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Değerli Soil Dostları,

2018’i başarıyla tamamladık. 2018 yılında bir yan-

dan geçen yıldan bu yana devam eden yatırım-

larımıza hız kazandırırken diğer yandan da bizi 

geleceğe taşıyacak önemli projeleri ve iş bir-

liklerini hayata geçirdik. Toplum için değer yarat-

ma düşüncesi ile hareket ederek ülkemizin ve in-

sanımızın geleceğine katkı sağlamayı sürdürdük. 

Dünyada ticaret savaşları ve ülkemizde yaşanan 

ekonomik dalgalanmalara tanık olduğumuz 

bir dönemi geride bıraktık. Böyle bir dönemde 

işimize gücümüze daha iyi sarılmamız ve daha stratejik düşünmemiz gerekmek-

tedir. Biz bu düşüncelerle geçtiğimiz yıl çalışmalarımızı arttırarak mücadelemize 

devam ettik. Buna bağlı olarak verdiğimiz sözleri tuttuk ve SOIL’ın pazardaki yerini 

arttırdık ve ailemizi genişlettik.

Bize yeni katılan bayilerimizi sizlerle tanıştırmaktan mutluluk duyuyoruz. İstikrar 

ve güvenilirlilik anlayışımız ile sizlere 2019 yılında da hizmet vermeye devam ede-

ceğimizi büyük bir gururla söylemek isterim. 

Biz SOIL olarak, her zaman uzun dönemli stratejik planlarla hareket ettik ve etmeye 

de devam ediyoruz. Daha iyi bir geleceğin inşası için gerekli olan akla, olanaklara 

ve araçlara sahibiz. Fakat buna rağmen tüm dünyada yaşanan değişimin boyutu 

ve hızı; bize yaşam tarzımızı ve iş yapış şekillerimizi ciddi şekilde değiştirmemiz 

gerektiğini söylüyor. Siz değerli aile üyelerimiz için bu değişime, gerek kurumsal, 

gerekse de yapısal olarak ayak uydurmaya çalışıyoruz.

Yaptığımız bu gelişmeler esnasında sizlerin yorumları ve öngörüleri bizler için 

çok büyük önem arz ediyor. Bu sebeple ki tavsiyelerinizi ve katkılarınızı heyecanla 

bekliyoruz.

SOIL olarak, 2019’a yeni hedeflerle giriyoruz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz 

her başarılı iş siz değerli dostlarımıza ve paydaşlarımızın emeği ve çabası ile 

gerçekleşti. Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki dönemde de SOIL’ı  geleceğe 

taşıyacak olan sizlersiniz. Bu duygu ve düşüncelerle bugüne kadar SOIL’a kat-

tığınız değer için hepinize teşekkürlerimi sunuyor, daha nice başarılarda birlikte 

olmak üzere diyorum.

2019 yılının ülkemize sağlık, mutluluk ve barış getirmesi dileği ile yeni yılınızı kut-

luyorum.
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KARADENİZ
BÖLGE 
MÜDÜRÜ 
ALİ
SANDIÇ

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

1977 yılında Trabzon’da doğdum. İlk orta 

ve liseyi tamamladıktan sonra 1999 yılın-

da Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden 

mühendisliğinden mezun oldum. Profesyo-

nel  iş hayatıma ilaç sektöründe başladık-

tan sonra 2005 yılında bu yana akaryakıt 

sektöründe çalışmaktayım. Evli ve bir çocuk 

babasıyım.

SOIL Bölge Müdürü olarak departmanınızın 

görev ve sorumlulukları hakkında bize kı-

saca bilgi verebilir misiniz?

Saha ekibimle birlikte Bayilik stratejimizi 

belirlerken SOİL en iyi şekilde temsil ede-

cek hizmet kalitesine önem veren, ilkeli, 

dürüst bayiler olması bizim öncelikli kriter-

lerimiz arasında yer almaktadır. Bu ilkeden 

yola çıkarak stratejik lokasyonlarda bayi ve 

rakip bayi ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi, 

bayilerimizin satışlarını arttırmaya yönelik 

çalışmalar yapılması öncelikli görevlerimiz 

arasında yer almaktadır.

Çok geniş bir alanı yönetiyorsunuz. Bölge-

nizde SOIL ile ilgili gerçekleştirdiğiniz pro-

jeleriniz nelerdir?

Karadeniz Bölgeye bağlı 18 il bulunmak-

tadır. 2018 yılında bölgemizde sekiz yeni 

istasyon açarak SOİL Ailesinin birer ferdi ol-

masının haklı gururunu yaşamaktayız. 2019 

yılında bir önceki yıllarda olduğu gibi özel-

likle il ve ilçe merkezlerinde bayilik ağımızı 

arttıracağız.

Yoğun bir iş temponuz var, kendinize 

zaman ayırabiliyor musunuz?

Haftada yaklaşık 60 saat çalışırken bu dengeyi 

kurmak gerçekten kolay olmuyor. Aile işinizde 

başarınızı olumlu etkilediğine inanıyorum bu 

sebeple elimden geldiğince ailemle vakit 

geçirmeye gayret ediyorum.

2018 yılı sizin için nasıl geçti? Plan ve 

hedeflerinize ulaşabildiniz mi?

2018 yılı Türkiye’de olduğu gibi dünyada da 

ekonomik tedbirlerin alındığı bir yıl olarak 

tarih sayfalarındaki yerini almıştır. Özellikle 

Türkiye üçüncü çeyrekte meydana gelen 

kurdaki yükseliş gerek çalışmakta olduğu-

muz akaryakıt sektörünü gerekse de diğer 

iş kollarını olumsuz etkilemiştir. Fakat hızlı, 

yerinde ve doğru kararları kendisine ilke edinmiş 

olan SOİL olarak bu süreçteki olumsuzluk-

ları iş ortaklarımızla kayıp yaşamadan atlat-

mış bulunmaktayız. 2018 yılında olduğu gibi 

2019 yılında da hedeflerimize ulaşmamız 

için kararlı bir şekilde yolumuza devam et-

mekteyiz

2019 yılı plan ve hedefleriniz nelerdir?

2019 yılı yine geçtiğimiz yıllar gibi piyasa 

şartlarına hızlı tepki veren ve bunun yanın-

da çözüm odaklı çalışmaya devam edilen 

bir yıl olacaktır. Çalışmakta olduğum fir-

manın sahada çizgisini, ilkesini ve diğer 

grup şirketleri ile firmanın gücünü hisset-

tiren ve bu yolda SOİL ilke ve prensiplerini 

kendine vizyon eden bayilerle büyümemizi 

arttırmayı hedeflemekteyim.

SOIL bayilerine iletmek istediğiniz her 

hangi bir mesajınız var mı?

2019 yılı özellikle ilk iki çeyreğinde daha ra-

dikal kararların alındığı bir yıl olacaktır. Son 

iki çeyrekte ise alınması planlanan önlem-

ler ile piyasadaki nakit akışı hızlanacaktır. 

Tüm bu yaşanan çalkantılı dönemde SOİL 

geçmişte olduğu gibi gelecekte de güçlü 

ve kararlı bir şekilde bayilerinin yanında 

durmaya devam edecektir. 

RÖPORTAJ

Özellikle Türkiye üçüncü çeyrekte meydana gelen kurdaki yükseliş gerek çalışmakta 
olduğumuz akaryakıt sektörünü gerekse de diğer iş kollarını olumsuz etkilemiştir. Fakat 

hızlı, yerinde ve doğru kararları kendisine ilke edinmiş olan SOİL olarak bu süreçteki 
olumsuzlukları iş ortaklarımızla kayıp yaşamadan atlatmış bulunmaktayız. 
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AÇILIŞ AÇILIŞ

Açılışını SOIL Yönetim Kurulu Başkanı Beşir Acar, SOIL 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Serhat 

Aka, Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu’nun 
gerçekleştirdiği muhteşem tören ile Beşikdağ Petrol, SOIL 

ailesine katılmış oldu

TRABZON
BEŞİKDAĞ PETROL

AÇILIŞI

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde 
faaliyete geçen yeni SOIL 
bayimiz muhteşem bir tören-
le ailemize katıldı. Açılışta 
konuşan SOIL Yönetim Kurulu 
Başkanı Beşir Acar, bölgede-
ki yatırımlarının devam ede-
ceğini vurguladı. ‘‘Her zaman 
önceliğimiz kaliteli hizmet an-
layışı ve karşılıklı güvene day-
alı bir iş birliği olmuştur’’ diyen 
Acar, bu anlayışla SOIL ailesini 
genişletmeye devam edeceklerini 
söyledi. Açılan istasyonların; bu 
önemli değeri ve sağladığı katkıyı 
daha da yaygınlaştıracağını ve 
büyüteceğini belirten Beşir Acar, 
“Yeni istasyonlarımızın, ülkemize, 
bayilerimize ve halkımıza hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum” dedi. 

SOIL’ın tamamen yerli ser-
mayeden oluştuğunu hatırlatan 
SOIL Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve Genel Müdürü 
Serhat Aka, konuşmasını şöyle 
sürdürürdü ‘‘Trabzon ekonomik 
özgürlüğü olan güçlü bir ilimiz, 
bu bölgede yapılan yatırımlar 
SOIL olarak önem arz etmekte-
dir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 
Beşikdağ Petrol bunun önemli bir 
göstergesidir. ’’ dedi.

SOIL Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve Genel Müdürü Ser-
hat Aka’nın ardından konuşan 
Beşikdüzü Belediye Başkanı Or-
han Bıçakçıoğlu SOIL Yönetimi’ne 
bölgeye yaptıkları yatırımlardan 
dolayı teşekkür etti.

Açılışta konuşan istasyon yetkili-
si Ayhan Acar, ‘’Türkiye’nin önde 
gelen akaryakıt markalarından 
biri olan SOIL ile birlikte yola çık-
tığımız için çok mutluyuz. Güven 
ve kalitesiyle sektörde büyük bir 
güç olan SOIL’ı tüketiciyle bu-
luşturarak kaliteli hizmetimizi ve 
güleryüzlü personelimizi müşterile-
rimizle tanıştırmak bizim için büyük 
bir gururdur. İstasyonumuzun 
açılışına katılarak bizi yalnız bırak-
mayan tüm konuklarımıza teşekkür 
ediyoruz.’’ dedi.

Konum olarak önemli bir yere sa-
hip olan Beşikdağ Petrol, özellikle 
geniş marketi, bay, bayan ve engelli 
wc’si ile istasyonlardaki pazarlama 
anlayışını benimsemiş olduklarını 
gösterdiler. 

Renkli görüntülere sahne olan açılış-
ta ayrıca horon ekibi de davetlilere 
hoş dakikalar yaşattı. Balonlarla 
süslenen istasyonda daha ilk günden 
müşterilerin yoğun ilgisi gözlendi.
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LEZZET

Bir kilo kılçığı ayıklanmış hamsi

İki su bardağı pirinç

İki adet kuru soğan küp şeklinde doğranmış

Bir çay bardağı kadar dolmalık fıstık

Bir çay bardağı kadar dolmalık kuşüzümü

( yıkanmış ve suda bekletilmiş )

Bir çay bardağı zeytinyağı

Bir tatlı kaşığı tuz

Bir tatlı kaşığı yenibahar

Bir tatlı kaşığı tarçın

Bir çay kaşığı karabiber

İki su bardağı su

Pirincimizi tuzlu kaynar suda otuz dakika kadar bekletiyoruz. Teflon tenceremizi 
yağımızı koyalım. Fıstıklarımızı kavuralım. Ardından soğanlarımızı ekleyelim. 
Pirinçlerimizi suyu duru olana kadar yıkayıp iyice süzelim. Soğanlar pem-
beleşince yıkayıp süzdüğümüz pirinçlerimizi de ekliyoruz. Pirinçlerimizi, 
suyunu çekip çıtır çıtır ses gelene kadar kavuralım. Yıkayıp suda beklet-
miş olduğumuz kuşüzümlerimizi iyice süzdükten sonra ilave edelim ve 
karıştıralım. Tuzunu ve baharatını ekleyelim. Suyunu da ekleyip tenceremizin 
kapağını kapatalım. İyice kaynayınca ateşin altını kısalım.
Pilavımız göz göz olunca ateşin altını kapatalım. On dakika kadar sonra 
demlenmiş olan pilavımızı karıştıralım. Fırına dayanıklı kabımızı güzelce 
yağlayalım. Çevirirken bize kolaylık olması açısından dibine fırın kağıdını 
yerleştirelim. Ayıklamış olduğumuz hamsileri  yıkayalım ve süzelim. 
Kabımızın dibine ve kenarlarına hamsilerimizi dizelim. İçine pilavımızı koyalım.
Yan yana dizmiş olduğumuz hamsileri pilavın içine doğru kapatalım. Kalan hamsileri 
de ortasına dizelim. Elimizi hafif yağlayarak hamsilerin üzerine yağ sürelim. 
Elimizin lezzeti de yemeğe geçmiş olsun. 200 derece ısıtılmış fırında ham-
siler pişine ve kızarana kadar pişirelim.

Hamsili
Pilav

3 yemek kaşığı mısır unu

3 yemek kaşığı tuzsuz Trabzon tereyağı

1 su bardağı su

Yarım su bardağı süt

2 su bardağı rendelenmiş Trabzon peyniri, 

çeçil ya da kaşar peyniri

İstege göre tuz

Tereyağını tavaya alıp kısık ateşte erimeye bırakın.
Tereyağı eriyip köpük köpük olduktan sonra mısır ununu ilave edin
Kısık ateşte yakmadan açık kahverengi renk alana kadar iyice kavurun.
Kavrulan kısır ununa 1 su bardağı sütü ve yarım su bardağı sütü ilave edip 
karıştırın.
Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısın ve peyniri ekleyin.
Bir tahta kaşık yardımıyla peynirin yapısını bozmamaya dikkat ederek 
karıştırın.
Çok kısık ateşte tereyağı peynirin üzerine çıkana kadar pişirin. Bu aşamada 
mıhlamayı karıştırmayın.
Sıcak servis yapın. Mıhlama soğuyunca lezzetini ve kıvamını kaybeder. Bu 
nedenle hazırladıktan hemen sonra tüketmelisiniz.

Mıhlama
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AÇILIŞ AÇILIŞ

Karadeniz Bölgesi’nin Rize ilinde açılan SOIL’ın yeni
bayisi Muhammet Albayrak Petrol, gerek konumu, gerekse de 

müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak adına önemli bir yere sahip. 
SOIL Yönetim Kurulu’nun bizzat ilgilendiği açılış törenine Soil 

Yönetim Kurulu Başkanı Beşir Acar, SOIL Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve Genel Müdürü Serhat Aka, Madenli Beldesi Belediye 

Başkanı Necip Yazıcı, Çayeli Ticaret Odası Başkanı Mehmet Ali 
Mert ve Ak Parti Çayeli İlçe Başkanı İshak Karahan  katıldı.

RİZE
MUHAMMET

ALBAYRAK PETROL
AÇILIŞI

SOIL, yeni açılan istasyonlarla bayi 
ağını dengeli ve kararlı adımlarla 
genişletmeye devam ediyor. Ka-
radeniz’in Rize ilinde görkemli bir 
törenle SOIL ailesine katılan Mu-
hammet Albayrak Petrol ile SOIL, 
bu genişlemenin 2019 yılında da 
hız kesmeden devam edeceğinin 
sinyallerini vermiş oldu.

Açılışa SOIL Yönetim Kurulu 
Başkanı Beşir Acar, SOIL Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel 
Müdürü Serhat Aka’nın yanı sıra 
Madenli Beldesi Belediye Başkanı 
Necip Yazıcı, Çayeli Ticaret Odası 
Başkanı Mehmet Ali Mert, Ak Parti 
Çayeli İlçe Başkanı İshak Karahan 
ve  bir çok davetli katıldı. Davetli-
lerle tek tek ilgilenen Beşir Acar, 
ayrıca yeni bayimize işleyişler ve 
SOIL şirketimiz hakkında bilgiler 
verdi. Açılışta bir de konuşma yapan 
Beşir Acar, ‘‘SOIL sizinle büyümeye 
devam edecektir.’ dedi.

SOIL’ın Karadeniz Bölgesi’ne çok 
büyük önem verdiğini belirten 

SOIL Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve Genel Müdürü Serhat 
Aka, konuşmasını şöyle sürdürdü 
‘‘Şirketimizi diğer firmalardan 
ayıran özelliğimiz var. O da müşteri 
memnuniyetini birinci öncelik 
olarak kabul eden akaryakıt firması 
olmamız. Bu önemle hareket eden 
Muhammet Albayrak Petrol ile 
çalışmaktan memnunuz’’ dedi.

Açılışta konuşan istasyon yetkilisi 
Muhammet Albayrak, ‘‘SOIL’den 
aldığımız güç ve güven ile 
güleryüzlü personelimizle 
Rize’nin ve tüm bölgenin 7 gün 
24 saat hizmetindeyiz.’’ ifadelerini 
kullandı.

Horon ekibinin gösterileri ile 
başlayan açılış, müşterilerin 
katılımıyla daha renkli hale geldi. 
7/24 hizmet verecek istasyonda 
müşterilerin her türlü ihtiyacı tek 
tek düşünülerek tasarlandı.  Kara-
deniz bölgesindeki yatırımlar 2019 
yılında da hız kesmeden devam 
edecektir.
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1992 yılında Şırnak’ta temelleri atılan Acar Grup, bugün enerjiden inşaata, mobilyadan lojistiğe, 
petrolden gaza yeni nesil madenciliğe kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir şirket olarak, 
daha iyi bir geleceğin inşası için ülkesine hizmet vermeye devam ediyor. 20 yılı aşan zaman zarfın-
da istikrarlı büyümesini sürdürmüş, yatırım ve hizmetleriyle, yarattığı artı değerlerle, başta Güney-
doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere ülkemizin itici güçlerinden biri olmuştur ve olmaya da devam 
edecektir.

1992

1992 yılında Şırnak’ta 
temelleri atılan Acar 
Group, 20 yılı aşan 
zaman zarfında istikrarlı 
büyümesini göstermiş, 
yatırım ve hizmetleriyle, 
yarattığı artı değerlerle, 
Güney Doğu Anadolu 
Bölgesi olmak üzere 
ülkemizin itici güçlerin-
den biri olmuştur.

2000

Siyam Petrolcülük A.Ş, 
2000 yılının Mayıs ayın-
da kurulan akaryakıt 
depolama ve dağıtım 
şirketidir. ilk yıllarında 
akaryakıt depolama al-
anında faaliyet gösteren 
Siyam Petrolcülük, 
2000 yılından 2006 
yılının 2. yarısına kadar 
alt yapı çalışmalarına 
ağırlık vererek, petrol 
dağıtım şirketinin en 
büyük sorunu olan 
ikmal ve stok sorununu 
çözmüştür.

2006

2005 yılında EPDK`dan 
dağıtım lisansı alarak
S Oil markasıyla faaliyet 
göstermekte olup, 
2006 yılının 2. yarısın-
dan itibaren bayii ağının 
genişletme çabalarına 
yönelik büyük yatırımlar 
yapmaktadır.

2006

1997 yılında kurulan 
Acar İnşaat; İlk günün-
den bugüne alt ve üst 
yapı proje çalışmalarının 
her aşamasında göster-
diği kalite ve titizlikle 
projelerine imzasını 
atmıştır. Grup şirketleri 
ile proje, taahhüt, 
uygulama, içmimarlık 
hizmetlerini en iyi 
şekilde yerine getirirken, 
bir çok markanın da 
distribütörlük hizmetleri 
sağlamaktadır.

2005

Ronza Home Mobilya, 
müşteri beklentile-
rine yönelik ciddi bir 
araştırma ve hazırlık 
sürecinden sonra 2005 
yılında ilk Fabrikasını 
Gaziantep’te, iç ve diş 
pazarlarda markaya 
artan talep neticesinde 
2011 yılında da Tarsus 1. 
Organize Sanayi Bölge-
sinde ikinci fabrikasını 
kurmuş olup “Modüler 
ev Mobilyası” üretimi ile 
faaliyete geçmiştir.

Türkiye’nin büyüyen gücü’’

2013
Fema Group Ltd. Şti. 
yeri petrol ürünlerinin 
depolanması, iç ve dış 
ticaretin lojistik olarak 
desteklenmesi ve kargo 
akışının sağlanması 
için ideal bir konuma 
sahip olmasının yanında 
Avrupa, Ortadoğu 
ve Afrika arasındaki 
uluslar arası nakliye 
yollarının ortasında 
transit ürün ticaretinin 
de yapılabildiği stratejik 
bir noktadır. 

2009
Şehr-i Nuh Otel Şırnak il 
merkezinde açılan ilk ve 
tek 5 Yıldızlı otel özelliği 
taşımaktadır. Klasik 
ve Modern mimarisi-
yle,misafirlerimizin en 
rahat şekilde yaşaya-
caklarıapart , konak-
layacakları 172 otel 
odasından oluşan,göz 
alıcı ünitelerimiz ili bir 
arada hizmet veren 
ve Sloganımızla 
bütünleşen bir yaşam 
mekanıdır.

2006
Güneydoğu Anadolu 
ve Doğu Anadolu’da 
faaliyet Gösteren 
Gelecek Otomotiv, in-
terlandını geniş tutarak 
Türkiye’nin tamamına 
kaliteli ve güvenli 
hizmet vermektedir. 
Diyarbakır, Erzurum ve 
Malatya lokasyonlarıyla 
toplam 50.500 m² 
üzerinde kurulu tesisleri 
ve tamamı eğitimli yak-
laşık 250 kişilik ekibi ve 
Mercedes-Benz’in tüm 
ürün guruplarına satış, 
servis, yedek parça 
kaporta-boya hizmeti 
vermektedir.

2007
Sahilden 5 km uzaklıkta, 
Türkiye’nin ve Mersin 
bölgesinin en büyük ve 
en modern, 12 metre 
draftta, 80.000 DWT 
kapasite, aynı anda 
2 geminin yanaşıp 
boşaltım/yükleme 
yapabileceği deniz 
platformuna sahip tek 
tesis olan SAVKA, hem 
yerel hem de uluslar-
arası petrol ticareti 
yapan şirketlerin tesisin 
stratejik imkanlarından 
faydalanmasını da 
sağlamaktadır.

2016
PERDUGA bir Acar 
Group kuruluşudur. 
PERDUGA  Acarlar’ın 
uzun yıllara dayanan 
birikim ve güvenini, 
bilim ve ileri teknolojinin 
ışığında harmanlayarak 
üstün niteliklerde ürün-
ler üretir. Uluslararası iş 
ortakları ve üniversitel-
erle yürüttüğü projel-
erle sadece ülkemizde 
değil dünyanın birçok 
ülkesinde de fark yarat-
manın çabasındadır.   
PERDUGA kurulduğu 
topraklardan ve insan-
larından aldığı güçle, 
iyi tarımın geleceğine 
inanan vizyoner bakış 
açısıyla, bugünü değil 
geleceği yapılandırıyor.   
Siz üreticilerimizin gücü 
gücümüz, gücümüz 
sizlerin gücü.
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2005’den bu yana yatırımlarla akaryakıt istasyon ağını hız-
la genişleten SOIL, yeni istasyonunu Erzincan’da açtı. Aykar 

Petrol ile anlaşan SOIL’ın açılışını Erzincan Vali yardımcısı Dede 
Musa Baştürk yaptı. Yönetim Kurulu’nun bizzat ilgilendiği açılış 
törenine Soil Yönetim Kurulu Başkanı Beşir Acar, Soil Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Serhat Aka katıldı.

ERZİNCAN
AYKAR PETROL

AÇILIŞI

SOIL ailesinin en yeni üyel-
erinden Aykar Petrol, Erzincan 
ilindeki ilk istasyonunun açılışını 
gerçekleştirdi. Açılışını Erzin-
can Vali Yardımcısı Dede Musa 
Baştürk’ün yaptığı Aykar Petrol 
2019 yılına hızlı bir giriş yapmış 
oldu.

Açılışta konuşan SOIL Yönetim 
Kurulu Başkanı Beşir Acar, ‘‘Asıl 
hedefimiz ulaşılmayan hiç bir 
nokta kalmamasıdır. SOIL ile her 
noktada müşterilerimizle buluşa-
cağız. ‘‘dedi. Aykar Petrol gibi 
güçlü bayiler ve şehir içi istasyon 
lokasyonları ile pazarda yaygın-
laşmaya devam edeceğini belirtti. 

Beşir Acar’ın ardından konuşan 
SOIL Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve Genel Müdürü Ser-
hat Aka, ‘‘Ortaklığımızın, ilerleyen 
günlerde, her iki taraf için de, daha 
iyi olacağına olan inancımızla SOIL 
ailesinin parçası olmalarından 
ötürü bir kez daha teşekkür ediyo-
rum’’ dedi. 

Açılışta konuşan istasyon yetkili-

si Mustafa Yıldız, ‘‘SOIL demek 
müşteri memnuniyeti ve gülüm-
seyen yüz demektir. Biz de Aykar 
Petrol olarak bu misyonu benim-
seyip müşteri memnuniyetimizi 
arttırmayı hedefliyoruz. Böyle 
büyük ve güçlü bir aile içerisinde yer 
almaktan memnunuz.’’ ifadelerini 
kullandı.

Müşteri memnuniyetine ve 
pazarlamaya büyük önem veren 
SOIL, bu görüşlerini istasyon 
kurulmunda da benimseyerek 
gerekli aktivasyonları aldığını 
gösterdi. Buna uygun olarak hazır-
lanan Erzincan bayisi, bölgeden 
geçecek araçların ve sürücülerin 
ihtiyaçlarına 7 gün 24 saat cevap 
verecek. Ayrıca market ve wc im-
kanları ile de müşterilerine kaliteli 
hizmet anlayışı misyonunu vurgu-
lamaya devam edecektir.

Aynı gün dört farklı noktada açılış 
gerçekleştirdiklerini söyleyen 
Beşir Acar, Karadeniz yatırım-
larının önümüzdeki yıllarda da 
hız kesmeden devam edeceğini 
vurguladı.
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Karadeniz’de güzelliklerini saymakla bitiremeye-
ceğiniz bir şehirdir Giresun. SOIL, geçtiğimiz günlerde 
bu güzel şehirden ailesine yeni bir ağ ekledi. Giresun 
Tirebolu merkezinde açılan yeni SOIL bayisi, görkemli 

bir açılış töreni ile bölge halkına bizde varız dedi.

GİRESUN
KAR-PET  PETROL

AÇILIŞI

Açılışa, SOIL Yönetim Kurulu 
Başkanı Beşir Acar, SOIL Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel 
Müdürü Serhat Aka, Giresun Tire-
bolu Belediye Başkanı Abdullah 
Karabıçak, Ak Parti İlçe Başkanı 
Hasan Durmuşkaya ve çok sayıda 
davetli katıldı. Katılımın yoğun 
olduğu açılış töreninde ayrıca Ka-
radeniz yöresine ait halk oyunları 
da bir gösteri sundu. Türkiye’nin 
gülümseyen yüzü SOIL, daha ilk 
gününde Giresun halkının yüzünü 
güldürmeyi başardı.

Açılışta konuşan SOIL Yönetim 
Kurulu Başkanı Beşir Acar, ‘‘SOIL 
ailemiz önümüzdeki yıllarda da 
hız kemeden büyümeye devam 
edecektir. Yönetim Kurulu olarak 
üzerimize düşen her görevi al-
mayı memnuniyetle kabul ediyo-
rum’’ dedi.

Beşir Acar’ın ardından konuşan 
SOIL Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve Genel Müdürü Ser-
hat Aka, ‘‘Kar-Pet Petrol’le ortak-
lığımızın iki tarafın da birbirini 
iyi anlaması sonucunda daha da 
gelişeceğine inanıyorum. Ailemize 

katıldıkları için ayrıca kendilerine 
huzurunuzda teşekkür ediyorum’’ 
dedi.

Ayrıca açılışta konuşan istasyon 
yetkilisi Ali Günay, ‘‘Güven ve 
kalitesiyle akaryakıt sektöründe 
güçlü bir marka olan ve istikrarlı 
büyümesini sürdüren SOIL’e 
katıldığımız için çok mutluyuz.’’ 
ifadelerini kullandı.

Giresun Tirebolu Belediye 
Başkanı Abdullah Karabıçak’ın 
SOIL Yönetimine yatırımlarından 
dolayı yapmış olduğu teşekkür 
konuşmasının ardından açılış 
horon ekibi ile devam etti. 

Giresun Tirebolu merkezinde 
açılan Kar-Pet Petrol, müşteri 
menuniyeti ve ihtiyaçları 
düşünülerek planlandı. Müşterile-
rine 7/24 hizmet verecek olan is-
tasyonda marketten wc’ye bir çok 
kullanılabilir alan mevcut. 

Karadeniz bölgesinde aynı anda 
dört farklı açılış gerçekleştiren 
SOIL yönetimi, yatırımların de-
vam edeceğini bildirdi.
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Karadeniz
Yeşilin yurdu

Bölge, Türkiye’nin kuzeyindedir. İsmini kuzeyinde-
ki Karadeniz’den alır. Bölge, doğuda Gürcistan 
sınırından başlayarak, batıda Sakarya Ovası ile Bi-
lecik’in doğusunda kadar uzanır.

Türkiye yüzölçümünün % 18’ine sahip olan bölge, 
bu oranla yüzölçüm bakımından üçüncüdür. Doğu 
- batı istikametinde en uzun olan bölgemizdir. 
Bölge, batıdan doğuya doğru yaklaşık 1400 km lik 
uzunluğa, kuzey - güney istikametinde ise 100 - 
200 km arasında değişen genişliğe sahiptir.

Bölgenin en önemli akarsuları, Çoruh( Türkiye’nin 
en hızlı akışlı akarsuyudur), Yeşilırmak, Kızılır-
mak, Bartın(Üzerinde ulaşımın yapılabildiği tek 
akarsuyumuzdur) ve Yenice (Filyos) çayları ile bir 
bölümü bölgede yer alan Sakarya’dır. 

Kaynağını dağ sıralarının denize dönük yamaçların-
dan alan akarsular bol yağış ve eğim nedeniyle, 
gürdür. Ancak küçük dereler halindedir. 

1998 yılında Dünya Doğayı Koruma Vak-

fı (WWF) tarafından Avrupa Ormanları’nda 

korumada öncelikli alanlardan birisi olarak 

seçilen Küre Dağları, 2000 yılında Milli 

Park ilan edilmiştir. Bu kararla WWF’nin III. 

Milenyuma girerken başlattığı “Yaşayan Geze-

gen Kampanyası” çerçevesinde “Türkiye’nin 

Dünyaya Armağanı” kabul edilmiştir. 2012 

itibariyle Avrupa’nın seçkin koruma alanlarını 

simgeleyen Pan Park’lar arasında yerini aldı. 

Böylece, Küre Dağları Milli Parkı Avrupa’nın 

13. Türkiye’nin ise ilk Pan Park’ı olarak ilan 

edilmiştir. Küre Dağları Milli Parkı Batı Kara-

deniz Bölümünün Küre Dağları üzerinde en 

zengin flora ve faunaya sahip yörelerinden 

biridir. Bölgenin kullanımına açılmamış ba-

kir yerlerinden biridir. Alanın büyük bölümü 

Kastamonu İli sınırları içinde kalmaktadır. 

Milli park çevresinde idare olarak Azdavay, 

Pınarbaşı, Ulus, Bartın, Kurucaşile, Amasra 

ve Cide bulunmaktadır. Parkta yaşayan hay-

vanlar arasında geyik, karaca, ayı, kurt, tilki, 

çakal, tavşan, yaban domuzu, ötücü kuşlar 

ve yırtıcı kuşlar ile sürüngenler bulunmak-

tadır. Pınarbaşı ilçesinde Eko Turizm merkezi 

olan Paşa Konağı konaklama yeri olarak Küre 

Dağları’ndaki keşiflerinizde kullanacağınız 

bir merkez olacaktır. Milli Park ve çevresinde 

görülmesi gereken yerler arasında, kuşbakışı 

Valla Kanyonu, Horma Kanyonu Geçişi, Ilgari-

ni Mağarası, Armutlu Çayırı gelmektedir.

Cehennemağzı Mağaraları yanyana sıralanmış üç mağaradan oluşmaktadır. Birin-
ci mağara, iki bölüm halinde düzenlenmiştir. Birinci bölümde, zemin orijinal bitki ve 
geometrik motifli mozaik ile döşelidir. İkinci bölümün doğu duvarında küçük bir apsis 
açılmıştır ve önünde kademeli basamaklar bulunmaktadır. Çok eski bir Hıristiyan kilisesi 
olan bu mağara, Hıristiyanlığın yayıldığı ilk yıllarda gizli ibadet yeri olarak kullanılmıştır. 
Orijinal halinde mağaraya, dışa doğru açılan iki sütunla önemine yakışır anıtsal bir şekil 
verilmiştir. İkinci mağara, yol kenarındaki 10 – 12 m yükseklikteki yamaç üzerinde bulun-
makta ve yöre halkınca Koca Yusuf mağarası olarak adlandırılmaktadır. 

Karadeniz Bölgesi’nin turizm potansiyellerinin başında tabii gü-
zellikler gelir. Karadeniz kıyıları çok çeşitli bitki ve ağaçlar ile bun-
ların oluşturduğu manzaralara sahiptir. Yaylacılık faaliyetleri son 
yıllarda gelişen turizm faaliyetlerinden biridir. 

Kültür turizmi kapsamında Safranbolu’yu ülkemizde ve Dünya’da ön plana çıkartan en önemli unsur geleneksel Türk mimarisi tarzındaki 
Safranbolu evleridir. Bu evler bir yandan kentsel konumlarıyla diğer yandan mimarileriyle dikkate değerlerdir. İlçe merkezinde 18 ve 19. yy. 
başlarında yapılmış yaklaşık 2000 geleneksel Türk evi bulunmaktadır. Evler Safranbolu’nun iki ayrı kesiminde gruplanmıştır. Birincisi şehir 
diye bilinen kışlık olarak kullanılan, ikincisi bağlar diye bilinen ve yazlık olarak kullanılan kesimdir. Safranbolu Safranbolu, geleneksel Türk 
toplum yaşamının özelliklerini kent ölçeğinde yaşatan, tarihi ve kültürel eserlerini tüm insanlara sunan bir örnek bir kenttir. Sahip olduğu 
zengin kültürel miras ve bu mirasın korumadaki başarısı Safranbolu’yu bir dünya kenti ününe kavuşturmuş ve UNESCO tarafından Dünya 
Miras Listesi’ne alınmasını sağlamıştır. Daha çok Eski Türk Evleri ile tanınan Safranbolu, tarihi boyutuyla, doğal güzellikleriyle ve kent 
ölçeğinde korumacılıkta örnek oluşturmasıyla gün geçtikçe daha çok ilgi görmektedir. 1400’ü koruma altında olan sayısız kültürel eseri 
bulunan Safranbolu, bugün kent ölçeğinde en iyi korunan yer olarak anılmaktadır. 
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Abant Gölü’nün kenarları çeşitli su bitkileri-

yle ve nilüferlerle doludur. Abant Gölü’nün 

etrafında yükselen yamaçlarda ise Abant Çiğ-

demi (Crocus Abantensis) bulunmaktadır. Göl 

ve çevresinde bulunan ve endemik türler olan 

Küçük Taraklı Semender ( Triturus Vulgaris 

Kosswigi) ile Abant Alabalığı “Salmo Trutta 

Fario Varyette Abanticus” ve Abant Fındık 

Faresi (Muscardinus Avellanarius Abanticus) 

olarak literatüre geçmiştir. Balık meraklıları 

yılın belirli dönemlerinde, ücret ödeyerek olta 

ile balık avlayabilmektedir. Göl kenarlarında su 

samurları da görülmektedir. Göl çevresindeki 

ormanlarda yabani hayvanlardan tilki, çakal, 

kurt, ayı, domuz, geyik, karaca, tavşan, sincap, 

gelincik; su kuşlarından yaban kazları, yaban 

ördekleri, balıkçıl, sakarmeke, karabatak, 

turna; yırtıcılardan şahin, doğan, kara akba-

ba, kaya kartalı, atmaca, baykuş; diğer kuş 

çeşitleri olarak toygar, alakabak, puhu, gök-

doğan, ağaçkakan, karatavuk, bülbül, ispinoz 

ve saka görülmektedir.

Üretim ve yetiştirme alanlarının %60’ı 
Rize İli sınırları içerisinde bulunan, keyif 
verici ve dinlendirici özelliğinin yanı sıra 
Türk kahvaltı sofralarının baş tacı olan çay, 
ülkemizde en çok tüketilen içecek türüdür. 
Kelime kökenini Çin’den alan çay bitkisi-
nin bilimsel ismi Camellia Sinensistir. Çay, 
bitkininin filizlenmiş taze yapraklarının 
toplanmasının ardından fabrikalarda 
soldurma (ısıtılma), kıvırma (parçalanma), 
fermantasyon (mayalanma), fırınlanma ve 
tasnifleme işlemleri sonucunda paketle-
nerek tüketime hazır hale getirilir.

Trabzon’un Maçka İlçesinin Altındere Köyü sınırları içinde, Altındere vadisine 
hakim Karadağ’ın eteklerinde sarp bir kayalık üzerine kurulmuş olan Sümela 
Manastırı, halk arasında “Meryem Ana” adı ile anılır. Vadiden yaklaşık 300 
metre yükseklikte bulunan yapı, bu konumuyla manastırların şehir dışında, 
ormanlarda, mağara ve su kenarlarında kurulma geleneğini sürdürmüştür. 

Meryem Ana adına kurulan manastırın “Sümela” adını “siyah” anlamına gelen 
“melas” sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Bu ismin manastırın kurulduğu 
koyu renkli Karadağlar’ dan geldiği düşünülmekte ise de, Sümela kelimesi 

buradaki Meryem tasvirinin siyah rengine bağlanabilmektedir.

KARADENİZ BAYİLERİMİZ
MUHAMMET ALBAYRAK PETROL
Eskipazar Mahallesi Sadrazam 
Mehmet Ali Paşa Caddesi No:35 
Çayeli / Rize

BEŞİKDAĞ PETROL
Cumhuriyet Mah. Trabzon Cad. 
No:19/a Beşikdüzü / Trabzon

HAYDAR KANTEKİN PETROL
Kaymaklı Mahallesi Anadolu Bul-
varı No:75 Merkez / Trabzon

YIL-KAR PETROL
A.Uluköy Mahallesi Transit Cadde-
si No:97 Kürtün / Gümüşhane

TİREBOLU KAR-PET PETROL
Balçıkbelen Mahallesi Bük Mevkii 
No: 1 Tirebolu / Giresun

GESAN PETROL
Çavuşlu Merkez Mahallesi Zübey-
de Hanım Caddesi No:34 Görele / 
Giresun

TOPÇUOĞULLARI PETROL
İsmetpaşa Caddesi Derebükü 
Gölköy / Ordu

SALMAN PETROL
Merkez Mah. Çamalan Cad. Kasa-
bası Akkuş / Ordu

GESAN PETROL
Karapınar Mah. 1142 Cad. No: 2/1 
Merkez / Ordu

DİLANTUR PETROL
Karaağaç Mahallesi Merkez Sokağı 
No:12/1 Çarşamba / Samsun

GÖR KARDEŞLER PETROL
Çal Mahallesi Merkez Sokak 
No:106 Vezirköprü / Samsun

FETİH AKARYAKIT
Çayırcık Mahallesi Kastamonu 
Caddesi No:25 Devrekani / 
Kastamonu

AKÇAALAN PETROL
Ahatlı Köyü Merkez Mevkii Osb 
Bulvarı No: 122 / A Çaycuma / 
Zonguldak

TEMELLER PETROL
Kocaali Köyü Merkez Mevkii No:60 
Alaplı / Zonguldak

ZONGULDAK AKARYAKIT
Birlik Mah. Değirmen Sok. No:17/a 
Merkez / Zonguldak

ZADE KARDEŞLER PETROL
İsmet Özaslan Cad. Kayacık Mevkii 
No:7 Suluova / Amasya

MUHARREM YALÇIN PETROL
Yeni Mahallesi Yozgat Caddesi 
No:27 Göynücek / Amasya

ALTINKAYNAKLAR AKARYAKIT
Albayrak Köyü Köyönü Mevkii 
Amasya

S.S. TURHAL TAŞIYICILAR KOOP. 
PETROL
Celal Mah. Bahçeler Çıkmazı Sahil 
Yolu Turhal / Yozgat

MEHMET SEVİNDİR PETROL
Kahya Mah. Turhal Yolu 1. Km Zile 
/ Tokat
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Sektörde markanızı farklı kılan özellikleriniz nelerdir?

Biz, bayilerimizi ve bayilerimizden alışveriş yapan müşterilerimizi’’ 

iş ortaklarımız’’ olarak görürüz. Güvenilir, kaliteli ve ucuz hizmet 

sunmak öncelikli politikamızdır. Bayilerimize ve müşterilerimize her 

sorunlarında en üst düzey yetkililerimiz dahil olmak üzere bir tele-

fon kadar yakınız.

2018 yılını bölgesel anlamda değerlendirebilir misiniz? Sizce nasıl 

bir yıl oldu?

2018 yılının benim ve bölgem açısından başarılı geçtiğini düşünüyo-

rum.Daha önce SOIL markasının yer almadığı Rize, Trabzon, 

Gümüşhane illerinde bayiliklerimiz artık mevcut. Var olan bu bayile-

rimiz sayesinde bölgedeki insanlar artık SOIL in ‘’gülümseyen yüzü’’ 

ile tanıştılar ve bundan sonraki aday bayilerimiz için de  birer referans 

haline geldiler.

Bölgeniz için 2019 hedefleriniz nelerdir?

2019 da Türkiye nin ekonomik anlamda zor bir süreçten geçeceğini 

düşünmekteyim. Haliyle bu süreç bizim sektörümüzü de etkileye-

cektir. Biz, koşullar ne olursa olsun iş ortaklarımızı SOIL ailesine 

kazandırmak için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam 

edeceğiz. Bölgemde SOIL bayrağı olmayan hiçbir il bırakmamak ve 

ailemize yeni bayiler kazandırmak en önemli hedefimdir.

Sizce sektörün öncelikli sorunları nelerdir? Bu sorunlar için 

çözüm önerilerinizden kısaca bahsedebilir misiniz?

Ülkemizin ekonomik anlamda yaşadığı zorluklar, dalgalanmalar 

tüm sektörleri olduğu gibi bizim  sektörü  de olumsuz etkileme-

ktedir. Bunun sonucunda da dağıtım şirketleriyle bayiler arasın-

daki ilişkiler sağlıksız hale gelmektedir. SOIL ailesi olarak bizim 

en önemli önceliğimiz GÜVEN ilişkisinin oluşmasını sağlamaktır. 

Firmamız her koşulda verdiği sözlerin arkasında durarak güvenilir 

bir firma olduğunu kanıtlamaktadır.

Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?

1976 Trabzon doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimimi tamam-

ladıktan sonra 1995 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye 

Bölümünü kazanıp 1999 yılında mezun oldum. 13 yıl farklı sek-

törlerde satış pazarlama birimlerinde çalıştım. İki yıldır Siyam 

Petrolcülük bünyesinde Karadeniz ve Doğu Anadolu saha müdürü 

olarak görev yapmaktayım.

Bölgenizdeki istasyon yatırımlarınız hakkında kısaca bilgi verebilir 

misiniz? 

2018 yılında bulunduğum bölgede Rize, Ağrı, Erzincan, Gümüşhane, 

Giresun illerinde olmak üzere toplam 5 adet bayilik anlaşmasına 

imza attık. Bunun yanında Trabzon Beşikdüzü ilçesinde  de SOIL 

ailesine mülk olarak kattığımız bir bayimiz oldu.

Bayilerinizi seçerken nasıl bir karar alma süreci yürütüyorsunuz? 

Bayilik taleplerini değerlendirirken hangi faktörleri göz önünde 

bulunduruyorsunuz?

İlk planda bayi adaylarımıza yaptığımız ziyaretlerle beraber bir-

birimizi tanıma ve değerlendirme fırsatı yakalıyoruz. Bu ziyaret-

lerle beraber karşılıklı isteklerimizi biribirimize aktarıp her iki taraf 

içinde en uygun koşullarını oluşturmaya çalışıyoruz. Benim için 

her iki tarafın da memnun olması önemlidir. Çünkü uzun yıllar bir 

aile olarak beraber çalışacağız.

KARADENİZ SAHA MÜDÜRÜ 
ERDİNÇ ÇALIK

RÖPORTAJ RÖPORTAJ

2019’da Türkiye’nin ekonomik anlamda zor bir süreçten geçeceğini düşünmekteyim. Haliyle bu süreç bizim 
sektörümüzü de etkileyecektir. Biz, koşullar ne olursa olsun iş ortaklarımızı SOIL ailesine kazandırmak için gece 

gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz.

SOIL ailesi olarak bizim en önemli 
önceliğimiz GÜVEN ilişkisinin oluşmasını 

sağlamaktır. Firmamız her koşulda verdiği 
sözlerin arkasında durarak güvenilir bir 

firma olduğunu kanıtlamaktadır.
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LEZZET

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tutam tuz

1 çay bardağı su

1 yumurta

150 gram tereyağı

5 su bardağı un

1 su bardağı pudra şekeri

Kreması için: 

4 su bardağı süt

8 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı mısır nişastası

2 yemek kaşığı un

10 gram tereyağı

Hamuru açmak için: 

1 su bardağı un

1 su bardağı nişasta

Üzeri için: 

1 su bardağı pudra şekeri

Yumurta, zeytinyağı, tuz, su, yoğurt ve 25 gram erimiş tereyağını 

hamuru yoğuracağınız kapta iyice pişirin. Elediğiniz unu az az 

ekleyerek kıvamında bir hamur olana kadar yoğurun. Üstünü 

nemli bezle örtüp 30 dakika bekletin.

Kremayı hazırlamak için şeker, nişasta, süt ve unu kısık ateşte 

muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin ve ocaktan aldıktan son-

ra tereyağı ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra ılınmaya alın.

Hamuru rahatça açabilmek için un ve nişastayı karıp, hamurdan 

kopardığınız ceviz büyüklüğündeki parçaları bu karışıma bula-

yarak baklava yufkası inceliğinde açın. Boyutlarını tepsinize göre 

ayarlayın.  Her bir yufkayı bir bez üzerine sererek havalandırın.

Ilınmış kremayı mikserde çırpın. Kalan tereyağını eritip ılıtın. 

Fırın tepsinizi yağlayın ve 20 yufkayı üst üste serdikten sonra 

kremanın tamamını dökün. Kalan 20 yufkayı da üzerine serip, 

baklava dilimi şeklinde dilimleyin. Kalan ılıttığınız tereyağını 

üzerinde gezdirin. Bu tatlı hamurunu ısıtılmış fırında 175 

derecede 45 dakika pişirin.

Fırından çıkardığınızda sıcakken üzerine pudra şekerini serpin. 

Dilerseniz üzerine reçel dökerek servis edebilirsiniz.

Laz
Böreği

500 g dana kıyması

2 dilim ekmek içi

3 iri diş sarımsak

1 soğan rendesi

Tuz

Karabiber

Kıyma, ekmek içi ve sarımsaklarla birlikte makineden geçirilir. Soğan rendesi, 
tuzu karabiberi eklenip kıyma özleşene dek yoğrulur. Avuç içi ile şekil verilip 
biraz dinlenmeye bırakılır.

Mümkünse kömür veya odun ateşinde ızgara yapılır. Evde yapılacaksa her 
hangi bir elektrikli ızgarada yahut teflon tavada yapılabilir. Bulgur pilavı, sala-
ta, ayran ve közlenmiş sebzeler eşliğinde ikram edilir.

Akçaabat 
Köftesi
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BAYİMİZDEN

Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? 

1979 yılında Samsun’un Çarşamba ilçesinde 

doğdum. Eğitimimi Samsun’da tamamladım. 

2006 yılında Soil ailesine katıldım ve Sam-

sun-Ordu karayolu üzerinde bulunan ve aynı 

zamanda kızımın adı olan Dilantur petrol 

işletmeciliğini kurdum. Yaklaşık 15 yıldır kendi 

işimin başındayım. Evliyim ve 11 yaşında Dilan 

isminde bir kızım var.

İstasyon işletmeciliğine ne zaman ve nasıl 

başladınız?

Bunun bir hikayesi yok aslında. Daha önce 

yaptığım işle örtüştüğü için, gelen bir teklif 

değerlendirmesi diyelim. Soil ile yolculuğumuz 

bu şekilde başladı. Ticari olarak da uyuştuğu-

muzu farkettiğimiz için de uzun yıllardır birlik-

te çalışmaya devam ediyoruz.

Başka alanlarda da ticari faaliyetiniz var mı? 

Evet yine akaryakıt istasyonumuza bağlı olarak 

devam ettirdiğimiz oto servis, aksesuar, ye-

dek parça vb işlerde de faaliyetlerimiz devam 

ediyor. Aynı alan içerisinde farklı ihtiyaçlara 

cevap vermek adına büyüyoruz diyebiliriz. Asıl 

olan müşterilerin ihtiyaçlarıdır. Biz elimizden 

geldiğince buna her açıdan cevap vermeye 

çalışıyoruz. Tabiki kendimizde edindiğimiz 

gülen yüz misyonumuz ile.

Soil tercih etme nedeniniz?

Soil artık bizim kimliğimiz oldu. Güven var, 

kalite var ve güler yüz var. En önemlisi bayii 

ilişkisinden çok aile şirketi anlayışı var ve emin 

adımlarla ilerleyen bir firma çatısı altında ol-

mak bizim için ticari açıdan çok şey ifade ediyor.

Sizleri Karadeniz’in o güzel şehri Samsun’a davet etmek istiyoruz.
Yolunuz düşerse eğer Samsun-Ordu karayoluna 5 km uzaklıktaki

tesisimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız. Biz sizin için her ayrıntıyı 
düşündük. Siz dinlenirken geri kalan işlerinizi bize bırakın.

Uzman personelimiz ile 7/24 hizmetinizde olacağız.

Dilantur
Petrol

BAYİMİZDEN
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İstasyonun konumu ve müşteri profili hakkında bilgi verir 

misiniz?

İstasyonumuz Samsun-Ordu karayolunun 5 km ilerisinde bu-

lunmaktadır. Yer olarak çpk iyi bir konumda olan istasyonumuz 

özellikle çok geniş park yerine sahiptir. Müşterilerimiz genelde 

uzun yol şoförlerinden oluştuğu için şoförlerin tüm ihtiyaçlarını 

karşılayabilecekleri alanlara ve malzemelere sahibiz. İstasyon 

içerisinde marketten tutun lokantasına ve hatta oto bakımına ka-

dar 7/24 hizmet verdiğimiz noktalarımız mevcut. 

İstasyondaki eleman sayısı ve sunduğumuz hizmetler hakkında 

bilgi verir misiniz?

İş yerimizde toplam 25 personel çalışmaktadır. Market, lokanta, 

oto aksesuar, yedek parça, oto lastik, oto elektrik ve oto yıkama 

hizmetleri verilmektedir. 

2018 sizin için nasıl geçti ve 2019’dan beklentileriniz nelerdir? 

2018 sektör için sıkıntılı geçti fakat 2019 yılının bizim ve tüm 

ülkemiz için iyi geçmesini temenni ederiz. Sağlık, huzur ve 

başarı dolu bir yıl olsun. 2019’da da biz yine işimizin başında ve 

müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

BAYİMİZDEN
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EĞİTİM EĞİTİM

SOİL ailesi olarak bir öğleden sonramızı 

hem öğrenmeye hem de eğlenmeye 

ayırdık.  

17 Kasım Cumartesi günü Mersin Hilton 

Otel’de, Yaşam Psikoloji Dünyasının ku-

rucularından Uzman Psikolojik Danışman 

İzzet Zülküf Çelik ile bir araya geldik. Bir 

öğleden sonramızı ayırdığımız bu eğitim-

de İletişim Becerileri ve Stres Yönetimi 

üzerine çalıştık. Oldukça keyifli ve verimli 

geçen bu saatlerde hep beraber ken-

dimize odaklandık.

Eğitimin içeriğinden bahsedecek olursam 

ilk çalıştığımız şey insanları nasıl dinle-

diğimizdi. İletişimin bu önemli kısmında, 

insanları dinleme ve geri bildirim verme 

üzerine kurulu bir oyun oynadık. Din-

lemenin iletişimi nasıl daha kötüye ve 

nasıl daha iyiye götürebileceğini fark 

ettiğim bu oyunla insanları ne şekilde 

etkileyebileceğimi fark ettim.  Geri bildi-

rim vermenin önemini biliyordum. Ancak 

bu oyunla geri bildirimi abartabildiğimi, 

abarttığım zamanlarda ise bunun neye yol 

açtığını gördüm.

Bu oyunun ardından insanlarla nasıl 

iletişim kuruyoruz, sorusuna cevap aradık. 

İzzet Hocamız bize Yaşam Pozisyonların-

dan bahsetti.  Daha önce duymadığım 

bu kavramın içeriğini öğrenip, her bir 

pozisyonla ilgili analizler yaptıkça hem 

çalışma arkadaşlarımı, hem ailemi hem 

de sosyal çevremdeki insanları çok daha 

farklı bir göz ile görebilmeye başladım.  

İnsanları analiz etmek işin keyifli kısmıydı. 

Hocamız “hadi şimdi herkes kendisini 

analiz etsin” dediğinde, insanın kendisini 

analiz etmesinin ne kadar zor olduğunu 

anlayabildim. Arkadaşlarımın verdiği tep-

kilere baktığımda bunun sadece benim 

için değil birçoğumuz için zor olduğunu 

görebiliyordum.  İnsanın en az iletişim 

kurduğu kendisiymiş, anladım.

İçimizden bir cesur çıkıp “ben, şu bah-

settiğiniz pozisyonda çok fazla zaman 

geçiriyorum” diyene kadar sürdü, bu zor-

luk.  Sonra diğerlerimiz de başladık, ken-

dimize yönelmeye.  Kendimle baş başa 

kaldığım bu süreçte, hem özel hem de iş 
Uzman Psikolojik Danışman
İzzet Zülküf Çelik 
17 Kasım Cumartesi günü Mersin Hilton Otel’de, Yaşam Psikoloji Dünyasının 

kurucularından Uzman Psikolojik Danışman İzzet Zülküf Çelik ile bir araya gel-
dik. Bir öğleden sonramızı ayırdığımız bu eğitimde İletişim Becerileri ve Stres 

Yönetimi üzerine çalıştık.

yaşantımda karşıma çıkan problemlerin kaynağında, hep 

düşündüğüm gibi başkalarının tek başlarına olmadığını, 

benim pozisyonumun da problemleri ortaya çıkaran bir 

etken olduğunu fark ettim. Diğer arkadaşlarımı bilmem 

ama benim için eğitimin can alıcı noktası buydu. Es-

kiden başkalarının değişmesi gerektiğini beklerken, bu 

olmadığı için de problem yaşarken, şimdi “ben nasıl bir 

pozisyondan iletişim kursam onlar değişir” diye soruyo-

rum. Evet, elimdeki bir sihirli değnek değil ama bu işte 

uzmanlaştıkça yaşam ve iş kalitemin değişeceğini de 

görebiliyorum.

Stres kaynaklarımız da bu pozisyonlarla oldukça ilin-

tiliymiş. Stresin nasıl meydana geldiğini ve bedenimize, 

düşüncelerimize, duygularımıza ve davranışlarımıza nasıl 

yansıdığını da öğrendik. Bunları nasıl değiştireceğimizle 

ilgili sanırım öğreneceğimiz daha çok şey var. Süremiz bu 

konuda bize az geldi. Ama İzzet Hocanın bize gösterdiği 

bedensel gevşeme yöntemini uyguluyorum. Birkaç daki-

kalık bu çalışma bile bana iyi geliyor. Arkadaşlar ne der, 

sormak lazım. 

Eğitimin üzerinden üç hafta geçmişken, bir sonrakini 

sabırsızlıkla bekliyorum.
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EĞİTİM

18-22 Aralık 2018 tarihleri arasında Antalya 
Delphin Otelde gerçekleşen eğitime, SOIL 

Yönetim Kurulu Başkanı Beşir Acar, SOIL 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel 

Müdürü Serhat AKA’nın yanı sıra SOIL Bölge 
ve Satış Müdürleri de katıldı. 

İLETİŞİM BACERİLERİ ve 
STRES YÖNETİMİ EĞİTİMİ

18-22 Aralık 2018 Antalya Delphin Otel’de İletişim Becerileri ve Stres Yönetimi Eğitimi yapıldı.
Eğitime SOIL Yönetimi’nin yanı sıra SOIL bölge müdürleri ve satış müdürleri de katıldı.
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MAKALE

Rafine edilmemiş sıvı haldeki petrole ham 
petrol, gaz halindeki petrole doğalgaz, 
yarı katı ve katı halde bulunan ve ağır hi-
drokarbon ve katrandan oluşan petrole 
ise özelliklerine ve yöresel kullanımlarına 
bağlı olarak asfalt, zift, katran ve benze-
ri isimler verilir. Ham petrol ve doğalgazın 
ana bileşenleri hidrojen ve karbon olduğu 
için hidrokarbon olarak da isimlendirilirler. 
Ham petrol, sıvı hidrokarbonlarla değişen 
oranlarda çözünmüş gaz, katran ve katkı 
maddelerinden oluşur. Hafif (yüksek gravi-
teli) petrol açık kahverengi, sarı veya yeşil 
renkli; ağır (düşük graviteli) petrol ise koyu 
kahverengi veya siyah renklidirler. Yüksek 
graviteli petrolün rafinajından çoğunluk-
la benzin, gazyağı ve motorin gibi hafif ve 
beyaz ürünler; düşük graviteli petrolün ra-
finajından ise fuel-oil ve asfalt gibi ağır ve 
siyah ürünler elde edilir
Tüm doğal hidrokarbonlar, organiklerin 

bozunmasından türemiştir. Milyonlarca yıl 
öncesinde akarsu ve rüzgârlar o zamanın 
havzalarına kum, çakıl, çamur ve çeşit-
li iyonlar taşımış, taşınan malzemeler su 
diplerinde tabakalar halinde gittikçe kalın-
laşan çökelleri oluşturmuştur. Bu ortamlar-
da yaşayan ve ölen canlıların kalıntıları da 
çökelen bu malzemeye karışmıştır. Altta 
kalan tabakalar, üzerlerine çökelen yeni 
tabakaların sebep olduğu büyük basınç al-
tında sertleşerek sedimanter kayalar haline 
dönüşmüştür.
Tüm doğal hidrokarbonlar, organiklerin 
bozunmasından türemiştir. Milyonlarca yıl 
öncesinde akarsu ve rüzgârlar o zamanın 
havzalarına kum, çakıl, çamur ve çeşit-
li iyonlar taşımış, taşınan malzemeler su 
diplerinde tabakalar halinde gittikçe kalın-
laşan çökelleri oluşturmuştur. Bu ortamlar-
da yaşayan ve ölen canlıların kalıntıları da 
çökelen bu malzemeye karışmıştır. Altta 

kalan tabakalar, üzerlerine çökelen yeni 
tabakaların sebep olduğu büyük basınç al-
tında sertleşerek sedimanter kayalar haline 
dönüşmüştür.
Bu arada çamurlara karışan canlı 
kalıntılarının içerdiği karmaşık hidrojen ve 
karbon molekülleri, zaman içerisinde ısı ve 
basınç tesiriyle parçalanarak hidrokarbon-
ları oluşturmuştur. Bu nedenden dolayı ham 
petrol ve doğalgaz, kömürle birlikte fosil 
yakıtlar olarak bilinir.
Herhangi bir bölgenin petrol rezervi, o böl-
genin petrol kaynaklarından ayrı ele alın-
malıdır. Bölgedeki rezervuarlarda bilinen 
petrol ve doğalgaz miktarı, yerinde rezer-
vi oluşturur. Ancak bu rezervin büyük bir 
kısmını üretmek mümkün değildir. Pet-
rol yatağının yayılımı saptandıktan sonra 
hazne kaya içerisindeki yerinde rezerv ile 
bu miktarın ne kadarının üretilebileceği, 
yani üretilebilir rezervi hesaplanır.

Petrol nedir?
Kara Altın

Rafine edilmemiş sıvı haldeki petrole ham petrol, gaz halindeki petrole doğalgaz, yarı katı 
ve katı halde bulunan ve ağır hidrokarbon ve katrandan oluşan petrole ise özelliklerine ve 

yöresel kullanımlarına bağlı olarak asfalt, zift, katran ve benzeri isimler verilir.
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Şeb-i Arus
Hakk’a Vuslat

Şeb-i Arus, sözlükte “düğün gecesi” anlamına gelmektedir.
Mevlana, öldüğü günü “Hakk’a vuslat” (Yaradana kavuşma) olarak saymıştır ve bu günü 
düğün gecesi olarak ilan etmiştir. “Herkes ayrılıktan bahsetti, bense vuslattan” der. Ölüm 

Mevlana için kişinin aslına dönüşü, kaynağının ilahi bir cevher olması nedeniyle
“Allah’a dönüş” olarak yorumlar. Bir başka ifadeyle ölüm
“cismin ortadan kalkması değil, Allah’a doğru uçmasıdır”.

Ölüm, Müslümanlık öncesi Türklerde de aynı şekilde ifade edilir.
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HABER

Şeb-i Arus, sözlükte “düğün gecesi” anlamına gelmektedir. Mevla-
na, öldüğü günü “Hakk’a vuslat” (Yaradana kavuşma) olarak say-
mıştır ve bu günü düğün gecesi olarak ilan etmiştir.

“Herkes ayrılıktan bahsetti, bense vuslattan” der. Ölüm Mevlana için 
kişinin aslına dönüşü, kaynağının ilahi bir cevher olması nedeniyle 
“Allah’a dönüş” olarak yorumlar.

Bir başka ifadeyle ölüm “cismin ortadan kalkması değil, Allah’a 
doğru uçmasıdır”.  Ölüm, Müslümanlık öncesi Türklerde de aynı 
şekilde ifade edilir. Şeb-i Arus, sözlükte “düğün gecesi” anlamına 
gelmektedir. Mevlana, öldüğü günü “Hakk’a vuslat” (Yaradana ka-
vuşma) olarak saymıştır ve bu günü düğün gecesi olarak ilan et-
miştir. “Herkes ayrılıktan bahsetti, bense vuslattan” der.

Ölüm Mevlana için kişinin aslına dönüşü, kaynağının ilahi bir cevher 
olması nedeniyle “Allah’a dönüş” olarak yorumlar. Bir başka ifade 
ile ölüm “cismin ortadan kalkması değil, Allah’a doğru uçmasıdır”. 
Ölüm, Müslümanlık öncesi Türklerde de aynı şekilde ifade edilir.

Tören, birbiriyle bütünlük içinde farklı tasavvufî anlamlar içeren 
naat, ney taksimi, peşrev, Devr-i Veledî ve dört selâm bölümlerin-
den oluşmaktadır. Semâ Töreni, Mevlevîlik kültürünün doğru olarak 
aktarılabileceği mekanlarda gelenekten gelen Mevlevî müziği ile 
icra edilir. Itri’nin rast makamında bestelediği 17. yüzyılın sonun-
dan itibaren çalınmakta olan naat-ı şerif ile törene başlanır. Pir 
Adil Çelebi gibi bestekârlar tarafından bestelenmiş ilahiler, müzik 
eğitimi almış koro tarafından okunur. Ney, kudüm ve ud gibi en-
strümanlar, koroya eşlik eder. Mevlâna’nın Farsça yazılmış eserleri, 
tören süresince mutrib heyeti (ses ve saz topluluğu) tarafından icra 
edilen bestelerin temel kaynağıdır.

HABER

Mevlana 1207 yılında bugünkü Afganistan, o 

dönemde İran sınırları içerisindeki Horasan 

eyaletinin Belh şehrinde doğan, ünlü Türk 

felsefecisidir. Horasan bölgesi MÖ 600 – MS 

1400 yılları arasında batı, doğu ve din felsefe-

lerinin birbirine bilgi aktardığı Orta Asya’nın 

en önemli yeridir. Belh şehri özellikle MÖ 

330 Hellenistik Dönem ile başlayan kültürel 

alışveriş sayesinde Hint, Mısır ve Mezopota-

mya bilgilerinin birleştiği kütüphaneler ve 

bilginler yani bilim – sanat şehridir. 1200’lerin 

başındaki Moğol Cengiz Han istilasına kadar 

gücünü korumuştur. 4 yaşında babasından 

felsefe, filoloji ve din dersleri almaya başlar. 

1214 yılında Bağdat’a, 1218 yılında Konya – 

Karaman’a göç ederler ve babası Bahaeddin 

Veled için Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin 

Keykubat tarafından Konya’da medrese (ak-

ademi tarzında okul) yapılır. Batıdaki Anado-

lu Selçuklu topraklarına Rum diyarı denildiği 

için isminin sonuna “Rum-i” (Rum diyarında 

yaşayan) eki alır. Babası Bahaeddin Veled 

öldükten sonra (1231 yılında) akademide ders 

vermeye başlar. Sevgi ve saygı gösterge-

si olarak öğrencileri ve sevenleri tarafından 

“Mevlana” (Efendi) lakabı verilir.

UNESCO Yıldönümü Kutlamaları Listesi 

kapsamında 2007 yılı Mevlâna’nın doğu-

munun 800’üncü yılı sebebiyle UNESCO 

tarafından “Mevlâna Celaleddin-i Rumî’nin 

800. Doğum Yıldönümü” olarak ilân edilm-

iş olup, Türkiye’de ve dünyada yıl boyunca 

Mevlâna ve Mevlevîlikle ilgili pek çok etkin-

lik düzenlenmiş ve Mevlevî Semâ Töreni icra 

edilmiştir.

Kusur bulmak için bakma birine,
bulmak için bakarsan bulursun,
kusuru örtmeyi marifet edin kendine.
İşte o zaman kusursuz olursun.

Hz.Mevlana

Muhammed Mustafa Celaleddin

Fotoğraflar: Songül ŞALLI
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Geçtiğimiz günlerde, özel banka Berenberg tarafından yayınla-
nan raporda, işletmelerinde yapısal iyileştirmelere giden ve güçlü 
çevreleri ile daha rekabetçi konuma gelen şirketler için, petrol ve 
gaz sektöründe 2019 yılına kadar parlak bir gelecek öngörüldüğü 
ifade edildi.

Berenberg’de petrol ve gaz analisti Henry Tarr, sektörün düşüşle 
yeniden yapılandırıldığını, verimliliği artırdığını, maliyetleri 
düşürdüğünü ve gelecekteki projelerin getirilerini artırdığını 
açıkladı. “Petrol ve gaz üreticileri, on yıldan fazla bir süredir em-
tia fiyatlarındaki iyileşme ile en iyi üretim artışını ortaya koyuyor” 
dedi. 

Rapora göre, bazı petrol devleri güçlü görünseler de, büyüme için 
Tier 1 tedarikçilerine ve petrol servis ücretlerine güveniyorlar. Fakat 
endişeleri, maliyetleri düşürmeye yönelik baskıları kaldırabilen pet-
rol devleri kadar güçlü bir şekilde krizden çıkmamış olmaları.

Tarr, uluslararası arenada, düşük seviyede seyreden bir kaç yılın 

ardından, hizmet şirketlerinin, çalışmaya hevesli olduğunu ve 

bunun için bol miktarda yedek kapasite bulunduğunu belirtti. ”Bu 

aynı zamanda offshore sektöründe de görülen bir durum” diye 

ekledi.

Tarr, “Gelişmekte olan piyasa talebindeki yavaşlama, petrol fi-

yatının daha yüksek seyrini sağlayan zayıf para birimleri ile birlik-

te önemli bir risktir” dedi. “OECD’ye üye olmayan ülkeler 2019/20 

için küresel petrol talebi artışının % 70‘ ini oluşturuyor, bu yüzden 

talepteki, küresel ticaret ve gelişmekte olan piyasa faliyetlerindeki 

gelişmeleri yakından izliyoruz dedi. 

Ayrıca, “ABD kaya gazının artışı varsayımlarımızı aşabilir, piyas-

ayı tekrar artışa götürebilir veya petrol fiyatları şuan tahmin et-

tiğimizden çok daha düşük olabilir” diye ekledi.

EKONOMİ

Petrol ve Gaz’da
10 yılın En İyi Üretim Artışı

Bazı petrol devleri güçlü görünseler de, büyüme için Tier 1 tedarikçilerine ve petrol 
servis ücretlerine güveniyorlar. Fakat endişeleri, maliyetleri düşürmeye yönelik baskıları 

kaldırabilen petrol devleri kadar güçlü bir şekilde krizden çıkmamış olmaları. 

Dünya Enerji Konseyi Türkiye
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Ara Güler
Bir döneme imza atan adam

16 Ağustos 1928’de İstanbul’da doğdu. Li-
sedeyken film stüdyolarında sinemacılığın 
her dalında çalışırken Muhsin Ertuğrul’un 
Tiyatro Kurslarına devam etti; çünkü yönet-
men veya oyun yazarı olmak istiyordu.

1950’de Yeni İstanbul Gazetesi’nde gaze-
teciliğe başlarken aynı zamanda İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne devam etti.
1958’de Time-Life, Paris-Match ve Der Stern 
dergilerinin yakın doğu foto-muhabirliği 
görevlerini üstlendi. 1954’de Hayat Dergi-
si’nde fotoğraf bölüm şefi olarak çalışmaya 
başladı.

1953’de Henri Cartier Bresson ile tanışarak 
Paris Magnum Ajansı’na katıldı ve İngil-
tere’de yayımlanan “Photography Annu-
al Antalojisi” onu dünyanın en iyi 7 fo-
toğrafçısından biri olarak tanımladı. Aynı 
yıl ASMP’ye (Amerikan Dergi Fotoğrafçıları 
Derneği) tek Türk üye olarak kabul edildi.

1962’de Almanya’da çok az fotoğrafçıya ver-
ilen “Master of Leica” ünvanını kazandı. İs-
viçre’de çıkan Camera dergisinde kendisine 
özel bir sayı ayırdı. 1964’de Mariana Noris’in 
ABD’de basılan “Young Turkey” adlı yapıtın-
da fotoğrafları kullanıldı.1967’de Japon-
ya’da çıkan “Photography of the World” 
antolojisinde Richard Avedon ile birlikte 
bir dizi fotoğrafı yayınlandı. 1967’de Kana-
da’da açılan “İnsanların Dünyasına Bakışlar” 
sergisinde, 1968’de New York Modern San-
atlar Galerisi’nde düzenlenen “Renkli Fo-
toğrafğın On Ustası” adlı sergide; aynı yıl 
Almanya’da, Köln’de Fotokina Fuarı’nda 
yapıtları sergilendi.1970’de “Türkei” adın-
da fotoğraf albümü Almanya’da yayım-
landı. Sanat ve sanat tarihi konularındaki 
fotoğrafları ABD’de Time-Life, Horizon ve 
Nesweek kitap bölümlerince ve İsviçre’de 
Skira Yayınevi tarafından kullanıldı.1971’de 
Lord Kinross’un “Hagia-Sophia” (Ayasofya) 
kitabının fotoğraflarını çekti.

Yine Skira yayınevince Picasso’nun 90. yaş 
günü için yayımlanan “Picasso Metamor-
phose et unite” adlı kitap için Picasso’nun 
foto-röportajını yaptı. 1972’de Paris Ulu-

sal Kitaplıkta sergisi açıldı.1975’de ABD’ne 
davet edildi ve birçok ünlü Amerikalının fo-
toğraflarını çektikten sonra “Yaratıcı Ameri-
kalılar” adlı sergisini dünyanın birçok kentin-
de sergiledi. Yine aynı yıl Yavuz zırhlısının 
sökülmesini konu alan “Kahramanın Sonu” 
adlı bir belgesel film çekti.1979’da Türkiye 
Gazeteciler Cemiyeti’nin “Foto Muhabirliği” 
dalındaki birincilik ödülünü aldı.

1980’de fotoğraflarının bir kısmı Karacan 
Yayıncılığın bastığı “Fotoğraflar” adlı ki-
tabında basıldı.1986’da Hürriyet Vakfı’nca 
basılan Prof. Abdullah Kuran’ın yazdığı 
“Mimar Sinan” kitabını fotoğrafladı. Aynı 
kitap 1987’de “Institute of Turkish Stud-
ies” tarafından Ingilizce olarak yayın-
landı.1989’da “Ara Güler’in Sinemacıları” 
kitabı basıldı.

1991’de Dışişleri Bakanlığı için Halikarnas 
Balıkçısı’nın (Cevat Şakir Kabaağaçlı) “The 
Sixth Continent” adlı kitabını fotoğrafladı. 
Bu arada bütün dünyayı gezerek foto rö-
portajlar yaptı ve bunları Magnum Ajansı 
ile dünyaya duyurdu.Ismet Inönü, Winston 
Churchill, Indira Gandi, John Berger, Ber-
trand Russel, Bill Brandt, Alfred Hitchcock, 
Ansel Adams, Imogen Cunningham, Sal-
vador Dali, Picasso gibi birçok ünlü kişi ile 
röportajlar yaptı ve fotoğraflarını çekti. En 
ünlüsü fotografcılara poz vermeyen Picas-
so röportajı.Yıllarca üstünde çalıştığı Mimar 
Sinan yapıtlarının fotoğrafları 1992’de Fran-
sa’da, ABD ve İngiltere’de “Sinan, Archi-
tect of Soliman the Magnificent” adlı kitabı 
yayımlandı. Aynı yıl “Living in Turkey” adlı 
kitabı Ingiltere, ABD ve Singapur’da “Turk-
ish Style” başlığıyla, Fransa’da “Demeures 
Ottomanes de Turquie” adıyla yayım-
landı.1994’de “Eski İstanbul Anıları”, 1995’de 
“Bir Devir Böyle Geçti”, “Yitirilmiş Renkler 
ve Yüzlerinde Yeryüzü” fotoğraf kitapları 
yayımlandı. Ara Güler’in fotoğrafları Paris 
Ulusal Kitaplıkta, ABD’de Rochester Georg 
Eastman Müzesi’nde Nebraska Üniversitesi 
Sheldon Koleksiyonu’nda bulunuyor. Köln 
Mueseum Ludwing’de Das Imaginare Photo 
Museum’da fotoğrafları sergileniyor.

www.araguler.com.tr
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Ara Güler’i, İngiltere’de yayımlanan “Photography Annual Antalo-
jisi” dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak tanımladı. Aynı 
yıl Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği’ne tek Türk üye olarak 
kabul edilen Güler, 1962’de Almanya’da çok az fotoğrafçıya verilen 
“Master of Leica” unvanını kazandı ve İsviçre’de çıkan Kamera der-
gisinde kendisine özel bir sayı ayırdı.

“Turkey” adında fotoğraf albümü 1970’te Almanya’da yayımla-
nan Ara Güler’in, sanat ve sanat tarihi konularındaki fotoğrafları 
ABD’de Time-Life, Horizon ve Newsweek kitap bölümlerince ve İs-
viçre’de Skira Yayınevi tarafından kullanıldı. 1971’de Lord Kinross’un 
“Hagia-Sophia” (Ayasofya) kitabının fotoğraflarını çeken Güler, 
yine Skira yayınevince Picasso’nun 90. yaş günü için yayımlanan 
“Picasso Metamorphose et unite” adlı kitap için Picasso’nun fo-
to-röportajını yaptı.

Arşivinde 2 milyonu aşkın fotoğraf bulunan Ara Güler’in ödülleri 
arasında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü ile Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü de yer alıyor.

Bir röportajında kendisini “Her zaman foto muhabiri ile fotoğrafçı 
birbirine karıştırılır. Biz, fotoğrafçı değiliz, foto muhabiriyiz.” şek-
linde tanımlayan Ara Güler, tedavi gördüğü Florence Nightingale 
Hastanesi’nde 90 yaşında hayata veda etti.

Her zaman foto muhabiri ile
fotoğrafçı birbirine karıştırılır.
Biz, fotoğrafçı değiliz,
foto muhabiriyiz.
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Akaryakıt İstasyonlarında 
Pazarlama

Değişimin başlangıcı

Özellikle şehirlerin yoğun bölgelerindeki istasyonlarda son birkaç yıldır başlayan bu değişim, 
aslında dünya için yeni bir trend değil. Bizim reklam filmlerimize yeni yansımış olsa da, Amerikan 

filmlerinde gördüğümüz gibi, yıllar öncenin ürünü... Fakat Türkiye´de artan rekabetle birlikte, 
‘‘benzin istasyonları’’ yeni keşfediliyor.  

Amerika ve Avrupa’da yaşanan bu gelişmelerin pek çok yabancı 
akaryakıt şirketinin bulunduğu Türkiye’ye gelmesi de kaçınılmazdı. 
Türkiye’de bulunan akaryakıt istasyonlarında da marketler genişle-
di, hatta benzin istasyonları kendi market birimlerini, shop’larını 
oluşturmaya başladılar. Ardından otomobiller için shop’lar ve pro-
mosyonlar geldi.

Tabii aslında istasyondaki pazarlama fonksiyonu çift yönlü gelişi-
yor. Bir yandan akaryakıt şirketleri, müşteri çekmek için, alanlarını 
şirketlere açıyor. Diğer yandan birçok şirket istasyonları pazarla-
madaki yeni bir alan olarak kullanıyor. Bunun son örneğini Hürri-
yet, Milliyet ve Sabah gazetelerinin yaptığı promosyon çalışmaları 
oluşturdu. Bu promosyon hem gazete satışlarını artırdı hem de 
benzin istasyonlarına yeni müşteriler çekti.

Bu noktada otomobilli tüketicinin özellikleri de önemli konuma 
geliyor. Çünkü, bu kitle belli bir alım gücünün üstünde geliri olan, 
A ve B gurubu tüketiciden oluşuyor. Bu kitle tam da şirketlerin ya-
kalamak istediği bir kitleyi oluşturuyor. Alım gücü yüksek bu kitleyi 
benzin istasyonun zorunlu olarak yakalamak daha kolay oluyor.

Artık bir istasyona girdiğinizde bir hediye almadan çıkmanız zor. Bu 
hediyeleri ya anında alıyorsunuz ya da belirli bir orana denk gelen 
kupon biriktirdikten sonra... Hatta seçme hakkı da tanınan cam eşya 
çeşitlerinden istediğinizi seçebiliyorsunuz.

Bankalar, akaryakıt istasyonlarını ATM yerleştirmek için en uygun 
yerler arasında görüyorlar. Haksız da sayılmazlar. Çünkü, Türki-
ye´de otomobil sahipliği oranı hızlı artıyor. Şu anda 1000 kişiye 70 

otomobil düşüyor. Önümüzdeki 3 yılda bu oranın 100´e ulaşması 
bekliyor. İşte bu gerçeği gören bankalar, hedef müşterilerini istasyon-
lardaki ATM´lerinde yakalamayı planlıyorlar.

Hollanda ve ABD´de çeşitli üniversitelerde görev yapan pazarlama 
uzmanı Prof.Dr. Tevfik Dalgıç ise akaryakıt istasyonlarının pazarla-
ma alanlarına dönüşmesini yorumlarken yerleşimin etkisine de 
değiniyor. Dalgıç şöyle konuşuyor; ‘‘Akaryakıt istasyonlarında yol-
lardaki insanların ihtiyaçlarına yönelik şeyler satılıyor. Bu uygulama 
önce ABD ve Avrupa’da başladı ve sonra giderek dünyaya yayıldı. 
Türkiye de bu yeni pazarlama akımından etkilendi. Önce küçük 
marketlerde temel ihtiyaç maddelerinin satılması başladı, arkasın-
dan da kitaplar, dergiler ve gazeteler geldi. Otomobil ürünlerinin de 
eklenmesiyle, bu satış noktaları birer mini market halini aldı. Trend 
böyle giderse, akaryakıt istasyonlarının semt bakkallarına yakın bir 
düzeye gelmesi kaçınılmaz olacaktır.

Akaryakıt istasyonlarında marketlerin yanında ATM’ler ve restoran-
ların da bulunması şehirleşmenin bir sonucudur. İkinci bir neden de 
yerleşimin artık şehir dışına kaymış olması. Mecburen yol üzerinde 
bazı alışveriş noktaları oluşuyor ve akaryakıt istasyonları da bu akı-
ma uyum sağlıyor.

Ayrıca akaryakıt istasyonlarının pazarlama alanına dönüşmesi, 
tüketicinin ihtiyacına yönelik ve onların talepleri doğrultusunda da 
şekilleniyor. Zamanın kısıtlı olması ve pek çok işin birarada yapıl-
ması gerekliliği de akaryakıt istasyonlarının konseptlerini değiştir-
melerine neden oluyor.’’

Capital Dergisi
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ZİÇEV
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakf ı

Bağışlarınız İçin
ZİÇEV Mersin Şubesi Adresi: İhsaniye Mah.4928 Sk.Gazi Lisesi Yanı Akdeniz/Mersin 
Hesap Sahibi: Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Mersin Şubesi

Banka: Denizbank-9550-5566-351
Iban No: TR46 0013 4000 0000 0556 6000 35

Ayrıca tüm faturalı hatlardan ve Turkcell ön ödemeli hatlardan 6685’e ZICEV yazarak eğitimimize
siz de 10 TL destek olabilirsiniz.

Bize kendinizden bahseder misiniz?

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakultesi Mezunuyum. 27 yıllık 

muayehane hekimliğimin ardından 2009 yılında emekli oldum. 2011 

yılında ZİÇEV Mersin Şubesinin Başkanı olarak görev aldım. Bunun 

yası sıra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin yönetiminde yer 

aldım. Mesleğimle ilgili sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü 

olarak görev aldım.  2009 yılından bu yana da gönüllü olarak ZİÇEV 

Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktayım.

ZİÇEV (Zihinsel Yetersiz Çocukları Koruma ve Yetiştirme Vakfı) 

hakkında bilgi verebilir misiniz?

Zihinsel engelli alanında Türkiye genelinde en büyük sivil toplum 

kuruluşu olan ZİÇEV Ankara merkezli bir vakıftır. Ve Türkiye’de 13 

şubesi bulunmaktadır. Mersin Şubemiz 23 yaş ve üzeri özel bireylere 

Hayat Boyu Öğrenme programı kapsamında sanat terapi eğitim-

leri ile hizmet vermektedir. Sanat Merkezimizde Müzik, heykel, el 

işleri, resim ve dans atölyeleri bulunmaktadır. ZİÇEV’in amaçların-

dan en önemlisi zihinsel engelli çocuk ve yetişkinlere uygun süreli 

kurslarda yeteneklerine göre beceri kazandırmak ve gelişmelerine 

yardımcı olmaktır. Bu amaç çerçevesinde ZİÇEV Mersin Şubesi 

olarak kültür, sanat, spor ve meslek edindirme alanlarında projeler 

gerçekleştirmektedir.

Vakfın yönetimi hakkında bilgi verir misiniz?

ZİÇEV ‘in Genel Merkezi Ankara’da olduğu için, Ankarada bulunan 

Merkez Yönetim Kurulu ve her Şubenin ayrı yönetim kurulları bu-

lunmaktadır. Mersin Şubemiz yönetim kurulu farklı meslek grupları-

na mensup beş kadın üyeden oluşmaktadır.

Vakıf olarak hedefleriniz nelerdir?

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı’mızın temel 

hedefi, Türkiye’de zihinsel yetersiz çocukların yeterli eğitim, reha-

bilitasyon ve bakım şartlarına kavuşabilmeleri için gerekli olanak 

ve ortamları yaratmak, meslek kazanmalarına yardımcı olmak, uzun 

vadede bu şartların kalıcılığını güvence altına almak ve kimsesiz 

zihinsel yetersizlere yaşamları boyu sahip çıkmaktır.

SOSYAL SORUMLULUK

Etkinliklerinizden biraz bahseder misiniz?

Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen Mersin Valiliği Koor-

dinasyonunda yürüttüğümüz 2012 SODES “Annelerle Elele” proje-

si ile zihinsel engelli bireylerin annelerine yönelik rehabilitasyonu 

içeren sanat terapi eğitimleri verilmiştir. Söz konusu proje ile an-

nelere verilen eğitimin yanı sıra özel gençlerinde eğitilmesi sağla-

narak Mersinde ilk kez zihinsel engelli bireylerden oluşan bir ritim 

grubu kurulmuştur. Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen 

Mersin Valiliği Koordinasyonunda yürüttüğümüz 2015 SODES “En-

gelleri Sanatla Aşıyorum” projesi ile ilimizin tarihi ve turistik yerler-

inin rölyefleri yapılmıştır, ayrıca projeye ritim grubumuz da dâhil 

edilerek grubun başarı grafiğinin artması sağlanmıştır. Bu proje 

sonunda ritim grubumuz 21.KKTC Uluslar arası Bellapais Müzik 

Festivali, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 10.Uluslararası Vur-

malı Çalgılar Festivali, Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali 

ile Mersin Uluslararası Müzik Festivali gibi ulusal ve uluslar arası 

çeşitli festivallere davet edilmiştir. 

Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen Mersin Valiliği 

Koordinasyonunda yürüttüğümüz 2017 “Engelleri Sanatla Aşıyo-

rum-2”projesine başlamış bulunmaktayız bu proje kapsamında 

Mersin’in tarihi evleri ahşap rölyef ile işlenecek, müzik grubumuz 

ritim ve koro ile yöresel türküleri seslendirecektir. İşkur ortaklığın-

da ise “Şiş Örücülüğü” “Bebek Yapma” ve “Takı Tasarım” projeleri 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Mezitli Belediyesi ortaklığında başlatılan 

“Down Cafe” projesi başarılı bir şekilde devam etmektedir.  Bunun 

dışında kentimizdeki üniversiteler, kolejler ve diğer STK’lar ile 

çeşitli projeler yürütülmektedir. Gerçekleştirdiğimiz projelerden 

birkaç örnek vermek gerekirse Vakfımızın düzenlediği “21 Mart 

Dünya Down Sendromu Günü Uçurtma Şenliği”, “Bahara Merha-

ba” isimli resim yarışması, “Farklı Dünyamızdan Renkli Bakışlar” 

isimli reprodüksiyon alçı rölyef sergisi, “Aynadaki Bakışlar” isimli 

fotoğraf sergisi, ZİÇEV 35. Yıla ithafen düzenlediğimiz “Dans Fes-

tivali” ‘ni sayabiliriz.

Bu projeler ile gençlerimiz fırsat verildiğinde neler yapabilecekleri-

ni kanıtlamaktadırlar. Aynı zamanda gerçekleştirilen projeler ve et-

kinlikler ile özel bireylerin özgüvenlerinin oluşmasına ve toplumda 

farkındalık yaratılmasına katkı sağlanmaktadır.

Gerçekleşen Etkinliklerimiz:

2018 MERFEST Nevid Kodallı Korolar Şenliği-Mersin

Musa Göçmen İle Senfoni Orkestrası Konseri-Ankara

Kabataş Erkek Lisesi “Başlangıç Sahnem” Prog.-İstanbul

Uluslar arası Mersin Engelsiz Sanat Festivali-Mersin

21.KKTC Uluslararası Bellapais Müzik Festivali- Kıbrıs

Dinçer Özer ile 10.Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali- Ankara

SODES ‘Engelleri Sanatla Aşıyorum’ Projesi Kapanış Töreni-Mersin

2017 MERFEST Polifonik Korolar Şenliği-Mersin

Mersin, Çağ , Toros Üniversitesi  ve kolejler ile gerçekleştirilen çeşit-

li etkinlikler 

Zekiye KAHVECİ
ZİÇEV Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Fotoğraflar: FİNEART Photography ve Mersin Fotoğraf Derneği

ZİÇEV Mersin Şubesi olarak
zihinsel engelli çocuk ve yetişkinlere 
yönelik açtığımız kurslarda yeteneklerine 
göre beceri kazandırmak ve bu becerileri 
geliştirmelerine yardımcı olmak en büyük 
amacımızdır. 
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Downcafe ile ortaklaşa yürüttüğünüz proje hakkında bilgi alabilir miyiz?

Mezitli Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğümüz  Down Cafe projesiyle,  

özel bireylerin yiyecek-içecek alanında becerileri geliştirilirken özgüven-

leri artmaktadır. Down Cafe projesiyle toplumdaki önyargıların kırıldığını 

düşünüyoruz. Bu proje ile zihinsel engellilerin kendi ayakları üzerinde 

durabilen, hayatını idame edebilen, günlük yaşamda karşılaşılan sorun-

ların üstesinden gelebilen özel bireyler haline geldiklerini görmekteyiz. 

Vakıftaki öğrencilerimiz hafta içi ve hafta sonu iki grup halinde dönüşüm-

lü olarak Cafede görev almaktadır.

Zihinsel yetersiz çocuklara sahip velilere verebileceğiniz öneriler nelerdir?

Zihinsel Engelli bireye sahip ebeveynler öncelikle çocuklarının durumlarını 

kabullenip, en kısa sürede çocuğun/veya bebeğin eğitim ve rehabilita-

syonu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibata geçmesi gerekmektedir. 

Toplumda oluşturmak istediğiniz sosyal bilinç nedir?

Toplumdaki engelsiz bireylerin sahip olduğu tüm hakların engelli bireyler 

içinde geçerli olduğu bilincini geliştirmektir.

Zihinsel yetersiz çocuklara yapılan devlet yardımlarını yeterli görüyor 

musunuz? Yeni olarak daha ne gibi yardımlar yapılabilir? Önerileriniz 

nelerdir?

Mevcut ekenomik durumu göz önünde bulundurduğumuzda engelli bi-

reylerin daha iyi eğitim  ve yaşam koşulları sağlanabilmesi için yetersiz 

kalmaktadır.

SOSYAL SORUMLULUK
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GEZİ

Erzurum, Palandöken Dağları’nın eteklerinde kurulmuş bir şehir. 2000 
metreyi bulan platoların ve yine 3.000 metrenin üzerinde yüksekliğe 

sahip dağların sarmaladığı şehir Erzurum, Türkiye’nin en yüksek şehri. Bu 
özelliği şehri, yılın 6 ayı kayak için cazibe merkezi haline getirmiş.

Erzurum
Palandöken

Beyaz Düş
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GEZİ

Palandöken Kayak Merkezi; 70 km. uzunluğun-
da ve 25 km. genişliğinde bir alanı kaplayan 
Palandöken Dağları, 1993 yılında Kış Turizm 
Merkezi ilan edilmiştir. Bu merkez içerisinde; 
Erzurum (Hınıs) Boğazı, Konaklı ve Gez Yay-
lası’ndan oluşan 3 adet kayak merkezi bu-
lunmaktadır. Erzurum Boğazı, aynı zamanda 
Palandöken Kayak Merkezi adıyla anılmaktadır. 
Palandöken Kayak Merkezin’de slalom ve 
büyük slalom yarışmaları için Uluslararası Kay-
ak Federasyonu (FIS) tarafından tescilli iki pist 
bulunmaktadır. Erzurum’un güneyinde yer 
alan 3 bin 176 m. yüksekliğindeki Palandöken, 
5 ay boyunca kayak yapmaya elverişli yapısı, 
kar kalitesi ve uzun pistleri ile dünyanın en 
önemli kayak merkezlerinden biridir. 2011 yılın-
da 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları’na ev 
sahipliği yapan Erzurum, Türkiye ve dünya 
kış turizminin yeni cazibe merkezlerinden biri 
olmuştur. Kış olimpiyatlarının dahi düzenlen-
mesine imkân tanıyan Palandöken’de pistler 
dünyanın en uzun ve en dik pistleri arasında 
yer almaktadır. Palandöken, New York Times 
Gazetesi tarafından belirlenen dünyadaki 41 
kayak merkezi arasında 18. sırada gösterilm-
iştir. Kar yağışının Ekim-Kasım aylarında ken-
dini gösterdiği Erzurum’da, kayak mevsimi 
Kasım ayından itibaren başlamakta ve Nisan 
ayının sonuna kadar sürmektedir. Palandöken, 
kaymaya olanak sağlayan “toz kar” özelliğini, 
ikliminden dolayı, bütün kayak sezonu boyunca 
sürdürmektedir. 2000 - 3176 metreler arasın-
da bulunan Palandöken Kayak Merkezin’de-
ki pistlerde 10 telesiyej, 1 teleski, 2 baby lift, 1 
gondol lift hizmet vermektedir. Gondol lift ile 
1000 metrelik bir tırmanışla Ejder Tepesi’ne 
ulaşılırken, Palandöken’de; 7 kolay, 8 orta, pro-
fesyonel (zor) ve 4 doğal pist yer almaktadır. 
Tüm pistlerde aynı anda yaklaşık 12 bin kişiye 
kayak yapma imkanı sunulmaktadır. Paland-
öken Kayak Merkezi; Alp disiplini ve snow-
board için son derece uygun pistler sunarken; 
kayak dışında, yamaç paraşütü, dağcılık, snow-
tube, paintball gibi farklı turizm çeşitleri için de 
alternatif oluşturmaktadır. Palandöken Dağı’nın 
çevresi doğal park görünümüyle, gezi, piknik 
ve seyir alanı olarak dört mevsim ayrı güzel-
likler sunmaktadır. Palandöken, aynı zamanda 
bir kongre turizmi merkezidir. Çığ önleme ve 
suni kar sistemlerinin bulunduğu Palandöken 
Kayak Merkezi, bir sağlık şehri olan Erzurum’un 
en modern hastanelerine yalnızca 5 km. uzak-
lıktadır. Her seviyedeki kayakçıya hizmet ver-
ebilen Palandöken Kayak Merkezin’de, 2 adet 
5 yıldızlı, 1 adet 4 yıldızlı, 1 adet 3 yıldızlı ve 
bir adet de 2 yıldızlı otel bulunmaktadır. Şehir 
merkezinde de 3 ve 2 yıldızlı çok sayıda otel 
bulunmaktadır. Havaalanına 15 kilometre me-
safede yer alan kayak merkezinin şehir merkez-
ine olan uzaklığı 4 kilometredir. Kayak merkez-
ine ulaşım tatil günlerinde Erzurum Büyükşehir 
Belediyesi otobüsleri ile diğer günler yalnızca 
özel araç ve taksilerle sağlanmaktadır

Palandöken, New York Times Gazetesi 
tarafından belirlenen dünyadaki 41 kayak 
merkezi arasında 18. sırada gösterilmiştir.

GEZİ

Kar kalitesi, sahip olduğu kaliteli tesisler ve 
her seviyeden kayak severe hitap eden nefis 
pistleriyle Palandöken Kayak Merkezi, Tür-
kiye kış turizminin gözde merkezlerinden 
birisi. 70 km boyunca uzayana Palandöken 
Dağları, 1993’den bu yana kış turizm merkezi 
ilan edilmiş. 2011 yılında yapılan Dünya 
Üniversiteler Kış Oyunları’na ev sahipliği 
yapmasıyla da, bir bakıma dünya ölçeğinde 
kalitesini kanıtlamış.
Büyük slalom ve slalom yarışmaları için 
Uluslararası Kayak Federasyonu olan FIS 
tarafından tescillenmiş 2 pisti bulunuy-
or. New York Times, dünyadaki 41 kayak 
merkezini sıraladığı listesinde 18. sıraya yer-
leştirdiği Palandöken Kayak Merkezi, pis-
tleriyle, dünyanın en uzun ve en dik pistleri 
arasında yer alıyor.
Palandöken Kayak Merkezi, 2000 ile 3,176 
metre arasında bulunan 10 telesiyej, 1 teleski, 
2 baby lift, 1 gondol hizmeti sunuyor. Gon-
dol lift ile En yüksek noktalardan biri olan 
Ejder Tepesi‘ne ulaşabiliyorsunuz. 12,000 
kişiye hizmet verme kapasite sahip bölgede, 
toplamda 7 kolay, 8 orta, 2 zor kategoriden 
profesyonellere hizmet veren pistlerin yanın-
da, 4 de doğal pist bulunuyor.

Eğer kış sporları ile uğraşıyorsanız Erzurum’un en görülecek yeri ise Palandöken. Türkiye’deki en 
uzun kayak pistinin de yer aldığı Palandöken yenilenen tesisleriyle oldukça iyi bir kayak merkezi 
olma yolunda ilerliyor. Yerli turistten ziyade yabancı turistlerin tercih ettiği Palandöken kayak 
tesisleri 2011’deki Üniversite Kış Olimpiyatları sayesinde oldukça tanınmış.

Ne Yesek?
Erzurum hayvancılığın öne çıktığı bir şehir. Bu nedenle et ürünleri oldukça lezzetli. Erzurum’un 
en ülkü yemeği ise Cağ Kebap. Erzurum yöresinden kebap yapılan şişe Cağ denmesinden dolayı 
böyle bir isim almış. Şehirde Cağ Kebap için en iyi adreslerden biri Gel-Gör Cağ Kebap. Siz dur 
diyene kadar şiş bırakılıyor tabağınıza. Çok lezzetli olan Cağ Kebabı yerken gaza gelip mide fesadı 
geçirmemek için mutlaka garsonu belli bir cağ limitinde durdurun. Cağ Kebabı bastırmak için ise 
üstüne kadayıf dolması yenebilir.
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KÜLTÜR

İstatistik sevenler için harika bir yardımcı olacak bu kitap aynı 
zamanda istatistik alanı ile sorun yaşayanların vazgeçilmezi 
olmaya adaydır. 2018 yılında en çok okunan ve satın alınan 
kitaplar arasındadır.

Şampiyon, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen Halis 
Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu 

ediyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde, Türk atçılığının önemli 
ismi Özdemir Atman’ın sahibi olduğu Bold Pilot, at yarışı ile ilgilenmey-

enlerin bile sevgisin kazanan bir attır. Bold Pilot ve onun daimi jokeyi 
Halis Karataş birlikte unutulmaz başarılara imza attı. İkilinin 1996 yılı 

Gazi Koşusu’ndaki 2:26:22’lik rekoru hala geçilemedi. Bold Pilot diğer 
bir başarısı da Halis Karataş ve Begüm Atman’ın bir araya gelmesine 
vesile olması. Ünlü jokey ve Begüm Atman arasındaki destansı aşkın 
konu edildiği filmin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. 
Senaryosunu Katıksız ile Serkan Yörük’ün kaleme aldığı filmde ünlü 

jokey Halis Karataş’a Ekin Koç, Begüm Atman’a ise Farah Zeynep 
Abdullah hayat veriyor. Türkiye Jokey Kulübü eski başkanlarından 

Özdemir Atman’ı ise usta oyuncu Fikret Kuşkan canlandırıyor.

Bol bol kar, bol bol kayak. Bu yıl yine eğlencenin kalbi Uludağ’da atacak.
31 Ocak - 4 Şubat 2018 tarihlerinde ‘Bizim İçin Kış Yazdan Daha Sıcak!’ sloganıyla başlayan 

Winterfest, 4 yıl üst üste Türkiye’nin en iyi gençlik festivali seçilerek de başarısını tescillemiş 
durumda. Muhteşem bir doğada; yarışmalar, etkinlikler, dj performansları ve konserlerle 

sabahın ilk ışıklarına kadar sınırsız bir eğlence Uludağ’da sizi bekliyor.
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