaydedilirken, 2014 yılında, 
56,8 yıl olan rezerv ömrü, 2015 
yılında, 50,7 yıla düşmüştür. 
Söz konusu rezervlerin bölge-
lere göre dağılımı incelendiğin-
de Orta Doğu birinci, Orta ve 
Güney Amerika ikinci, Kuzey 
Amerika ise üçüncü sırada yer 
almaktadır. (Ayça Irmak Karagöz 
Cen -Seçkin Bayraktar www.cerkez-
koytso.org.tr - 2017)

Resim: 2015 Yılı Bölgelere Göre Dünya İspatlanmış Petrol Rezervi
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Ceyhun Küçüközmen

GEMİLER
“St. Nicolas”
ADASI Fethiye



GEZİ
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B
Bir ada hayal edin, ana ka-
raya uzaklığı sadece iki yüz 
metre, ama anakaradan çok 
daha gelişmiş ve bir o kadar 
tarih ile bezenmiş. Adada 
bulunan beş kilise ve onlarca 
şapelin binlerce yıldır ayak-
ta kaldığını hayal edin. İki 
büyük kilise arasında 500 
metrelik tüneli olan ve bu tü-
nellerde ki 17 dinlenme nok-
tasının, İsa’nın çarmıha ge-
rildiği gün verdiği 17 molayı 

temsil ettiğini hayal edin. 

Bir ada hayal edin, sadece 
gün batımını izlemek için, her 
gün yüzlerce kişinin zirveye 
tırmandığı ve gün batımını 
alkışlarla karşıladığı. Ayakta 
kalan kiliselerin ve sarayın 
mozaiklerinin, halen görü-
lebildiğini hayal edin. Her 
adımınızın, binlerce yıl önce-
sinde döşenen taşların ve mer-
divenlerin üzerinde olduğu. 

ir ada hayal edin, Maldivler ’de bile göremeyeceğiniz 
masmavi bir deniz ile çevrili. O kadar ki suyun altını, 
evinizdeki akvaryum kadar net izleyebildiğiniz.Zey-
tin ve çam ağaçları ile donanmış. Zıpkınla iki metrelik 
bir kalkan vurabildiğiniz bir ada hayal edin.
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Bir ada hayal edin, 240-241 yıllarında 
meydana gelen deprem sonrası bir kısmı 
sular altında kalmış ve halen denizin al-
tında dimdik ayakta duran harabeleri iz-
leyebildiğiniz. Zirvesinde ki manzara ile 
iskelesinde ki manzarası iki ayrı dünya 
olan bir ada hayal edin. Atlantis’i hayal 
edin, kayıp şehri eski krallıkları.

Artık hayal etmeyi bırakın ve mutlaka 
ziyaret edin bu adayı. Muğla’nın Fethiye 
ilçesine bağlı Uzunyurt köyü sınırları içe-
risinde Gemiler “St. Nicolas” adası. 

TAÇOİL PETROL TUR. TAŞ. 
İNŞ. GID. TEKS.TİC. A.Ş

Konuksever Mahallesi Gazi Bulvarı 
No:268 

MURATPAŞA ANTALYA

ÖMSE AKARYAKIT LOJİSTİK 
SAN.VE TİC.LTD. ŞTİ.

Çakış Mahallesi Merkez Sokak No:1 
MANAVGAT / ANTALYA 

Akdeniz gezinizde 

SOİL Petrolleri yolunuzun 

üzerinde. Keyifli tatiller



www.soil.com.tr 17

KIRGIN PETROL TEKS.GID.
TAŞ.İNŞ.MAL.HAYV.İNŞ.

TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Hüsnü Karakaş Mh. Sütçüler Cd. No:78 
KEPEZ / ANTALYA

KAMER İNŞ.TAAH.PET.
GID.TURZ.SAN.VE TİC.

LTD.ŞTİ.

Köprülü Beldesi 
GÜNDOĞMUŞ / ANTALYA

DEMİRLER AKARYA-
KIT İNŞ. NAK. TİC. TUR. 

LTD. ŞTİ.

Turunç Mahallesi, 28 Sokak No:3 
MARMARİS / MUĞLA

GEZİ

Umarım en kısa zamanda sizlerde burayı ziyaret 

eder ve Mehmet Akif’in şu sözlerini anımsarsınız 

“KİM BU CENNET VATANIN UĞRUNA 

OLMAZ Kİ FEDA”…

Temmuz ayı ortalarına denk gelen Ramazan 
bayramı ve sonrasında ki bir haftayı da dâ-
hil ederek çıktığımız tekne yolculuğumuzda, 
dördüncü durağımızdı bu ada. En ufak bir 
araştırmam bile olmamıştı burası hakkında, 
adını bile ilk defa duyuyordum.

Gemiler koyuna demir attığımız anda ilk 
aklıma gelen, Fethiye Kaleköy olmuştu. Kap-
tanımıza sorduğumda Kaleköy’ün demir 
attığımız tepenin arkasında olduğunu, bu 
manzaraya sahip yerin Gemiler adası oldu-
ğunu söyledi bana. Her şey bir tarafa burada 
izlenecek gün batımının Dünyanın yedi ha-
rikasından biri olduğunu da ilave etti sözleri-
ne. Öğlen saatlerinde demir attığımız koyda 
akşam saat yediye kadar güneş, deniz ve zıp-
kının keyfini çıkarttıktan sonra, tekneye ait 
botumuzla adaya çıktık. Yaklaşık 800 metre-
lik, muhteşem ve bir o kadar da zahmetli tır-
manış sonrası zirveye ulaştık. Bizimle birlik-
te çıkan turist kafileleri ile birlikte yüzlerce 
kişi zirvede, gün batımını bekliyorduk. 

Güneşin batmaya başlaması ve tamamen yok 
olması, zamanlama açısından yarım saat sür-
dü. Bu süre içerisinde sarının, kırmızının ve 
kızılın bütün tonlarını, denizde oluşan güneş 
yakamozlarının her türünü ve zirveden o 
muhteşem koyun renk değiştirişini hayran-
lık içerisinde izledik. Çektiğim fotoğraflar, 
video görüntüleri veya yazdıklarım, canlı 
olarak izlediğim o muhteşem manzarayı siz-
lere ne tarif edebilir, ne de yaşatabilir. 

Bazen duyarsınız, yeryüzü cenneti sözünü. 
İşte bu sözün hayat bulduğu yerleri soracak 
olursanız, ilk üç yer arasında Gemiler adası 
kesinlikle olmalı. 
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Okurlarımız için biraz kendinizden bahse-
debilir misiniz?
35 yaşındayım, Mersin doğumluyum, 
öğrenim hayatımı Mersin’de geçirdim. 
İşletme mezunuyum,      SOİL’de dokuz 
yıldır çalışmaktayım. 

Göreviniz hakkında bilgi verebilir misiniz?
Siyam Petrolcülük ’te 2010 yılının Tem-
muz ayında Kayseri’de saha müdürü 
olarak işe başladım, sonra Konya bölgesi 
eklendi. 2013 yılından bu yana da Çu-
kurova Bölge Müdürlüğü görevini devam 
ettirmekteyim.

Şu an sorumluluğunuz da hangi şehirler var?
İki saha müdürü arkadaşımla beraber 
toplamda 10 şehir sorumluluk alanımız-
da. Bunlar,  Mersin, Adana, Osmaniye, 
Hatay, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, 
Aksaray, Kayseri.

Bu işe nasıl başladınız?
Sektöre ilk olarak istasyon ekipmanları sa-
tan bir firmada başladım,  daha sonra bir 
buçuk sene  farklı  bir dağıtım şirketinde 
da Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Ka-
raman bölge sorumlusu olarak çalıştım.  

Sektörünüzün keyifli ve zorlu yanları nelerdir?
İçinde olduğumuz sektörün birçok sek-

törle bağlantısı bulunmaktadır. Özellikle 
lojistik, tarım, finans, teknolojik konular 
hakkında güncel durumu iyi takip etmek 
gerekiyor. Bu da bizleri her daim gün-
cel tutuyor.   İşimiz gereği sürekli sahada 
oluyoruz. Sürekli hareket halindeyiz, in-
sanlarla yüz yüze iletişimde bulunuyoruz, 
yeni insanlarla tanışıyoruz. Yeni insanlar-
la tanışmak zaten bu işin birinci şartıdır 
diyebiliriz. Çünkü yapacağınız işlerde 
en önemlisi rakip istasyon ziyaretleridir. 
Zorlu yanı olarak zorlu ve haksız rekabet 
koşullarını belirtebiliriz.

Akaryakıt fiyatları neden bu kadar değiş-
ken ve yüksek?
Akaryakıt fiyatlarının yüksek olmasının 
nedenleri arasında vergi oranları, kurdaki 
hareketlilik ve petrol fiyatlarının yüksek 
olması nedenlerini sayabiliriz.

Tüketiciler fiyatların yüksekliğinden şikâ-
yetçi olduğu için, siz bu konuda bir önlem 
düşünüyor musunuz?
Burada asıl belirleyici olan ve fiyatların 
makul hale gelmesini sağlayacak olan ku-
rum devlettir. Vergi fiyatlarını devlet be-
lirlediği için devletin düzenleme yapması 
gerekmektedir. Önümüzdeki dönem içe-
risinde bu düzenlemelerin yapılacağını 
umuyoruz. Yapılacak düzenlemelerle tü-

keticilerin daha uygun şartlar ile akaryakıt 
alacaklardır.

İstasyon hizmetinizi almak isteyen kişilerin 
kiminle iletişime geçmesi gerekiyor?
SOİL’in Merkez telefon numarasını ara-
maları ve iletişim bilgilerini bırakmaları 
yeterli olacaktır. Aynı zamanda internet 
sitemizden de bilgi alma imkânı bulun-
maktadır. Gelen talepler Saha Müdürü 
ve Bölge Müdürüne yönlendirilerek talep 
sahibi ile iletişim kurulması sağlanıyor. 
Çankaya Mah. İ.İnönü Bulvarı 101 
Cad. Canatan İş Merkezi Kat:10 No:20  
MERSİN 
Tel: 0(324) 238 66 76
Fax: 0(324) 238 77 76 
www.soil.com.tr

Bayi olabilmemiz için standartlar var mı?
Tabi, devletin koymuş olduğu yasal is-
tasyon standartlarımız var. Onun hari-
cinde biz de istasyon mühendislik kısmı 
olarak, istasyon emniyet standartlarını 
yükseltmeye çalışıyoruz. İstasyonun bina 
standardı, zemin standardı, pompa ve 
ekipmanlarının standardı ile ilgili mü-
hendislik bölümümüz gerekli çalışmaları 
yapıyor. 

Şu anda ilgilenmiş olduğunuz kaç bayiniz 

SOİL Çukurova 
Bölge Müdürü

Semih ALKAN

SOİL Çukurova Bölge Müdürü Semih 
Alkan ile şirketin faaliyetleri ve hedefleri 
üzerine konuştuk. Akaryakıt sektöründe 

kaliteli yakıt hizmeti vermeleri dolayısıyla 
kendilerine güvendiklerini dile getiren 

Alkan’ın röportajını kaçırmayın.
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bulunmaktadır ve hedefleriniz nelerdir?                              
Benim ilgilenmiş olduğum 76 tane bayi 
var. 2018 yılı sonlarına doğru yaklaşık yüz-
de 20 civarında bir bayi artışı hedefimiz 
var, sene sonuna kadar da bunun gerçekle-
şeceğini düşünüyoruz. Bölgemde bulunan 
il ve ilçe merkezlerindeki istasyon sayısını 
istikrarlı olarak artmaktadır.

Semih Alkan iş hayatı dışında nasıl biridir?
Genelde şehir dışı ziyaretleri biraz fazla 
olduğu için, hafta sonunda aileme vakit 
ayırmaya çalışıyorum. Bunların dışında 
yeni yerler keşfetmekten keyif alıyorum. 

Yoğun bir iş temposuna sahipsiniz, işinizin 
en sevdiğiniz yanı nedir?
Uzun süredir sürekli olarak sahada ça-
lıştığım için, yeni bayilerle tanışıp farklı 
sektörler hakkında bilgi sahibi olabiliyor-
sunuz, farklı dinamikleri takip etmek işin 
en keyifli yanı diyebilirim.

Sizin bu sektörü ve işi seçmenizdeki etken 
nedir, kendinizin tercihi mi?
Kendi isteğimle oldu aslında. Mezun ol-
duktan sonra farklı akaryakıt dağıtım 
firmasında şirketlerinde çalışan arka-
daşlarım vardı. Gelen tavsiyeler üzerine 
akaryakıt sektöründe çalışmaya başladım. 
Her dönem yeni gelişmelerin yaşandığı 
bir sektör olan akaryakıt sektöründe çalış-
maktan memnunum .

İlk günkü heyecanınızı bugün de koruyor 
musunuz? 
Tabi. İşin yoğunluğuna göre bazen ufak te-
fek iniş çıkışlar olabiliyor. Ama o ilk günkü 
heyecan olmazsa sahada çalışmak zorlaya-
bilir ve başarı şansınız yok olur.

SOİL ve kendiniz adına hedefleriniz neler ve 
neler yapmayı planlıyorsunuz? 
9 senedir burada çalışıyorum ve ilk başla-

dığım anla şu an ki durumun arasında sa-
tış olarak da, istasyon sayısı artışı olarak da 
ciddi farklar ve artışlar var. Hedeflerimiz 
sürekli olarak güncelleniyor. İstasyon sayı-
sının ve istasyon satışlarımızın artması için 
planlamalarımızı yapmış durumdayız. Yı-
lın her çeyreğinde toplantılar ile hem rakip 
şirket uygulamalarını hem şirketimizin 
güncel durumunu değerlendirme imka-
nımız bulunuyor. Şirketimizin marka de-
ğerini arttırmak, tüketicinin tercihlerinde 
ön sıralarda olmak adına çalışmalarımız 
kesintisiz devam ediyor.

Peki, insanlar neden SOİL’i tercih etmeli, sizi 
farklı kılan nedir?
Şirket olarak kaliteli bir yakıt satıyoruz. 
Şirketimizin en çok kendine güvendiği 
konu aslında kaliteli ürün sunmasıdır. İs-
tasyonlarımızdan akaryakıt alımı yapan 
tüketicilere hem kaliteli hem uygun ürün 
sunumu yaptığımız için gönül rahatlığıyla 
istasyonlarımızdan alım yapabilirler.  Ka-
liteli  ve hesaplı ürünün yanında  hizmet 
standartlarımızı da üst seviyelere çekmek 
için pompa, market ve yıkama  görevlile-
rimize eğitimler veriyoruz. İstasyon görsel 
ve hizmet standartlarımızın  her önceki 
seneye göre artış göstermesi bizleri mutlu 
etmektedir. 

Önümüzdeki süreçte bayiliklerinizde değişik-
likler, yenilikler yapmayı planlıyor musunuz?
Önümüzdeki dönem içerisinde şirketimi-
zin önem verdiği konular içerisinde taşıt 
tanıma sistemi ilk konular arasında yerini 
almıştır.  Taşıt Tanıma Sistemi için alt yapı 
çalışmalarımız hazır durumdadır. Farklı 
lojistik firmalarının sistem üzerinde alım 
yapabilmesi için pilot çalışmalarımız baş-
lamıştır. Kısa bir süre içerisinde kurumsal 
kimliğimizde revizyonlar yapıldı. İstasyon 
görsellerimizde yapılan revizeler ile istas-
yon görünümlerimiz daha şık oldu. Hem 
bayilerimiz hem müşterilerimiz yeni ku-
rumsal kimliğimizi beğendiklerini belirt-
mektedirler. 
Haziran ayı içerinde SOİL akaryakıt ola-
rak LPG hizmeti de sunmaya başladık. 
İstasyonlarımızda bundan sonra otogaz 
hizmetini SOİL Gaz olarak vereceğiz. Çok 
uzun zamandır planlaması yapılan otogaz 
hizmetinin devreye alınması akaryakıt bö-
lümümüze güç verecektir. Akaryakıt, ma-
deni yağ ve otogaz ürünlerinin tamamen 

SOİL çatısında yapılması hizmet kalite-
mizi yükselteceğinden kısa sürede olumlu 
sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. 

Bayileriniz bir sorunla karşılaştığı zaman 
size ulaşabiliyorlar mı ve daha önce böyle 
bir durum yaşadınız mı?
Dönem dönem sorunlarla karşılaştığımız 
oluyor. Bayilerimiz ile iletişim ile bir prob-
lemimiz bulunmamaktadır. Hem saha 
çalışanlarına hem şirket üst düzey ve şirke-
timiz sahiplerine ulaşılması çok kolaydır. 
Sorun ile ilgili gerekli departmana yönlen-
dirmeler yapılmakta olup sorun çözülene 
kadar takip sağlanmaktadır. Genel Mü-
dürlük düzeyinde de dönem dönem bayi 
ziyaretleri yapıldığından bayi-şirket ilişki-
lerimiz sürekli güncel bir durumdadır. 

Haksız rekabet oluyor mu?
Maalesef çok fazla oluyor. Yol güzergâh-
larındaki fiyatlardan bunu çok net göre-
biliyoruz. Maliyet fiyatlarının aşağısında 
satış yapan yerlerden dolayı bayilerimiz ve 
bizler bu durumdan etkileniyoruz. Yöne-
ticilerimiz bu ve bu gibi durumları elbette 
devletin ilgili birimlerine iletmektedir. Ko-
nuyla ilgili birkaç adım atıldı ancak yeterli 
değil, konunun daha detaylı incelenmesi 
ve üzerinde durulması gerekiyor. Dağıtım 
şirketi sayısı çok fazla, bunlardaki yasal 
mevzuat biraz daha zorlaştırılarak bu işe 
gereken önemi veren, resmi kurumların 
kaidelerine uyan  finansal gücü olan şir-
ketlerin olması kaliteyi artıracaktır.

Son olarak tüketicilerin yakıt ekonomisi ya-
pabilmesi için bazı ipuçları verebilir misiniz?
Yakıt ekonomisi yapmak için; aracın ma-
kul bir hızla kullanılması, ani fren ve ani 
hızlardan kaçınılması, lastik basınçlarının, 
motor yağlarının düzenli kontrol edilmesi, 
araç içerisinde gereksiz yük bulunmama-
sı, gerekmedikçe klimanın kapalı olması, 
seyir halinde iken araç camlarının kapalı 
olması hususlarına dikkat edilmesi gerek-
mektedir. En önemlisi yakıtın SOİL’den 
alınması gerekmektedir;)

‘‘2018 yılı sonlarına doğru 
yaklaşık yüzde 20 civarında 

bir bayi artışı 
hedefimiz var, sene sonuna 

kadar da bunun
gerçekleşeceğini 

düşünüyoruz’’

‘‘Şirket olarak kaliteli bir yakıt 
satıyoruz. Şirketimizin en çok 
kendine güvendiği konu aslın-

da kaliteli ürün sunmasıdır’’
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HAÇHİKO:

ÖYKÜ

İ
Bir köpeğin insanlığa 
ders veren öyküsü!
Sahibinin öldüğünü bilmeden, her akşam buluştukları 
tren istasyonunda 9 yıl boyunca onu bekledi. Kimse ona 
sahibinin öldüğünü, artık geri gelmeyeceğini anlatamadı. 
İşte efsane köpek Hachiko’nun hikâyesi!

Köpeklerin insan-
larla yüzyıllar ön-
cesinden bu yana 
süregelen kadim 
dostluğu herkes 

tarafından bilinir. Fakat kimi 
dostluk hikayeleri vardır ki, 
bunlar tarih kitaplarına geç-
miş, filmleri yapılmış, insan 
ve köpek dostluğunun sembol 
hikayeleri olarak dilden dile 
aktarılmıştır. Tokyo’da heykeli 
dikilen sadık köpek Hachiko 
belki de bunlardan en eski ve 
en fazla bilinenidir.

Hachiko ile sahibi Profesör 
Ueno’nun sevgi dolu hikâyesi 
neredeyse 100 yıl geri gidiyor. 
Profesör Ueno, safkan Akita 
türü, iri beyaz bir erkek olan 
Hachiko’yu henüz bir bebek-
ken sahiplenir. Hachiko’nun 
sıra dışı özellikleri, özellikle 
sahibine duyduğu sadakatte 
kendini göstermektedir. Bu iyi 
huylu iri beyaz köpek, sahibi-
ne her gün sabah Shibuya Tren 
İstasyonu’na kadar eşlik etmeyi 

görev haline getirir. Her akşam 
da aynı saatte tren istasyonu-
nun önüne gidip sahibinin 
kapıdan dışarı çıkmasını bek-
lemekte, sonra onunla birlikte 
eve dönmektedir.

Hachiko’nun bu muhteşem 
sadakati, tren istasyonunda ve 
civarda çalışanlar tarafından il-
giyle karşılanmaktadır. Hachi-
ko o civarda herkes tarafından 
bilinen bir köpek haline gelir.

Fakat bir gün beklenmedik bir 
durum ortaya çıkar. Hachiko 
her zamanki gibi sahibini kar-
şılamak üzere tren istasyonuna 
gelip beklemeye başlamıştır. 
Fakat sabaha kadar gözünü 
bile kırpmadan beklemesine 
rağmen, Profesör Ueno kapıda 
görünmez. Sadık köpek Hachi-
ko hiçbir yere ayrılmadan sahi-
bini beklemeye devam eder ve 
bu efsane bekleyiş tamı tamına 
9 yıl sürer. 3200 koca gün bo-
yunca, istasyonun önünden bir 
an olsun ayrılmaz Hachiko.
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İstasyon çalışanları şaşkınlıkla kö-
peği izlemektedir. Ölüm nedir bil-
mediği için, sahibinin öldüğünü 
anlamamıştır; zaman nedir bilme-
diği için, 9 yıl boyunca sahibinin 
geleceğinden en ufak bir kuşku 
duymamıştır. Hala inatla sevgili 
sahibinin her zamanki gibi kapıda 
görüneceği anı beklemektedir. Bu 
muhteşem sevgi hikâyesi ve az bu-
lunur sadakat istasyon çalışanları-
nı ve çevre esnafı çok duygulandır-
mıştır. Hachiko’yu onlar beslerler; 
gerektiğinde soğuktan korumaya 
çalışırlar. Hachiko’nun ünü kısa 
zamanda önce civar semte, sonra 
şehre, sonra da ülkeye yayılır.

Bu dost canlısı iri beyaz köpeğin 
hüzünlü bekleyişi, sevgili sahibi-
ne ulaşamadan beklediği o uzun 
yılların getirdiği yorgunluk ve ih-
tiyarlığın sonucu olarak, Shibuya 
Tren İstasyonu’nun kapısında öl-
mesiyle sona erer. Fakat Hachiko 
efsanesi henüz yeni başlamıştır.

Bugün Tokyo’ya gidenlerin Shi-
buya istasyonunun kapısında 
karşılaştığı köpek heykeli Hac-

hiko’dur. Japonlar, sadakat ve insan 
hayvan ilişkisinin sembolü olarak 
ölümünden hemen sonra 9 yıl bo-
yunca sahibini beklediği yere Hac-
hiko’nun heykelini dikerler.
II. Dünya Savaşı’nda heykel tahrip 
olanca da 1948’de yenisini diktiler. 
Bugün Shibuya İstasyonu’nun o 
kapısı Hachiko çıkışı olarak bilinir 
ve Tokyo’nun en önemli buluşma 
merkezlerinden biridir..

Her yıl Hachiko’nun ölüm yıldö-
nümü olan 8 Mart’ta da birçok 
hayvansever heykelin önünde 
buluşurlar. Hachiko’nun mumya-
lanmış naaşı ise Tokyo’da bulunan 
Ulusal Bilim Müzesi’nde sergilen-
mektedir.
 
Her yıl Hachiko’nun ölüm yıldönü-
mü olan 8 Mart’da da birçok hay-
vansever heykelin önünde bulu-
şurlar. Hachiko’nun hikâyesi 1987 

yılında bir Japon filmine de 
konu oldu. Ülkemizde de 
Japon filmleri festivali’nde 
gösterilmişti.

Hachiko’nun mumyalanmış 
naşı da halen Tokyo’da bulu-
nan Ulusal Bilim Müzesi’nde 
sergilenmektedir.

Hachiko’nun hikâyesi za-
manla tüm dünyaya yayıldı 
ve bu hikâyenin bir de Hol-
lywood versiyonu çekildi. 
Dostluğun ve sadakatin anla-
mını giderek yitirdiğimiz bu-
günlerde bu film içinizi ısıta-
caktır…
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SOİL 
Yönetimi Sahada

SOİL Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Serhat Aka,  SOİL 
Satış ve Pazarlama Müdürü Ti-
muçin Yılmaz, SOİL Gaz Satış 
ve Pazarlama Müdürü Murat 
ALKAN ve ilgili bölge ve saha 
müdürleri bayileri ziyaret etti.

SOİL yönetimi, bayi toplantıları, iftar 
yemekleri, yurt dışı gezileri düzenle-
yerek sektörü güncel olarak değerlen-
dirme ve işbirliğini geliştirme üzerine 
planlamalar yaparken bir yandan da 
bayi ziyaretlerini ihmal etmiyor. 

ZİYARETLER
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Murat Alkan kimdir kendinizden 
bahseder misiniz?

2003 yılından beri akaryakıt sektörün-
deyim.2018 yılının başından itibaren 
SOİL Gaz Satış ve Pazarlama Müdürü 
olarak görev yapıyorum. Daha önce 
akaryakıt kısmında Saha Müdürlüğü, 
Bölge Müdürlüğü ve Satış, Yatırım ve 
Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcılığı görevlerinde bulundum.

Sektöre adım atışınız nasıl 
gerçekleşti?

İşletme mezunuyum, üniversiteyi bitir-

dikten sonra kısa bir süre finans kuru-
luşunda çalıştım. Sonrasın da akaryakıt 
sektörün de çalışmaya başladım.

Sektörün size kazandırdıkları nelerdir?
Günümüzde Enerji sektörü oldukça 
önemli ve dinamik bir sektör.  Özellik-
le Akaryakıt ve LPG kısmı, enerjinin 
içinde ayrı bir öneme sahip. Alternatif 
enerji kullanımlarına yönelik arayışlar, 
yatırımlar artmış olsa da daha uzun bir 
süre akaryakıt ve LPG önem arz eden 
şekilde kullanılmaya devam edilecektir.  
Enerji sektörünün diğer tüm sektör-
lerde dolaylı bir bağlantısı olduğundan 
birçok sektör hakkında bilgi sahibi 
oluyorsunuz.   Özellikle ekonomi, itha-
lat, yatırım, finans, hukuk alanlarında 
sürekli yeni bilgiler edinip enerji sektö-
rüne geniş bir perspektiften bakma şan-
sına sahip oluyorsunuz.  Sürekli ihtiyaç 
duyulan ve gelişen bir alan olduğu için 
teknoloji iyi takip etmek gerekiyor. İşin 
bu kısmı bizleri sürekli güncel tutuyor. 
Ayrıca yıllar içerisin de farklı coğrafya-

lardan farklı insanlar ve kültürler tanı-
yarak iletişim kazanımı elde ediyoruz.

Sektör de kişisel olarak iletişim kur-
manız sıkıntı oluyor mu?

İletişim konusunda şimdiye kadar her-
hangi bir problem yaşamadım. Yapıcı, 
dürüst bir bağ kurma niyetiyle yaklaşım 
olunca kurulan ilişkiler uzun soluklu 
oluyor.  Halen, sektöre ilk başladığım 
senelerde tanışmış olduğum bayilerin 
birçoğu ile görüşmeye,  bilgi alış verişi 
yapmaya devam ediyorum. 

SOİL Gaz’dan bahsedebilir  misiniz?
SOİL Gaz Acar Grub’a bağlı bir şirkettir.  
Acar Grup, tamamen kurumsal bir yapı 
içerisinde yönetilen, 20’ye yakın sektör-
de faaliyet gösteren, Grup bünyesinde 
faaliyet gösteren her firma, ilgili sektö-
rün lideri pozisyonundadır. 

SOİL Gaz, SOİL Akaryakıt Dağıtım Şir-
ketinin hem kardeş şirketi aynı zamanda 
LPG partneridir. SOİL, sahip olduğu bü-

‘‘SOİL, sahip olduğu büyük 
depolama alanı, en büyük 
gemi yanaşma platformu 

ve “Türkiye’nin gülümseyen 
yüzü” olarak hedeflerine 

emin adımlarla ilerlemektedir’’

SOİL Gaz Satış ve Pazarlama Müdürü

Murat ALKAN

SOİL Gaz Satış ve Pazarlama Mü-
dürü Murat Alkan ile sektörü 
değerlendirdik. Alkan, emniyet 
standartlarının sağlanmadığı bir 
istasyona kesinlikle ikmal yapıl-
maması konusunda kararlı olduk-
larını dile getiriyor.
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yük depolama alanı, en büyük gemi yanaş-
ma platformu ve “Türkiye’nin gülümseyen 
yüzü” olarak hedeflerine emin adımlarla 
ilerlemektedir. SOİL bilinen, kaliteli bir 
markadır ve Akaryakıt sektörünün önemli 
bir oyuncusudur.  SOİL’in Akaryakıt sektö-
ründe sağlam ve kaliteli bir geçmişi olması 
nedeniyle SOİL Gaz’a kısa bir süre içinde 
değer katacağını düşünüyorum.   SOİL ve 
SOİL Gaz’ın işbirliği her iki şirkete ciddi 
kazançlar sağlayacaktır. 

Haziran ayı içerisinde tüm yasal sorumlu-
luklarımızı yerine getirerek LPG dağıtım 
işine hızlı bir giriş yaptık. Öncelikle istas-
yonlarımızın içerisinde bulunan farklı 
gaz markalarının SOİL Gaz’a transfer iş-
lemlerine önem veriyoruz. Amacımız en 
kısa zamanda SOİL akaryakıt istasyonla-
rının tamamında SOİL Gaz markasının 
birlikte kullanılmasıdır. Çalışmalarımızı, 
planlarımızı bu hedef doğrultusunda ya-
pıyoruz. Aynı zamanda farklı akaryakıt 
markalarının LPG bayiliklerinin transfe-
ri konusunda da çalışmalarımız devam 
ediyor.  Birçok farklı şirket bayisi kısa 
zaman içerisinde SOİL Gaz’a güvenerek 
bayilik faaliyetine SOİL Gaz ile devam 
etme tercihini kullandı.  Kısa zamanda 
hızla geniş bir LPG ağına ulaşacağımızı 
düşünüyoruz.  Yeni kurulmuş bir şirket 
olarak SOİL Gaz’a gelen bayilik talepleri 
oldukça memnuniyet vericidir. 

Petrol fiyatlarında sürekli artış var. 
Fiyatlarda ki artış tüketiciyi gaza yönlen-
diriyor. Türkiye’de ki gaz satışı ve talebi 

hakkında bilgi verebilir misiniz?
LPG ürünü diğer yakıt türlerine göre daha 
ekonomiktir. Bu sebepten dolayı LPG’li 
araç sayısı çoğalmakta, LPG ürün kulla-
nımı her geçen gün artmaktadır. 2017 yılı 
ile 2018 yılı değerlendirmesi yapıldığında 
otogazda %10’a yaklaşan bir artış olduğu 
görülmektedir.  LPG kullanımının önü-
müzdeki dönemde artmaya devam ede-
ceğini düşünüyoruz.

Riskli bir işiniz var, ne gibi güvenlik 
önlemleri  alıyorsunuz?

Çevre ve insan güvenliği en fazla önem 
verdiğimiz konu. İstenmeyen bir durum 
ile karşılaşmamak için mühendislik mü-

dürlüğümüzce periyodik olarak ikmal 
araçlarımız ve istasyon içindeki tesisatla-
rımız kontrol edilmektedir.

Emniyet standartlarının sağlanmadı-
ğı bir istasyona kesinlikle ikmal yapıl-
maması konusunda kararlıyız. Çevre-
mizi ve insanlarımızı tehlikeye atacak 
bir iş yapmayız.

Yeni teknolojik gelişmeler  var mı?
Türkiye, hem LPG de hem akaryakıtta 
teknolojik alt yapı uygulamaları açısından 
iyi durumda. Şirket olarak hem akaryakıt 
hem LPG kısmında yenilik ve teknoloji 
konusunda başarılı olduğumuza inanı-
yorum. Araçlarımız en son teknolojik 

unsurlara sahip. Araçlarımız kendinden 
tartabilen, sayaçlı ve ayrıca içerisinde de 
otomasyon sistemleri bulunan yüksek 
donanıma sahip. İstasyonlarımızı kont-
rol altında tutabiliyoruz. Teknolojinin ve 
güncel yeniliklerin gerektirdiği argüman-
ları bizler de kullanıyoruz. Teknolojiyle iç 
içeyiz ve her daim yeniliklere de açığız. 

Göreve başladığınızdan itibaren, kendi 
adınıza ve  SOİL Gaz adına koyduğunuz 

hedeflerin neredesiniz?
İlk hedefimiz; en kısa zaman içerisinde 
sözleşmeleri biten bayilerimizin SOİL 
çatısı altında toplamak. Bayilerimizin 
yaklaşımları da oldukça iyi, Akaryakıt-
tan memnun olduklarından SOİL Gaz’a 
geçişte zorlanmıyoruz. SOİL Gaz faal ol-
duktan sonra gereken desteği sağladıkları 
için bayilerimize teşekkür ediyoruz.  SOİL 
Gaz olarak en önemli güç kaynağımızın 
bayiler olduğunu biliyor hedeflerimize 
ilerlerken birlikte büyüme planı prensi-
biyle sinerji yaratmaya çalışıyoruz.  İlk 

sene için 2018 yılı içerisin de SOİL Gaz 
olarak yüz sayısını yakalayacağımızı, 2019 
yılı sonunda 175 istasyon sayısına ulaşa-
cağımızı düşünüyorum. Bu arada farklı 
akaryakıt firmaları ile LPG konusunda 
partnerlik yapılabilmesi konusunda çalış-
malarımız mevcut. Partnerlik çalışmala-
rıyla daha hızlı büyüyeceğiz.

Şehir, bölge olarak bayinizin olmadığı 
yer var mı?

Markamızın çok iyi temsil edildiği böl-
gelerimiz var. Özellikle Dörtyol noktasını 
oldukça aktif kullanıyoruz.   İkmal ağımızı 
geliştirmemiz gereken lokasyonlar mev-
cut. Geliştirmemiz gereken lokasyonlar 
için alt yapı çalışmalarını planlamış du-
rumdayız. En kısa sürede tüm ikmal 
noktalarını aktif kullanarak büyümemizi 
hızlandıracağız. 

Gaz fiyatlarını nasıl belirliyorsunuz 
uyduğunuz kural var mı? İleriye dönük 

planlarınız var mı?
SOİL Gaz olarak tüketiciye uygun fiyatta, 
güvenilir, kaliteli ürün sunma planları-
mız var.  Bayilerimize gelen her tüketi-
ciye piyasadan daha uygun fiyatta ürün 
sağlayabilmek hedeflerimiz arasında. 
Kazancımızı tüketici ile paylaşarak akar-
yakıt ürünlerinin oldukça pahalı olduğu 
bir ülkede bir nebze de olsa son tüketiciye 
destek olmak istiyoruz.

İş hayatınız dışında neler 
yapıyorsunuz, vaktiniz nasıl geçiyor?

Akaryakıt sektörü çalışanları çok fazla 
seyahat yaparak bayi ziyaretleri gerçek-
leştirir.  Ben de yoğun iş hayatı dışında 
zamanımı ailemle geçirmeye çalışıyorum, 
Teknolojiyi takip ediyorum, hobim balık 
avcılığı. 

Son olarak neler söylemek  istersiniz?
 LPG sektörünün yerli markası olarak, 
emin adımlarla sektörün güçlü oyuncuları 
arasındaki yerimizi alacağız. Akaryakıtta 
olduğu gibi SOİL Gaz’da da tüketicilerin 
konuşacağı,  ses getirecek bir marka olacak-
tır. Bunun için insan kaynağımız, altyapı-
mız ve finansal gücümüz uygun. Çok kısa 
sürede herkes tarafından bilinen tanınan 
ve tercih edilen bir firma olacağız. 

‘‘Emniyet standartlarının
sağlanmadığı bir istasyona 

kesinlikle ikmal yapılmaması 
konusunda kararlıyız. Çevremizi 

ve insanlarımızı tehlikeye
atacak bir iş yapmayız’’
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DEPREM
AKUT Bilgilendiriyor…
Gerçekleştirdiğimiz arama-kurtarma çalışmalarının 
yanı sıra, uzmanlık alanlarımız dahilinde bilgi payla-
şımında bulunmaya devam ediyoruz. 

ACİL DURUM ÇANTASI; DEPREMİN ÖNCESİ, SIRASI, 
SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER
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Deprem Nedir?
Yer kabuğu içinde kırılmalar 
nedeniyle ani şekilde meydana 
gelen titreşimlerin, dalgalar 
halinde yayılarak yer kabuğu-
nu sarsmasına “Deprem” diyo-
ruz. Bu sarsma, toprak üzerin-
deki yapıları yıkacak kuvvette 
olabilir.
Günümüzde depremden ko-
runmak için geliştirilmiş bir-
çok bilimsel ve teknik bilgi 
mevcut. Bu bilgiler ışığında, 
depremleri en az hasarla atla-
tabilmek için, her bir bireyin 
üzerine düşen sorumluluklar 
olduğunu; topraklarının %95’i 
önemli fay hatları içerisinde 
olan ülkemizde, sorumluluk 
bilinci ile hareket etmenin, 
önlenebilir sebeplerle meyda-
na gelebilecek can kayıplarını 
bertaraf edebileceğini belirt-
mek isteriz.

Halk arasında “Deprem 
Çantası” olarak bilinen 
“Acil Durum Çantası” 
nedir? 
Acil Durum Çantası, bireylerin 
ev veya iş yerlerini acilen terk 
etmeleri gerekebilecek olası acil 
durum veya afetlere karşı hazır-
lanan, ilk 72 saat süresince yani 
yardım ekipleri gelene kadar, 
bireylerin temel ihtiyaçlarını 
karşılaması hedeflenen lojistik 
destek çantasıdır. 

Acil Durum Çantasının 
içerisinde neler 
olmalıdır?
Her çantada olması gereken 
standart malzemeler:
Aile bireylerinin tümüne 72 
saat yetecek kadar su; mevsime 
uygun yedek kıyafet; yüksek ka-
lorili ve enerji verecek konserve, 

kuruyemiş gibi gıdalar; sigorta 
poliçesi, pasaport gibi önemli 
evrakların fotokopileri; alkollü 
mendil, sabun gibi hijyenik mal-
zemeler; ilk yardım çantası; dü-
dük, makas, çakı, fener, pilli rad-
yo, yedek pil gibi malzemeler ile 
ev ve araçların yedek anahtarları 
ve bir miktar para. Mümkün-
se mat ve uyku tulumu da uzun 
süre dışarıda kalmamız gereken 
durumlarda hayatımızı kolaylaş-
tıracak malzemelerdendir.

Kişiye göre değişkenlik göste-
recek malzemeler:
Standart malzemelerin yanı sıra, 
bir de bireylerin temel özellikle-
rine göre değişkenlik gösterecek 
malzemeler vardır. Örneğin be-
bekli ailelerin acil durum çan-
tasında bebek bezi, mama gibi 
malzemeler olmalıyken, düzenli 
ilaç kullanan bireylerin ilaçları 
acil durum çantasında yer al-
malıdır. Yine engelli bireylerin 
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gündelik yaşamlarını kolaylaş-
tıran malzemeler de acil durum 
çantasında bulunmalıdır.

Çanta nerede durmalı?
Kolay ulaşılabilir ve kolay görü-
lebilir bir yerde olmalı. Bu mut-
laka bir çanta olmak zorunda 
değil. Örneğin, binalardan ye-
terince uzakta, güvenliğinden 
emin olunan bir depomuz varsa 
bu depoda veya binalardan yete-
rince uzakta, açık bir otaparkta 
bulunan bir aracımız var ise ara-
cımızın bagajında da bu malze-
meleri hazır tutulabiliriz. Burada 
önemli olan nokta, hazırladığı-
mız çantanın kolay erişilebilir ve 
taşınabilir olması.
Bir acil durum çantası hazırla-
mayı tercih etmiyorsanız, acil 
durum malzeme listesi oluştura-
bilir, binayı terk ederken listeye 
bakarak almanız gereken malze-
meleri hızlıca derleyebilirsiniz. 

Deprem sırasında 
yapmamız gerekenler 
nelerdir?
Deprem meydana geldiği an uy-
gulayacağımız doğru davranış 
biçimi, deprem öncesi alınan ted-
birlere bağlı olarak etkili olabilir.
En başta binamızın “bilimsel 
ilkelere ve mevcut yönetme-
liklere” göre inşa edilmiş oldu-
ğundan emin olmalıyız. Son-
rasında devrilebilecek eşyaları 
sabitlemeliyiz. Aile bireylerimiz 
ile birlikte deprem tatbikatı yap-
malı, olası bir depreme evde ya-
kalanırsak, evin içinde nerede 
korunacağımızı önceden belir-
lemiş olmalıyız. 
Bu şartlar altında deprem olursa;
Öncelikle sakin olmaya çalışmalı-
yız çünkü panik bize hata yaptı-
racaktır. Mümkün olduğunca az 

hareket etme-
liyiz. 
Bina 
içindeysek;
Öncelikle mer-
diven, balkon 
ve pencereler-
den uzak dur-
malıyız. Eğer 
binamızın bi-
limsel ilkele-
re ve deprem 
yönetmeliğine 
uygun olarak 
inşa edildiğine eminsek ve eş-
yalarımızı sabitlemişsek; yerini 
daha önceden belirlediğimiz, 
ağırlık merkezi yere yakın olan 
eşyalarımızın yanında YAT-KO-
RUN-TUTUN pozisyonu alma-
lıyız. Yere yan yatıp dizleri kar-
nımıza çekmeli, üstteki elimizle 
başımızı, alttaki elimizle yanına 
uzandığımız eşyayı tutmalı ve 
sarsıntı geçene dek beklemeliyiz.
Dışarıdaysak;
Bina, üst geçit, elektrik hatları, 
aydınlatma direkleri, araç trafi-
ğinin devam ettiği oto yollar ve 
ağaçlardan mümkün olduğunca 
uzak durmalı ya da uzaklaşma-
lıyız. Deprem anında açık alan-
daysak ÇÖK-KAPAN pozisyo-
nu almalıyız. Yani diz çökmeli, 
ellerimizle başımızı korumalı, 
olası kaza ya da yaralanma risk-
lerine karşı etrafımızı gözlemle-
meli ve yine sarsıntı geçene dek 
beklemeliyiz. 
Deprem sonrasından da kısaca 
bahsetmemiz gerekirse;
Deprem bittikten sonra, acil 
durum çantamızı da yanımıza 
almalı; elektrik, su, doğalgaz hat-
larını kapatmalı; binamızı ‘mer-
divenleri kullanarak’ terk etmeli 
ve yetkililer onay verene dek 
hiçbir sebeple binaya giriş yap-
mamalıyız. Binadan tamamen 
çıkana dek kibrit veya çakmak 

kesinlikle kullanmamalıyız.
Binayı terk ettikten sonra, kom-
şularımız arasında yardıma ih-
tiyacı olan kimse yoksa daha 
evvel belirlediğimiz buluşma 
noktasına doğru hareket etmeli 
ve aile bireylerimiz ile bir arada 
bulunmalıyız. Telefonu ve sos-
yal medyayı gereksizse kullan-
mamalı, erişim ağlarını meşgul 
etmemeli, söylenti veya spekü-
lasyonlara değil, resmî açıkla-
malara itibar etmeliyiz.

Depremde enkaz 
altında kalırsak 
ne yapmalıyız? 
Sakin olmaya çalışmalı, toz-
dan korunmak için solunum 
yollarımızı bir giysi parçası ile 
örtmeliyiz. Kibrit, çakmak gibi 
ateş kaynaklarını kullanmamalı, 
enerjimizi tasarruflu kullanmak 
için mümkün olduğunca az ha-
reket etmeliyiz. 

Kurtarma ekiplerinin dinleme 
cihazları ile çok alçak sesleri 
bile duyma imkanı olacağı için, 
sürekli bağırarak enerji harca-
mak yerine, belirli aralıklarda 
ekiplere hayatta olduğumuzu 
belirtecek sesler iletmeliyiz. Katı 
cisimler sesi ileteceği için, bir 
duvara ya da tesisat borusuna 
sert cisimlerle vurabiliriz. 

SOSYAL SORUMLULUK
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Web sayfamızda ve sosyal medya hesaplarımızda sık 
sık eğitim videolarımızı paylaşıyor; basın aracılığı ile 
bilgilendirici makale, söyleşi vb. çalışmalar gerçek-
leştiriyoruz.
https://www.akut.org.tr/video-galerisi

Afet Bilinci ve Önlemler El Kitapçığı bası-
yor, vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaş-
tırıyoruz. 

Önlenebilir sebeplerle meydana gelebilecek can ka-
yıplarını en aza indirmek için hazırlanacak her pro-
jeye katkıda bulunmayı, bilgiyi paylaşmayı son dere-
ce önemsiyoruz.

Öğretmenlerimiz, Muhtarlarımız, Halk Eğitim Mü-
dürlüklerimiz, Belediyelerimiz, seminer talepleri 
için bizlere web sayfamızdaki iletişim numaraların-
dan her zaman ulaşabilirler. 
https://www.akut.org.tr/iletisim

AKUT olarak 
bilinçlendirme çalış-
maları kapsamında 
neler yapıyorsunuz?
AKUT gönüllüleri olarak, ülke gene-
linde her yıl ortalama 2000 ücretsiz 
oturum ile 100 bin vatandaşımıza 
TEMEL AFET BİLİNÇLENDİRME 
seminerleri veriyoruz.

SOSYAL SORUMLULUK
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TOPLANTI

16-17 Ağustos 2018 tarihin-
de Mersin Divan Otelinde 

yapılan toplantıya SOİL Yö-
netim Kurulu Başkanı Beşir 
Acar, SOİL Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Serhat 
Aka, SOİL Satış ve Pazarlama 
Müdürü A. Timuçin Yılmaz, 
SOİL Gaz Satış ve Pazarlama 

Müdürü Murat Alkan ve 
SOİL Bölge ve Saha Müdürle-

ri katıldı. Toplantıda 2018’in 
ilk 7 ayının satış ve hedef 
değerlendirmesi yapıldı.
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SAĞLIK

ÖNEMLİ ÖNERİ

CEP TELEFONU 
KULLANIRKEN 12
Her gün birçoğumuz günün 

ortalama 2-4 saatini 
başımız öne eğik şe-

kilde mail, mesaj ya da sosyal 
medya trafiğinde geçiriyoruz. Yani 
boyun omurlarımıza yılda 700 ila 
1400 saat ek stres yüklüyoruz. Lise 
öğrencilerinde ise bu süre yaklaşık 
5000 saati buluyor. Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nural 
Aydın, başta cep telefonu olmak 
üzere mobil cihazların kullanımı ve 
düşük ergonomiye bağlı olarak bel, 
boyun fıtıkları, boyun kökenli baş 
ağrıları, tendon hasarlanmaları ve 
sinir sıkışmalarının görülme sıklığı-
nın arttığına dikkat çekiyor.
İş, eğlence ya da sosyalleşme adına 
elimizden düşürmediğimiz cep te-
lefonu başta olmak üzere mobil ci-
hazlarının kullanım süresi arttıkça 
sağlığımız üzerinde yarattığı etkiler 
de ortaya çıkıyor. Özellikle de kas 
iskelet sistemimiz üzerindeki bas-
kı süresinin artması sorunun daha 
hızlı gün yüzüne çıkmasına neden 
oluyor. Bu sorunların başında da 
boyun ve bel fıtıkları ve bunlara 
bağlı ağrılar, sinir sıkışmaları, duruş 
bozuklukları geliyor. Omurgamızın 
uzun süre aynı pozisyonda durmak 
için tasarlanmadığını hatırlatan Ay-
dın, “İdeal duruş omurga sağlığının 
yanı sıra genel vücut sağlığı ve ruh 
halimizi de olumlu yönde etkiliyor. 
Çünkü araştırmalar düzgün duru-
şun serotonin düzeylerini de olumlu 
yönde etkilediğini gösteriyor” diyor.

Başımı-
zı nötral 
pozisyon de-
nilen sağlıklı ideal 
açıda tuttuğumuzda, 
boyun omurlarımıza 
binen yükün yaklaşık 4.5 - 5 
kg civarında olduğu biliniyor. 
Baş statik veya öne eğik haldey-
ken boyun kasları, çevre tendon 
ve bağlar başı destekliyor. Yapı-
lan çalışmalar; boynun 15 derece 
eğimi ile boyuna binen yükün 
12.25 kg, 30 derece eğimi ile 18 
kg, 45 derece eğimi ile 22 kg’a 
kadar çıktığını ortaya koyuyor. 
Bu nitelikteki stresin zaman içeri-
sindeki tekrar eden artışıyla da boyun 
bölgesinde erken dejenerasyona ve berabe-
rinde çeşitli boyun rahatsızlıklarına neden 
olabiliyor. Dr. Nural Aydın bu nedenle aşırı 
cep telefonu kullanımı ve düşük ergonomi 
sonucunda sıklıkla karşılaşılan hastalıklar arasında; 
bel – boyun fıtıkları, boyun kökenli baş ağrıları, tendon 
hasarlaşmaları ve sinir sıkışmalarının yer aldığını söylüyor. 
Genel aşırı kullanım ve duruş bozukluğuna bağlı oluşan sakat-
lanmalara ek olarak, sürüş veya yürüyüş (özellikle düzgün olmayan 
yüzeylerde) gibi tam dikkat gerektiren durumlarda cep telefonu kul-
lanımı da akut yaralanma riskini beraberinde getiriyor. Bu nedenle 
mevcut risklerin farkında olmak ve potansiyel yaralanmaları önle-
mek için sağlıklı adımlar atmak ve güvenlik tedbirleri almak son 
derece önem taşıyor.
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Doğru duruş, mutluluk 
              hormonlarını etkiliyor!

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz-
manı Dr. Nural Aydın, mobil tele-
fonları ergonomik kullanmaya yar-
dım edecek önerilerini sıralıyor...
• -Cep telefonunuzu kullanır-
ken başınızı eğmek yerine telefonu-
nuzu kaldırın.
• -Ekranı okurken telefonunu-
zu çene hizası veya biraz altına gelecek 
şekilde konumlandırın. -Telefonunu-
zu kucağınızda veya göğüs yüksekliği-
nin altında tutmaktan kaçının.
• -Mesaj, mail yazarken 
başparmağa alternatif diğer par-
maklarınızı da kullanmaya çalışın. 
-Telefonu tek elle kullanmak yerine 
mümkün olduğunca düz bir yüzeye 
koyun ya da bir elle telefonu tutar-
ken diğer elle yazmaya çalışın.
• -Başparmağınızla yazarken 
parmağınızı bükmek yerine parmak 
ayasıyla yazmaya gayret edin.
• -Bileklerinizi mümkün ol-
duğunca rahat ve düz tutun.
• -Cihazlarınızı kullanırken 
bilekleriniz ve parmaklarınızdaki 
gerginliğini en aza indirin. Mümkün 

olduğunca dik bir postürde durun.
• -Boyunda düzleşme ve 
omuz başında içe dönüklüğe sebep 
olmasından dolayı aşağıya uzun sü-
reli bakmaktan sakının.
• -Akıllı cihazınızı boynunu-
zun rotasyon da denilen dönmesine 
sebep olacak bir yere koymayın.
• -Mesajlarınızı mümkün 
olduğunca kısa tutun ya da ses ta-
nıma yazılımlarını kullanın. Fazla 
tuş vuruşu daha fazla bilek-parmak 
yorgunluğuna neden olacaktır.
• -Dokunmatik ekranlı tele-
fonlarda mesajlaşırken, telefonunu-
zu dikey bir konumda kullanın. Bu, 
yazarken tuşa basmak için başpar-
mağınızın ulaşması gereken alan 
miktarını azaltacaktır.
• -Uzun süreli çalışmalar için 
cep telefonu veya tablet kullanmayın.
• -Yazma sürenizi 10-15 da-
kikaya sınırlayın. Her 15 dakikada 
en az 2-3 dakika küçük molalar ve-
rin. Telefonunuzu sessize alarak bu 
küçük molaların kesintiye uğrama-
sını engelleyin.

Cep telefonunu daha 
ergonomik kullanmak için...
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NURETTİN  RENÇBER
 Nurettin Rençber adını duymayan kalmamıştır. Onun müziğini bilmeyen 
yoktur. Ancak eğitimci ve felsefeci olduğunu çok az kişi bilir. Felsefeci, eği-
timci ve sanatçı Nurettin Rençber ile sohbet ettik. Büyük bir keyifle okuya-
cağınız ve bitmesini istemeyeceğiniz bir röportaj oldu.

Hem felsefeci, hem öğret-
men, hem de şarkılar, 

türküler üreten bir sanat-
çısınız, kendinizden biraz 
bahseder misiniz? Bir de 
bu özelliklerden hangisi ile 
anılmak isterdiniz? Felsefeci, 
eğitimci, müzisyen…

Felsefeci, eğitimci, söz yazarı, 
besteci, performans sanatçısı gibi 
unvanlarla kimi kesimler tarafın-
dan tanınıyorum. Bu doğrudur. 
Çünkü bu alanların hepsinde de 
yaşamımın farklı dönemlerinde 
faaliyet gösterdim. İnsanların ge-
nel olarak birçoğunda yapıp etme-

lerini motive eden sebepler vardır. 
Benimde bu işlere bulaşmamın 
tabi nedenleri vardır. Her şeyden 
önce kendimi anlama merakım 
için, kendimi tanımlama, ontolo-
jik anlamda sınırlarımı ve pratik 
yeterlilik, yetkinlik alanlarımı be-
lirleme, geliştirebilme amacıyla bu 
işleri yaptım ve yapmaya da de-
vam ediyorum. Bu etkinliklerimin 
hepsi aynı amaç ya da amaçlara 
hizmet ettiğinden olsa gerek, uğ-
raş alanlarımın hiç biri diğerinden 
daha değerli ya da değersiz gibi 
gözüme görünmüyor, hatta hiç 
biri diğerinden belirleyici de değil. 
Aksine hepsi birbirini tamamlıyor 
ve birbirinin önünü açıyor. Ancak 

ne var ki müzik alanı diğerlerine 
göre daha görünür olduğu için 
ekonomik anlamda daha avantaj-
lı koşullar sunabiliyor. Şimdi beni 
ismen tanıyan büyük çoğunluktan 
kime sorarsanız size hemen bir 
müzisyen ya da türkücü olduğu-
mu söyleyecektir. Belki her yüz 
kişiden biri felsefeci ya da eğitimci 
olduğumu bilir ama durum budur. 
Kısaca, müzisyen Nurettin Renç-
ber diğer Nurettin Rençber’lerden 
daha görünen ve bilinen olanıdır. 
Bu durumdan çok da rahatsız de-
ğilim ama bu bilinme oranlarında 
ki uçurum keşke bu kadar da fazla 
olmasaydı dediğim çok zamanlar 
olmuştur.
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Farklı zamanlarda Türki-

ye’nin çeşitli bölgelerinde, 
Mersin, Adıyaman, Trab-

zon, Kırşehir, Çorum, Ankara 
ve İstanbul gibi birçok ilde 
görev yaptığınızı, yaşamınızı 
sürdürdüğünüzü biliyoruz. Bu 
bölgelerin müziği ve gelenek-
sel kültürü sizi etkiledi mi?

 Şimdi bu bölgelerin hepsini kül-
türel anlamda hem birbirine çok 
benzeyen genel; hem de neredeyse 
bazen mahalleden mahalleye de-
ğişebilen farklı, özel ve çok zengin 
bir kültürü var. Ancak bu durum 
ülkemize has bir özellik değil; 
dünyanın her ülkesinde kültürel 
özelikler aynen bizde olduğu gibi 
bezeşimli (genel) ve ayrışımlı(özel) 
karakterler taşır. Bu kültürel karak-
terler pek tabidir ki tesirinde kalan 
her insanı ve insan olarak da her 
sanatçıyı, artı etki altındaki sanat-
çının tüm üretim içeriklerini faz-
lasıyla yönlendirir hatta bazen Si-
vaslı Ozan Aşık Veysel  örneğinde 
olduğu gibi yöresel özellikleri ba-
kımından belirleyici bir güç ve etki 
gösterir. Bu durumun ülkemizde 
popüler olsun olmasın çok değer-
li örnekleri de vardır. Adıyamanlı 
Aziz Çelik, Kahtalı Mıçı, Urfalı Ka-

zancı Bedih, Hisarlı Ahmet(Kütah-
yalı), Elazığlı Enver(Demirbağ), 
Zaralı Halil, Keskinli Hacı Taşan 
ve Kırşehirli baba-oğul Muharrem 
ve Neşet Ertaş… Bu isimlerin hep-
si de kendi alanlarının en başarılı 
ve pırıltılı örnekleri olarak müzik 
tarihimizdeki yeri çoktan almışlar-
dır. Şimdi durumu benim gibi olan 
sanatçılara ve onların ürünlerine 
gelince vaziyet biraz değişir. Şöyle 
ki; estetik açıdan bu yöre özellikle-
rinin etkisinde kalmakla beraber, 
müzik formları, kalıpları ve kulla-
nılmış olan dil bakımından eserleri 
farklılık gösterir. Yani sizin anlaya-
cağınız bizim gibi sanatçıların bu 
yöre özelliklerinin ayrıntılarını ve 
oradaki muhteşem işçiliğin ince-
liklerini taklit hatasına düşmeden 
kavramak mecburiyeti vardır. Bu 
yüzden bu büyük ustalardan çok 
etkilendiğimi ve eserlerden çok şey 
kazandığımı ifade etmeliyim.
İşin bir başka yönü de o anda için-
de bulunduğumuz o bölgenin gele-
neksel alışkanlığını, cenaze, düğün 
gibi ritüellerini, eğlenme kültürü-
nü, oyunlarını, giyinme ve kuşan-
ma adetlerini edilgen bir gözlemci 
olarak inceleme şansımız oluyor ki 
bunun insana neler kattığını anlat-
maya zamanımız yetmez. Sanıyo-
rum bu sözü ettiğimiz bölgelerde 

bulunmuş olmam, bana bu açıdan 
çok şey katmıştır.
 

Bir röportajınızda ülke-
mizde müzik tarzlarının 
konusunda ciddi sıkıntılar 

yaşandığını, pop müziğinden 
örnekler vererek açıklamaya 
çalışmışsınız. İsimlendirme 
konusunda aynı belirsizliği 
halk müziği ya da ne kadar 
doğru bir tanımlama olur 
bilmem ama özgün müzik 
alanında geçerli olduğunu 
söyleyebilir miyiz?  

Şimdi bu sorunuzun zamanımızı 
çok aşan cevabı var ama onu ge-
çelim isterseniz (yine de merak 
edenler için Hürriyet Gazetesi’nin 
internet sitesinde Murat Yeşilyurt’a 
bakabilir) Sorunun diğer kısmına 
dair diyebilirim ki ‘’türkücü’’ tabii 
ki sadece türkü söyleyen için değil 
ama belki de ilerde türküleşecek, 
türkü formunda eserler üreten 
bir sanatçıya sarf edilecek bir sıfat 
olmamalı. Tamam! tabii ki türkü 
söyleyene türkücü denir, eyval-
lah…  Ama her türkü söyle-
yene türkücü denmez. 
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Çünkü bazı türkü söyleyenler, 
onu söylemekten başka ayrıca 
onu bazen yazarlar, bazen bes-
teler, bazen de her ikisini birden 
yaparlar, bazen de her okuyuş-
larında ona ayrı bir ruh ve gü-
zellik katarlar. Bu türden türkü 
söyleyenler ‘’sanatçı’’  demek 
daha doğru olur. Kısaca kavram 
kargaşasının giderilmesi açısın-
dan kime türkücü, kime saz şairi, 
kime ozan, kime sanatçı denir?  
Bu soruların ilgili araştırmacılar 
tarafından iyice irdelenip açıklığa 
kavuşturulmasının önemli oldu-
ğunu düşünüyorum. 

Sırası gelmişken konumuzla il-
gili küçük bir düzeltme yapalım; 
‘’türkücü’’ tabiri son dönemler 
de ortaya çıkmadı. Çok eskiden 
beri kullanılıyordu. Ancak türkü 
ve türküler söylemek çok yaygın-
laşıp popülerleşince bu sözcük 
gündelik hayatta daha sık kulla-
nılmaya başlandı. Sorunuzun bu 
isimlendirme karmaşasıyla ilgili 
kısım için diyebilirim ki aynı sı-
kıntı ‘’ halk müziği’’  yada ‘’ öz-
gün müzik’’ diye ( pek de doğru 
bir biçimde olmayacak şekilde  
isimlendirilmiş) müzik türü için 
de geçerli ne yazık ki!

Peki, sizce felsefe ile müzik 
arasında nasıl bir ilişki 

vardır?

 Felsefe, kısaca hayatı anlamanın, 
anlamlandırmanın ve değiştir-
menin hiç de kısa olmayan ama 
en etkili ve en kestirme biricik 
yoludur. Müzik ise iç dünyamız-
daki gelgitleri dışa vurmak, orta-
ya çıkarmak için başvurduğumuz 
bir yoldur. Yani kabaca felsefe, 
hayatı anlamamıza, müzik ise, 
kendimizi anlatmamıza yardımcı 
olur. Bu anlama ve anlatma edim-
leri bazen o kadar birbirine karı-
şır ki hangisinin sınırının nerede 
başlayıp nerede bittiğini, her biri-
nin bir diğeriyle nerede kaynaşıp 
nerede sonlandığını kestirmek 
oldukça zorlaşır. Fakat bu alan 
yakınlaşması felsefe ile müziğin 
benzemesine asla neden olmaz.
Meseleyi kendi bulunduğum yer-
den anlatmaya çalışayım; müziğin 
bir felsefesi olmalıdır. Aksi takdir-
de içi boş bir takım nağmelerin 
yan yana getirilmesiyle oluşturul-
muş olan kompozisyonlar (kimi 
kesimlerce müzik diye adlandırılsa 
bile) insan ruhunda ve bilincin-
de kalıcı bir etki bırak yaratmaz. 
Fakat derinliği olan bir cümlenin 

ya da bestecinin müziğini 
hemen hisseder ve benimse-
riz. Böyle eserler çoğunlukla 
çağları aşar, zamanla gelişe-
rek halka daha da büyüyerek 
dünyanın çeşitli coğrafyaları-
na uzanarak ölümsüzleşirler. 
Bundan hareketle felsefesi ve 
derinliği olan müzisyenlerin 
ürettiği eserlerle zorlu yaşam 
koşullarının kıvrımlarından 
yoğrularak çıkan halk ezgi-
leri ve şarkılarının, hem daha 
kalıcı hem de estetik açıdan 
daha duyurucu olduğunu ra-
hatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü 
bu tür eserler her bakımdan 
tartışmasız yoğunlukta ve 
güzelliktedir. 

 Nasıl ki müziğin bir felse-
fesi varsa felsefenin de bir müziği 
vardır. İlk olarak evrene hakim 
olan ilkelerin kaos (karmaşa) 
değil, kosmos (uyum) olduğu 
gerçeğini vurgulayalım. Bunun 
aksi düşünülemez. Çünkü yaşam 
uyumdan meydana gelir. Düşü-
nün ki uzay boşluğunda gökci-
simleri (ay, dünya, güneş, me-
teorlar) hep birbirine çarpıyor, 
dağılıyor, yanıyor, parçalanıyor… 
Bu saçmadır esas olan uyumdur. 
O da harmoniden çıkar. Yani 
evrensel müziğin bir uyumu var 
(bütün evren semah döner- Aşık 
Hüdai). Bu müziğin ürettiği bir 
huzur, bir nefes, bir hoş alışveriş, 
bir felsefe, bir anlayış. Var da var. 
Bir sanatçı bu uyumun müziğini 
ne kadar duyar ve duyduklarını 
eserlerinde ne kadar hissettirirse 
o kadar ölümsüzleşir. 

 İkinci olarak bazı özel felsefi dü-
şünüş biçimlerinin kendilerine has 
bir müziği vardır. 
Örneğin; Pir Sultan Ab-
dal’ın, Mevlana’nın, Yu-
nus’un, Karacaoğlan’ın, 
Veysel’in, Bruno’nun, Ja-
ra’nın… Bunların haya-
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ta bakışları ve felsefeleri, 
yaptıkları müziğin her bir 
milimetrekaresinde can-
lı olarak yaşar ve siz onu 
nerede duyarsanız hemen 
tanırsınız. Daha önce hiç 
duymamış olsanız bile…

Hayatını ya da düşüncelerini 
müzik ile anlatmak istedi-
ğiniz bir filozof var mı?

Şimdi bu söylediğiniz batı filozof-
ları içinse, bu yaşam koşulları ba-
kımından hem oldukça lüks hem 
de hayatta pratik karşılığı olma-
yan bir uğraş olurdu doğrusu. En 
azından benim için bu. Ama ilerde 
bizden birini müziğimle anlatmak 
nasip olsaydı, Simavna Kadısı Şeyh 
Bedreddin olurdu.

Birbirinden kıymetli eserle-
riniz var. En beğendiğiniz 

ya da adınızla anılmasını 
istediğiniz bir eseriniz var mı? 

İşin doğrusu buna ben değil, dinle-
yicilerim (zamanla) karar verecek. 

Açıkçası bu soruya cevap vermem 
çok zor. Hatta neredeyse imkânsız. 
Çünkü ruh halime, yaşıma, reper-
tuardaki tekrarlanma veya tekrar-
lanmama oranına ve zamana göre 
beğenilerim değişiyor.

Son dönemlerden veya daha 
önceki zamanlardan dinledi-
ğiniz kimler var? 

İşin açıkçası iyi bir dinleyici sayıl-
mam. Boş zamanlarda bile müzik 
dinlemek yerine sessizliği seçiyo-
rum. Bu kulaklarımı dinlendiriyor 
ve işimi yaparken performansımı 
artırıyor. Bir de eserlerimin, başka 
sanatçıların eserlerine benzeme-
mesi için çok müzik dinlememem 
gerekiyor zaten. Ama rast geldi-
ğimde ya da ayda yılda bir de olsa 
müzik dinlemek istediğimde ‘’iyi 
ki bu şarkılar var’’ ya da ‘’iyi ki bu 
insanlar var’’ dediğim şarkıcı, tür-
kücü ve besteciler oluyor haliyle. 
Çoğunlukla hayranlıkla da dinli-
yorum kendilerini. Metin-Kemal 
Karaman, Zülfü Livaneli, Sezen 
Aksu, Cem Adrian, Muharrem 
Temiz, Cem Karaca, Barış Manço, 
Haluk Levent, Emre Aydın ilk ak-
lıma gelenler.

Televizyon izler misiniz? Ya 
da beğenerek izlediğiniz bir 
program var mı?
İzlemek için evde olmak gerekiyor. 
Benimde hayatım yollarda geçti. 
Yine de evde olduğum zamanlar-
da televizyon odamda hep düşük 
seste, hep açık, bir haber kanalın-
da öylece unutulmuş olarak işini 
yaparken, bende kendi işimi ya-
pıyorum. Ya uyukluyor ya da bir 
kitap okuyor, ya elime sazımı alıp 
çoktandır söylemediğim bir türkü 
çalıyor ya da bir şeyler çizittiriyo-
rum. Anlayacağınız televizyonla 
aramızda çok demokratik bir iliş-
ki var. Kimse kimseye karışmıyor. 
Herkes kafasına göre takılıyor işte.
 
Efendim oldukça uzun bir 
röportaj oldu sizi de yorduk 
ilginiz için teşekkürler diyerek 
size uzun bir ömür, güçlü bir ça-
lışma azmi, sağlık ve mutluluk 
diliyoruz. Çok teşekkürler…  

Ben teşekkür ederim…  Çalışmala-
rınızda başarılar.

Benim de hayatım 
yollarda geçti...
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Kaç senedir SOİL bayiliği 
yapıyorsunuz?
SOİL ile 2016’dan bu yana çalı-
şıyoruz. Toplamda 3 senedir So-
il’in bayiliğini yapıyoruz.

Peki, tüketiciler neden sizi 
tercih ediyorlar?
İşe yeni başladık, ancak müşte-
rilerimizin devamlılığını sağla-
dık. İndirimli ve kaliteli akarya-
kıt seçeneği sunuyoruz, bizleri 
tercih etmelerinin en büyük ne-
denlerinden biri budur.

Petrol istasyonunuzda başka 
ne tür hizmetler veriyorsunuz?
Oto yıkamalarımız, marketimiz, 
güler yüzlü hizmetimiz, tuva-
letlerimiz müşterilerimize layık 
standartlarda. SOİL Petrol İstas-
yonumuz ve marketimiz ise 7-24 
açıktır. Kaliteden ve güler yüzlü 
hizmetten taviz vermiyoruz.

Petrol fiyatının sabitlenme-
sinin getirdiği artı ve eksi 
yönler nelerdir?
Öncelikle vatandaşımız için çok 
iyi oldu, akaryakıtçılar için de 
iyi oldu. Bizim açımızdan ba-
kıldığında kar marjımız 
düşmüş oldu. 

Piyasalar ne durumda 
ve tüketicinin piyasaya 
tavrı nedir?
Piyasalar gergin ancak 
tüketici petrol almaktan 
vazgeçemiyor. Çünkü 
günümüzde petrol ar-
tık, gıda gibi bir ihtiyaca 
dönüştü. Çağın olmazsa 
olmaz tüketim kalemle-
rinden.

Türkiye ekonomisinde 
bir daralma olduğu za-
man, petrol tüketimin-

deki düşüşün nedeni nedir?
Hususi aracı olan kişilerin toplu 
taşımalara yönelmesinden, in-
şaatların ve şantiyelerin durma-
sından dolayı petrol litre bazlı 
tüketimi de düşmüş oluyor. Pet-

Onur Yağcı, kendilerini geliştirerek müşterilerine hak ettikleri yüksek stan-
dartlarda hizmet vermek amacıyla yollarına devam ettiklerini belirtiyor. 
Bir petrol istasyonunda kaliteli akaryakıtın yanı sıra temiz, kaliteli ve güler 
yüzlü hizmetin de olmazsa olmazlardan olduğunu söylüyor.

TAÇOİL PETROL 
TURİZM TAŞIMACILIK İNŞAAT 
GIDA TEKSTİL TİCARET A.Ş.

‘‘İşimiz sevdamızdır’’
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rol tüketimi piyasa şartları ile 
bire bir ilişkili. Ekonomi canlı 
ve hareketli ise işler iyi, durgun-
sa bizim piyasada da durulma 
olur. 

SOİL petrol istasyonu sa-
hipleri, şehir dışına çıktık-
larında petrol ihtiyaçlarını 
kesinlikle SOİL’den karşılı-
yorlarmış. Bu durum sizde 
de böyle mi?
Evet, kesinlikle öyle. Bildiğim, 
güvendiğim, kalitesini test etti-
ğim, indirimli akaryakıtı tercih 
ediyorum.

İnsanlar, SOİL’i sadece indi-
rimli olduğu için mi tercih 
ediyor?
Tabi ki hayır! SOİL indirimli fi-
yatlarının yanı sıra temiz, kali-
teli ve güler yüzlü hizmetleriyle 
de oldukça beğenilmekte ve ilgi 
görmektedir. Herkes SOİL bayi 
olmak istiyor ancak herkese de 
bu bayilikler verilmiyor, bayi-
likler seçilerek veriliyor. Sonuç 
olarak SOİL’in tercih edilme se-
bebi sadece ucuz yakıt değil, se-
çilmiş olan başarılı, güler yüzlü, 
müşteri memnuniyeti gözeten, 
düzgün işletmecilere sahip ol-
masıdır.

Antalya’da kaç tane SOİL ba-
yiliği var biliyor musunuz?
Antalya merkezde 1 yıl öncesine 
kadar yaklaşık 6-7 tane bayilik 
vardı. Ama şu an sayı 3’e düşü-
rüldü. Biz de bu 3 bayi arasında 
yer almaktayız. Lokasyon olarak 
da en iyi konumda bulunuyoruz 
ve komple hizmetin verildiği 
büyük bir bayiiyiz. 

SOİL’i kadın müşterileriniz 
mi yoksa erkek müşterileri-
niz mi daha çok tercih edi-

yor? Ücretlendirmeye ve 
kaliteye hangi müşteri 
grubunuz daha çok dik-
kat ediyor?
Kadın ve erkek müşterile-
rimiz genelde eşit oranda 
bize geliyor. Hatta sürekli 
yakıtını bizden alan kadın 
müşteri sayımız oldukça 
fazla.

Petrol istasyonu işletme-
si sahibi olmasanız pet-
rolünüzü hangi kriterle-
re dikkat ederek nereden 
alırdınız?
Temiz, indirimli akaryakıt, 
düzgün ve temiz işletmeci, 
düzgün istasyon… Bunla-
rın hepsi aynadır. İşletmeyi 
bir bütün olarak yansıtır, 
tabi benim tercihimde böy-
le bir yer olurdu. 

Son olarak eklemek istediği-
niz bir şey var mı?
Biz SOİL’den, yöneticilerinden 
memnunuz, diğer bayi arka-
daşlarımızla ilgili de bir sıkın-
tımız yok. Biz nasıl özveriyle 
çalışıyorsak onlar da aynı şe-

kilde çalışıyorlar. Özveri gös-
termeyenler zaten elendiler. 
Kendimizi bu alanda daha da 
geliştirerek müşterilerimize 
hak ettikleri yüksek standart-
larda hizmet vermek amacıyla 
yolumuza devam edeceğiz. İşi-
miz sevdamızdır.

Uğur YAĞCI- Onur YAĞCI
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MEKTEB-İ HARBİYE
DÜNYA’DA TÜRÜNÜN 2. EN ZENGİN ÖRNEĞİ: 

ASKERİ MÜZE VE KÜLTÜR MERKEZİ
İstanbul Fuar ziyaretim sırasında yıllardan 

beri gitmek istediğim ama bir türlü zaman bu-
lamadığım müzeyi görme fırsatını yakaladım. 

Defalarca makalelerde okuduğum, belgesellerde 
seyrettiğim, İstanbul gezi rehberi önerilerinde 

ilk 10 içinde bulunan Askeri Müze hakkında ne 
kadar bilgi sahibi olursanız olun gördüğünüz 

anda ki atmosfer bambaşka. Büyüklük ve ihti-
şamını ancak o zaman anlayabiliyorsunuz ve 

kesinlikle diyorum ki; bu müzeyi ziyaret etme-
den tarihimizi anlamamız çok zor.

Ahmet Çakır
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İstanbul’un kalbinde, Harbiye’de 55.000 
objeye ev sahipli yapan ve 5000 objesi 
ziyaretçilere açık olan dünyanın nadide 
müzelerinden İstanbul Askeri Müzesi. 
54.000 metrekare alan üzerinde ku-
rulu olan müze binasının alanı 18 600 
metrekaredir. Taksim’den Nişantaşı’na 
yürüyüş güzergâhında, Vali Konağı’nın 
bulunduğu caddede ve konağa 100 
metre mesafede ana yol üzerinde olan 

müze binasının ulaşımı çok kolay.

Müze girişinde okuduğum ve yapı hak-
kında kısaca bilgi sahibi olabileceğiniz 
bir yazıyı sizinle paylaşmak istiyorum: 
Geniş bir alana yayılan Mekteb-i Harbi-
ye binası, Osmanlı Devleti’ne subay ye-
tiştirmek amacıyla kurulmuş ve 1862’de 
inşa edilmiştir.
II. Abdülhamid tarafından yaptırılan 
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Çanakkale Savaşı’nın kaderini değiştiren Seyit Onbaşı’nın topu müze bahçesinde sergileniyor 
ve ben topun büyüklüğü karşısında şaşkınlığımı gizleyemiyorum. Seyit Onbaşı’nın o basa-
makları 275 kg ağırlığındaki bir top mermisini tek başına kaldırarak çıkmasını ve mermiyi 
topun ağzına sürmesini düşünüyorum da aklım almıyor!

okul binası, 1936’ya kadar okul, 
1964’e kadar Kolordu Karargâhı 
olarak kullanılmıştır. Binanın 
güney bölümü Harbiye Ordu-
evi inşa edilene kadar orduevi 
olarak hizmet vermiştir. 1964’te 
asıl binanın askeri müze olarak 
kullanımına karar verilmiş ve 
1966’da restorasyonuna Mimar 
Prof. Dr. Nezih Eldem tarafından 
başlanarak, 1991’de bitirilmiştir. 
Başlangıcından bugüne kadar 
yapıda işlevsel ve mekânsal deği-
şiklikler meydana gelmiş ve bina 
okuldan müzeye çevrilene kadar 
gerek iç, gerekse dış görünümü 
itibariyle birçok değişiklik geçir-
miştir.
Müzeye adımınızı attığınız an-
dan itibaren tarihin her anına 

birebir tanıklık ediyorsunuz.  
Salonlarında tarihimizde ki her 
dönemin izlerini ve havasını 
görebiliyorsunuz. Bahçesinde 
bulunan İstanbul’un fethinde 
kullanılan toplar sizi o günlere 
götürüyor, kitaplarda okuduğu-
muz ama kafamızda bir türlü 
canlandıramadığımız irili ufak-
lı toplar… 
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 Çanakkale Zaferi sonrası Se-
yit Onbaşı’nın komutanı Cevat 
Paşa, kahramanlığından dolayı 
Seyit’i,  onbaşı rütbesine terfi 
ettirdi. Paşa, Onbaşı’nın mer-
miyi tekrar kaldırmasını ister ve 
fotoğrafçılar bu anı ölümsüzleş-
tirmek için hazır beklerler. Se-
yit Onbaşı defalarca kaldırmayı 
denemesine rağmen bir türlü 
başarılı olamamıştır. Seyit On-
başı’nın günümüze kadar ula-
şan, sırtındaki top mermisi ile 
olan fotoğrafı ancak tahtadan 
bir prototipi ile çekilebilmiştir.  
Seyit Onbaşı’nın savaş anında ki 
kuvvetinin, Türk milletinin dua-
larının cevap bulmasıdır.

Salonlardan bir diğerine geçiyo-
rum, bu bölümde Atatürk ders-
hanesinde, Atatürk’ün öğrencilik 
yıllarına tanıklık etmeye hazır 
olun. Çok güzel hazırlanmış bir 
sınıf, o döneme ait olan tüm ob-
jeler, sınıfta el kaldırmış öğrenci-
lerin ve kara tahtada bir öğretme-
nin bire bir maketleri arasında 
buluyorsunuz kendinizi. Sınıfta 
siz de el kaldırmak istiyorsunuz.
İstanbul askeri müzesinde 28 
salon bulunuyor, her salon Türk 
askeri tarihinin bir dönemini 
anlatıyor. Farklı dönemlere ait 

bu salonlarda dolaşırken tarih o 
gününden kalma objelerle hayali-
nizde canlanıyor. Her salonu ayrı 
ayrı tüm detayları ile anlatmak, 
ezelden günümüze kadar des-
tanlaşarak gelen tarihimizin tüm 
kahramanlıklarına değinmek 
g e r ç e k t e n 
çok zor, bu 
yüzden sizi 
fotoğraflarla 
baş başa bı-
rakıyorum 
ve yolunuz 
İ s t a n b u l ’a 
düşerse ta-
rihe tanıklık 
etmeyi sakın 
unutmayın 
diyorum.
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MOSKOVA 
GEZİSİ

SOİL’den Yurtdışı Gezileri

Türkiye’nin 
gülümseyen yüzü 

SOİL
bayileri ile yurt 

dışı gezisinde.

Bayileri ile her fırsatta beraber olan SOİL yurt dışı gezileri düzen-
leyerek sektörü güncel olarak değerlendirme fırsatı yakalamanın 
yanı sıra, moral ve motivasyonu arttırmayı da ihmal etmiyor.

GEZİ
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ODESSA 
GEZİSİ
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KÜLTÜR- SANAT

SOİL’in desteği 
ile gerçekleştirilen 

Gülay Konseri 
izleyenleri büyüledi. 

Kaliteli ve güvenilir akaryakıt ürünlerini tüketiciyle buluş-
turarak akaryakıt sektöründe güvenilirliğini her geçen gün 
artıran SOİL, kültür sanat faaliyetlerine ve sosyal sorumluluk 
projelerine de devam ediyor.
SOİL, bu faaliyetler kapsamında, 10 Mayıs’da Mersin Atatürk 
Kültür Merkezi’nde Gülay Konserine destek olarak sanatçıyı 
hayranları ile buluşturdu.

SOİL’den 
sanata destek

SOİL’in akaryakıt sektöründe ‘Tür-
kiye’nin gülümseyen yüzü’ sloganı 
ile verdiği hizmeti sadece bu alanla 
sınırlandırmayıp eğitimden spo-
ra,  kültürden sanata tüm sosyal 
alanlarda sorumluluk almayı görev 
bildiğini kaydeden SOİL Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Serhat 
Aka, “İste bu sosyal sorumluluğun 
gereklerinden bir yenisini daha 
bu aksam sizinle bir araya gelerek 
yerine getirmenin heyecanını ve 
mutluluğunu yasıyoruz. SOİL aile-
si olarak, sanatın ve müziğin buluş-
ma noktasındaki siz dostlarımızın 
eleştirilerinden ve önerilerinden 
güç alarak iyiyi, güzeli arayışımız 
devam edecektir’’ dedi.
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SOİL Yönetim Kurulu Başkanı Beşir Acar, 
SOİL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Serhat Aka, SOİL Yönetimi, Bayileri ile Kon-
ya, Şanlıurfa ve Yozgat’da  düzenlenen iftar 

davetlerinde buluştular. 

SOİL İFTAR 
YEMEKLERİ

KONYA İFTAR DAVETİ
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ŞANLIURFA 
İFTAR DAVETİ



www.soil.com.tr 53

DAVET



54 www.soil.com.tr

YOZGAT 
İFTAR DAVETİ

DAVET
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