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#ShellVPower ve #DeneVHisset Benim en büyük tutkum arabalardır. Onlarla 

uğraşmak kendime ait garajımda ekipmanlarımla kendim müdahale etmek 

isterim. Kendimi arabamı hızlı bir araç haline getirip yarış pistlerine çıkmak 

isterdim. Böyle güzel aktivitelerinde topluma zarar vermeyecek şekilde yüksek 

performans araçların Türkiye’de de yapılmasını bu tutkumuzu rahatça yaşatmak 

isterdim. Sen her yerde güçlüsün #ShellVPower ve #DeneVHisset 👉🏎 

@charles_leclerc geleceğin şampiyonu 👍🏻

12345esra

#ShellVPower #DeneVHisset  beni başarıya götüren en büyük tutkum çalışma 

azmim ve hiç vazgecmeyisim 👍hayat bir yarış ve bende yarismaciysam  bu yarışı 

 karşıma çıkabilecek  hiçbir engel de yilmayip  sonuna kadar gidip kazanmaliyim

 👍@sewcan_deren_dilem  seni başarıya götüren en büyük tutkun ne peki ? ✌️

3rkut
Dürüstlük ve çok çalışmak   araştırmak  üşenmemek  gezmek  karşındaki insanlara 

gülümsemek hayata pozitif bakmak #shellvpower #denevhisset

abdllhozyol

Beni başarıya götüren en büyük tutkum düştüğüm zaman kalkmayı bilmek oldu 

engeller beni durduramaz  her bir engel kararlılığımı daha da güçlendirir. 

#ShellVPower #DeneVHisset

ahmetefeozer9

#ShellVPower #DeneHisset formula 1 tutkum ilk okuldan başlamıştı ve formula 1 

en iyi takımı gücü ve ruhu olarak Ferrari nin olduğunu biliodum Türkiye ye 9 sene 

gelmemesi beni çok üzmüştü 9 senin ardından bidaha gelip bu zevki motor sesini 

İstanbul`da duymak bana mutluluk vermişti tekrardan gelip bu zevki yaşattığı için 

teşekkür ederim Ferrari teşekkür ederim leclerc teşekkür ederim vettel 🙌👏

alpozenn

#ShellVPower  beni başarıya götüren en büyük tutkum  Bir yol bulmaktır. Planını 

uygulayacağım  hızımı  göstereceğim  deneyerek öğreneceğim bir yol bulmaktır 

benim tutkum 🎈 Deneyimi  tutkuyla harmanladığım bu yol en büyük 

yardımcımdır benim. Charles Leclerc kadar hızlı  Scuderia Ferrari kadar asil bir 

deneyimdir beni başarıya götürecek tutku 🧡#DeneVHisset

b.ka21

#ShellVPower #DeneVHisset  Hedefime başlangıç süresinde çevremdekilerden `` 

Neden bu kadar çalışıyorsun hayatını yaşamak varken? " sorusunu  hedefime 

ulaştıktan sonra " Nasıl yaptın  biz de senin gibi olmak istiyoruz? " sorusuna 

çevirmek. Başarıya ulaşmanın tadına varmak ve insanlardan  ulaştığım başarı ile 

saygı görmek benim için en büyük mutluluktur.,



basakaksak

Yarım bırakılan bir okul  aza kanaat edilen bir hayat. Bütün bunları geride bırakıp 

aile ve arkadaşlarımın da desteğiyle önce yarım bıraktığım okulu bitirip sonra da 

ikinci üniversiteme başlayarak İç mimar olma yoluna girdim. Beni başarıya 

götüren en önemli şey TUTKUydu. Tutkunuzdan ve kendinizden asla vazgeçmeyin. 

Siz de yarım bıraktığınız işleri deneyin ve hissedin. #DeneVHisset #ShellVPower

baskknrdan

#shellvpower  #denevhisset “Sadece içlerinde bir mucize taşıdığına inanan 

insanlar  muhteşem başarı kazanırlar “ diyen Bruce Barton  tam da beni anlatmış. 

İçimdeki o mucize ışığı beni her zaman başarıya götürmüştür. Sevgi  inanç ve azim  

başarının bel kemiğini oluşturur.🌸🦋

batuaydn14

4-5 yaşlarındayken babam her hafta Shell’e benzin almaya giderdi(halada 

alıyor).Ozamanlar shell belli bi limitin üstünde benzin aldığında ferrarinin oyuncak 

arabalarından verirdi hala açılmamış kutusu duran arabalar bile var sonra shell bu 

kampanyayı bitirmişti şimdide böyle güzel bişeyin çekiliş yapılmasını kaçırmak 

istemedim kazansakta kazanamasakta #shellvpower #denevhisset

batubayrakli

televizyon başında yarışlarda süreli charles`ın lewis`in vettel`in kazandığını 

görmek  geçmişte kalan tekrarlarda schumacher`ın ferrari ile sürekli olan 

başarısını görmek  senna`nın sahip olduğu yetenekleri izlemek ve bu onları hayal 

etmek. kendimi onların yerine koymak ve bir gün onlar gibi o koltuklara oturup bu 

dünyadan kopmuşcasına sürmek  bu hedefler ve hayaller beni başarıya 

götürecekler muhtemel şeylerdir. #shellvpower #denevhisset

beren_kagan2015

Beni başarıya götüren en büyük tutkum hayata karşı her zaman güçlü oluşumdu 

yılmadan hiçbir zaman pes etmeden mücadele etmem oldu 🙏🏻☺️ #ShellVPower

 #DeneVHisset

betulfergermutlu

,#ShellVPover  lisedeyken çok çekingen davranıyordum bi soruyu doğru şekilde 

bilsem dahi parmak kaldırıp Asla cevaplayamazdım taaa ki annem her zaman 

yanımda oluğunu ve hataların bile çok önemli olduğunu ana kadar işte sende 

HATA YAPMAKTAN KORKMA bak @shellturkiye bile diyor #DeneVHisset hatalar 

en büyük doğrulara ulaştırmanın en kolay yolu..

brk_ask

3 yıl Shell Eco-marathon Europe ve Shell Eco-marathon Türkiye yarışlarına 

katıldım. Düzenledikleri etkinlikler ve geleceğe yönelik planlarıyla Shell’in sadece 

bir petrol firması olmadığını deneyimledim. Shell’in Türkiye yapılanmasından da 

işini severek yapan ve bizi geliştirmek için yine şirketin ürünü #ShellVPower gibi 

verimli ve yüksek performanslı çalışan insanlarla tanıştım. 2005 yılından beri 

izlediğim kırmızı arabanın damarlarında dolaşan ve motoruna hayat veren 

firmanın ürünlerini şahsi arabamda kullanmaya başladığımda ise firma hakkıda ne 

kadar da doğru düşündüğümü anladım. Aracınıza  güç veren bu akaryakıtı 

#DeneVHisset !

brsnttr

#Shellvpower gibi bende gucumu beni varedenlerden aliyorum. En buyuk tutkum 

ailemin yuzundeki tebessum ve duydugu gurur hissinin devamini getirebilmek. 

Benim icin  basarmanin ilk kurali asla pes ettirmeyecek ve her defasinda ayni 

mutlulugu yasatacak gurur hazzidir. #Denevhisset



burcuhasleftthechat

#ShellVPower #DeneVHisset Beni başarıya götüren tutkum  başarının bir yolculuk 

olduğunu fark etmem oldu. Başarı varış noktası değildir çünkü insan ne zaman bir 

konuda başarılı olsa daha da fazlasını yapmak için kendinde istediği gücü buluyor. 

Önemli olan   bu yolculukta gücümüzü ve tutkumuzu kaybetmeyecek olmamızdır. 

❤️

by_sahins

#shellvpower  #denevhisset öncelikle en değerlilerim olan ailem sonra basarma 

inancim umudum ve azmim. Önüme çıkan engeller yolun zorluğu ve uzunluğu hiç 

bir zaman önemli olmadı.

cagri_demirel

İnsanlar öğrenme dürtüsüyle doğarlar. Öğrenmeye karşı merak ve bundan 

duyulan zevk insanın doğasında vardır. Bunlar bebeklikten başlayarak zamanla 

devam eder. İnsanın yaşam düzeyini yükseltme çabası  yeteğinden daha cesaret 

vereci bir gerçek bilmiyorum. Başarı bir yolculuktur  bir varış noktası olamaz. Beni 

başarıya götüren yeteneğim ve cesaretimdir. #ShellVPover #deneVHisset

cahitardagurbuz

#ShellVPower #DeneVHisset Benim şu an bulunduğum konumda olmamın en 

büyük sebebi hayallerimin peşinden koşmuş olmam. Gezmeyi  seyahat etmeyi  

farklı yerlerde farklı insanlarla tanışmayı  onlarla kaynaşmayı her daim seven bir 

insan oldum. Bu yüzden önceki üniversitemi bana uygun olmadığı için ikinci 

dönemin başında bırakıp hayallerimin peşinden koşarak  sınava 3 ay kala 

hazırlanıp bulunduğum konuma gelmeme yardımcı olan okulumun kapısını kendi 

ellerimle kendime açtım. İşimi aşkla yapıyorum  ben bir turist rehberi olacağım 3 

ay sonra  dünyanın veya ülkemin farklı yerlerinden gelen yerli yabancı turistlere 

ülkemin her bir köşesini severek  her gittiğimde aynı heyecanı yaşayarak 

anlatmaktan gurur duyuyor olacağım. Tur bitiminde aldığım geri dönüşler 

gözlerimi dolduracak inanıyorum. İyi ki yapmışım diyeceğim  iyi ki risk alıp 

hayatıma yön vermişim. Bu süreçte ailemin emeği anlatamayacağım kadar büyük. 

Bana  hayallerime her daim saygı  duydukları için  bildiğimi  istediğimi  düşlediğimi 

yapmaktan asla korkmamam gerektiği  ne yapacaksam her daim severek yapmam 

gerektiğini aşıladıkları için onlara minnettarım. Teşekkürler. ❤️

cinarboyaci

#shellvpower #denevhisset beni basariya goturen yolda sevdiklerim hep 

destekcim oldu fakat basari bir yoldur ogrenmenin ve uretmenin sonu yoktur 

basarili bir hayat uretip gelistirmek icin elimden gelenin en iyisini kizim ve 

sevdiklerim icin yapacagim ve bunu en iyiler ile yapacagimdan supheniz olmasin 

🤘🤘🤘🙏🙏🙏💙💛💙💛💙💛



dogannozann

Önümde bir hedef var ise kazanmak için tüm gücümle elimden geleni yaparım ve 

o zaferi kazanırım.Kaybetsem bile hırslanıp mücadelemden kesinlikle 

vazgeçmem.İste bu benim başarılarıma katkısı olan güçlü  sabırlı ve azimli olma 

tutkularımdan gelmekte... #ShellVPower #DeneVHisset (Shell ❤️)

ebruyyildiz

#ShellVPower #DeneVHisset istemek başarmanın yarısıdır istediğim şeyi hayal 

ederek bu yolda önüme çıkan engelleri teker teker aşarım tıpkı Charles’ın 

çocukluğundan beri Ferrari’de yarışmayı isteyip  hayal edip önündeki engelleri 

aşarak sonunda ulaşması gibi...

efesun4

Başarılı insanlar başarılarından bahsedecek oldukları zaman sürekli 

imkansizliklarini  zorluklarını hayatın ne kadar ivmeli olduğundan bahseder çünkü 

asil başarı kazanılmışlik değil  kazanmak adına verdiğin emeğin uğraşındir.Azmini 

hiç bir zaman kaybetme ve her sabah şunu hatırla birçok başarıya uğraşanların en 

büyük eksikliği ve satın alamayacağı şey zaman.Ve tam da suan kalk iradeni topla 

ve ne yapman gerekiyorsa tamda onu yap #shellpower #denevehisset

ekinthemis

#ShellVPower #DeneVHisset o tünelin sonundaki ışığı görebilmek  azimle çalışmak  

 asla pes etmeden mücadeye devam etmek  beni yıldırmaya çalışanları kulak arda 

etmek ve inanmaktan asla  hiçbir zaman vaz geçmemek..

ekmekciyakup
Beni başarıya götüren yol @vettelofficial gibi son viraş da da olsa vaz geçmemek 

hep yarışın içinde kalmak ve inanmak #shellvpower #denevhisset

enveraay
#shellvpower #denevhisset  Hayal kuracaksın  inanacaksın gerçek olması için 

durmadan pes etmeden hep koşacaksın. Çünkü hayat çok hızlı yakalarsan senindir.

erdenizgullu

Her türlü sorunda başımı öne eğmeden  dimdik durarak sorunun üzerine gitmem. 

2020 yılı itibariyle de başaracağım her şey için en büyük tutkum güzel kızım olacak 

😉 #ShellVPower #DeneVHisset

erhannnazzz

Her zaman bişey ler karalamayı sevdim kağıt kalem gördüğüm her yerde eskiz 

çalışmaları yaptım ve bu tutkunu hiç bırakmadım mimarlık kazandım bu tutkuyla 

çok iyi Bir mimar olacam  #shellvpower

evo7paul
Her zaman daha iyisini yapabileceğimi kendime tekrar ederek motivasyonumu 

yüksek tutarak #shellvpower #denevhisset

fabagraph

İnsanı başarıya götüren en büyük tutku hayallerini gerçekleştirme arzusudur. 

İnsanın hayat yolunda tam gaz gitmesini sağlayan yakıtı hayal gücüdür. 

#ShellVPower #DeneVHisset

ferhat.ulu.9

Umut ve hiç vazgeçmemek düştüğüm anda tekrar kalkıp aynı kararlılıkla devam 

etmek evrenin enerjisini sonuna kadar kullanmak ve bu hayatta her şeyin 

mümkün olduğunu bilmek. #shellvpower #denevhisset



ferhatdenek

#shellvpower #denevhisset sene 2014 Ocak ilk arabam ve Shell en büyük tutkum 

oldu. Azim ve kararlılık yolda benzinin bitmesi 6 km yürüyerek Shell 

istasyonundan 2.5 litre benzin alıp tekrar Shell istasyonuna gelip bir çay içmek 

oldu. Üstelik Shell istasyonuna giderken diğer petrol istasyonundan geçmeme 

rağmen 😊 #tutku #shellvpower #denevhisset 😉

furkankapcu

Çalışmak  çalışmak  çalışmak... Sporculuk döneminde de  antrenörlük döneminde 

de çalışma olmadan sıradan oluyorsun. Sıradan olmamak  konuşulan  parmakla 

gösterilen olmak için çalışmak gerek. Yalnız boşa ve yersiz çalışmak değil  doğru ve 

düzenli çalışmak önemli. 👍🏻 #ShellVPower #DeneVHisset

gkymrc

Hayattaki en büyük tutkum seyahat etmek. 30 Yaşından sonra tüm hayatımı tam 

zamanlı bir gezgin olabilmek için sıfırdan tasarladım. Şimdi ise istediklerimi 

başarmış olmanın verdiği huzurla mutluyum. #shellvpower #denevhisset

gorermuhammet

Beni başarıya götüren en büyük şey emeklerim oldu unutmayalım ki biz kendimiz 

ayaklarımızın üzerinde duramazsak kimse bizi ayaklarımızına üzerine tutmaz 

#shellvpower #denevhisset

hakan__01

shellturkiye Aracım olmadan öncede kesinlikle dikkatimi çeken bir başarıya sahip 

olan shell`i herzaman takdir etmişimdir.. rally olsun   formula 1 olsun bütün 

motorlu yarışlarda da herzaman ön planda gördüğüm shell`i kendime ait ilk 

arabamı kullanmaya başladığımdan beri tereddütsüz kullanmışımdır... diğer 

akaryakıtlar ile arasındaki farkı görmek için  neden 3 5 kuruş fazla veriyorum 

düşüncesiyle farklı istasyondan aldığım yakıt performansını kendi gözümle ve 

aldığıma pişman olarak görmüş oldum.. #ShellVPover #deneVHisset  başarıya 

giden en güçlü yol ise bir aile olabilmek ve o aileye bağlı kalıp sahip çıkabilmek 

için gösterilen fedakarlıklar...

halil3636.ibrahim

#ShellVPower  #deneVHisset  babamın söylediği güzel bir söz Oğlum  bütün 

hayatını kolların ve ayakların belirlemeyecek. Hayatına asıl yön verecek olan 

beynin ve kalbindir. Bir şeyi gerçekten istiyorsan  bütün engelleri yenip ona 

ulaşabilirsin.😢

https.ugurszgn

Başarı bir yolculuktur   bir varış noktası değildir.  Ve bu yolculukta ortağınızı iyi 

seçmelisiniz.  Çünkü ortağınızın sizi daha ileriye  taşıyacağını bilmek ve sizi 

güvende hissettirmesi kadar güzel bir his yoktur . @scuderiaferrari `nin emin 

adımlarla başarı yolunda ilerlemesinin arkasındaki ortağının #shellvpower 

olduğuna inanmamak elde değil . Eğer siz de başarıya giden yolda kendinizden 

eminseniz aklınızda soru işareti bırakmayacak bir ortak seçmelisiniz bu yüzden 

#shellvpower `ı #denevhisset .

kasapoglukadir

Damalı bayrak peşinde  gerekirse imkansızı zorlamak  asla pes etmeden savaşmak 

ve tüm bunları bir lider eşliğinde takım halinde yapabilmek.İşte benim tutkum bu. 

Sonuna kadar savaş ve zaferini takımın ile birlikte kutla... 🏁 🏎 #ShellVPower 

#DeneVHisset

kazim_cakmakci

#shellvpower #denevhisset Yaptığım ve yapacağım herşeye inanmak. Olacaklarin 

benim istediğim gibi  olacağını istemek ve bunun için de tüm gücümle calismaktir 

en büyük tutkum. Ne mutlu Türk`üm diyene. 🇹🇷🤘🇹🇷,



kbrslan

Beni başarıya götüren en büyük tutkumdur inanç. Bittiğinde ya sevinçten yada 

üzüntüden ağladığım hırstır mesela. Yorulduğumda  aklımdan artık yeter 

dediğimde içimden  “ bir kez daha” diyen çığlıktır  bazende. İsteğim  hevesim 

azaldığında inadımdır beni başarıya götüren şey. İnatla  inadına ve inandığıma  

kimse inanmasa da benim inandığım şeydir beni başarıya götüren tutkum 

#ShellVPower  #DeneVHisset

lati.f3521

#ShellVPower Başarı azim ve çalışma ile doğru orantılıdır. Başarmayı ne kadar 

istersen o kadar çalışırsın beni başarıya götüren en büyük tutkum ise başarmayı 

çok istemem ve bunun için hep çalışmam. #DeneVHisset

leclercarchive

Ben Leclerc den öğrendim inanmayı  vaz geçmemeyi  azimle çalışmayı ve bunlar 

benim ilkelerim oldu. Ne olursa olsun hiçbir şekilde bunlardan caymadan inanarak 

çalışmaya devam edeceğim.. #ShellVPower #DeneVHisstet

luban.u

#ShellVPower Beni başarıya götüren en büyük tutkum eğlenmek oldu. Başarmak 

da önemli tabii ama başarıya giden yolda eğlenebilmek bu his bambaşka. 

#DeneVHisset

mahmut_big_laughs
Cesaret insanı başarıya götüren ilk anahtardır  ne olursa olsun pes etmemek   

sevdiğin mutlu olduğun işlerin peşinden gitmektir. #ShellVPower  #DeneVHisset

mazlumyegiin

Gözlerimin içine bakarak benden biseyler öğrenmeye çalışan öğrencilerimin azmi 

ve biseyler öğrendiklerinde  öğrettiklerimi yapabildiklerinde o tarifsiz mutlulukları 

beni başarıya götüren en büyük tutkum. Iyiki varlar. #ShellVPower #DeneVHisset

mfidancetinkaya
En büyük sır “Başardığın anı  o an olacakları hayal etmek ve o anın çalışırken 

gözünün önünden gitmemesi” #ShellVPower #DeneVHisset

mmustafaguneyg

Shell’i michael schumacher ve ferrari aracını yüksek hızlarla izlerken sevdim 

#ShellVPower kullandım aracımla 2.kat daha fazla peformans aldım.Şimdi sıra 

sende en yakın shell istasyona git #DeneVHisset adrenalini sonuna kadar yaşa 😎

mmustangram

Hayal Kurmak <-> Şükretmek  Başarı  bu iki bağlantının kurulmasından doğar. Her 

olumlu katettiğin yolda daha ileriyi hedeflemek ve kazanımlarında da şükretmek. 

Merdiven gibi katederek yükselmek tabanı sağlam tutarak yükselmek insanı 

başarıya götürür. Bizdeki önemli tutku başarıyı hedefleyerek insanları nasıl daha 

konforlu bir hayat sürebileceğinin hayalini kurarız. #shellvpower #DeneVHisset 

@shellturkiye

mstfvarol

Tüm engelleri aşmak ve gerçek başarıya ulaşmak için sabrın ve çok çalışmanın 

yanında tutku ile bağlanmak gerekli hedeflerimize @shellturkiye . Shell deki her 

deneyimin de #ShellVPower in aracıma kattığı güç ve güven gibi. O yüzden 

#DeneVHisset …



mu.artv

#shellVpower  Bunun bence tek bir cevabı var. O da hayatımız da başardığımız 

ilklerde gizli. İlk kazandığın sınav  ilk denize balıklama atladığın an  ilk kez bir yarışı 

kazandığın an. İster milyonlar  ister ailen olsun. Eğer birileri seni o an alkışlıyorsa  

o duyguyu binlerce kez yaşamak istersin. En büyük tutku da işte o başarı sonrası 

hissettiğin duygudur. O yüzden #DeneVhisset

nilda_0707

#ShellVpower Charles Leclerc gibi Hatalarından ders çıkararak  Sonuç Ne olursa 

olsun pes etmeden azimle gittin yoldan sapmayarak  Binlerce denemeden sonra 

başarıya ulaşmak   #DeneVHisset Başarıya ulaştıktan sonra bile daha fazlasını 

başarabilmek için umudunu ve motivasyonunu kaybetmemek Ve Yolun en 

başından beri Yanında seni destekleyenlerin olması Onlardan destek alarak 

birlikte başarıya ulaşmak.@shellturkiye @scuderiaferrari @charles_leclerc

onursepetcioglu
Beni başarıya götüren en büyü ekten yıllardır takip ettiğim Formula 1 ve sonradan 

başladığım koşu sporu oldu 🙏 #ShellVPower #DeneVHisset

organikgri

Başarabilmemin en büyük nedeni  tutkuyla bağlı olduğum SEYAHATLER" 🚗 

📍Bilmediğim sokaklarda yürümek  yeni lezzetler tatmak ve yeni keşifler yapmak 

motivasyonumu inanılmaz arttırıyor!🏛🛤🚙🍝🥃🚶🏻Motivasyon = Başarı 🏅 

#ShellVPower #DeneVHisset @shellturkiye

ozkan_tarkan

Beni başarıya götüren en büyük tutkum vahşi yaşama olan aşkım oldu. Vahşi 

yaşama olan aşkım önce meslek seçimimi belirledi sonra mesleğimi tutkum 

uğrunda geliştirmemi sağladı. Bu sayede harika bir hayvanat bahçesinde Veteriner 

Hekim olarak çalışıyorum. #ShellVPower #DeneVHisset o arabayı istiyorum. 🤗

pembelikozmetikzuccaciy

e

#ShellVPower BAŞARMANIN EN BÜYÜK TUTKUSU ASLA PES ETMEDEN İLERİYE GÖZ 

UCUNLA BİLE BAKSAN YETERLİDİR NE KADAR AZMİN VE SABRINI ZORLASAN O 

KADAR BAŞARIN YÜKSEK OLUR KİMSEYE KULAK ASMADAN HER DAİM AZİMLİ 

SABRLI OLMALISIN EN BÜYÜK TUTKUN OLMALI #DeneVHisset GÖRÜCEKSİN 

İLERLEMENDE ÇOK ŞEY DEĞİŞÇEK💝💝

sahintugce95

Asla imkansızın olmadığını ve başaracağım en yüksek hedefin imkansız olduğunu 

düşünerek çalışırım.Bu yolda önüme çıkan her engeli sabır ve azimle 

yenerim.Başarıya giden en önemli yol sabretmektir.Sabır ile birlikte yavaş ama 

emin adımlarla atılan her adım başarının daha sağlam temel üzerine oturmasını 

sağlar.Engeller büyük  yollar uzun olabilir .Önemli olan başarı yolundan asla geri 

dönmemek ve vazgeçmemektir.Başarısızlık başarının kötü bir provasıdır 

aslında.#ShellVPower #DeneVHisset

sametkocak4025

#shellvpower #DeneVHisset  beni başarıya götürecek olan şey  önce istediğim şeyi 

hayal etmek. Sonra hayalimdeki şeyi gerçekleştirmek için  o yolda emek  çaba alın 

teri harcayıp zafere  istediğim yere veya her ne ise ona ulaşmak.. önce hayal edip  

sonrasında inanmak ve kendine guvenmek. Ben bunu yaparım dedikten sonra  hiç 

bir engele takilmayacaksin. Engelleri aşacaksin. İnanmak ve azimle calismak..



serkanguzell007

NEYİ YAPAMAZSIN DEDİLERSE O BENİ MOTİVE ETTİ. DÜRÜST KALIRSANIZ 

YAPILAMIYACAK BİR ŞEYİN OLMADIĞINI KEŞFETTİM.BİR ELİN NESİ NESİ VAR İKİ 

ELİN SESİ VAR MANTIĞIYLA YARDIMLAŞMA VE PAYLAŞMADAN TAVİZ 

VERMEYEREK BAŞARIYA ULAŞMAK TARİFİ ZOR MUTLULUK KATIYOR. #shellvpower 

#denevhisset @shellturkiye,

sglkemre95

Engellere Takıldığım Zaman Tekrar Ayağa Kalkma Azmim VeHayatın Her Şekilde 

Devam Ettiğini Görüp Herşeye Tekrardan Başlama Cesaretim.#shellvpower 

#denevhisset,0

spaceskynasa

Beni başarıya götüren en büyük tutku F1 pilotlarının bir gün F1 de yarışma hayali 

ile başardıkları ve bu başarıların benim de hayallerimin peşinden gitmem gerektiği 

fikrini desteklemesi...Kısaca bu başarılardan destek alarak kurduğum ve peşinden 

gittiğim hayallerim diyebiliriz.#ShellVPower #DeneVHisset 🏁🏎🏆

tahabenik

Bir köy okulunda öğretmenlik yaparken çatısı akan okulun çatısını kendi 

imkanlarımızla tamir edişimizdeki inanç. Çocukların gönlüne Atatürk  vatan  aile 

sevgisi aşılarken o küçücük gözlere baktığımda orada gördüğüm tutku. Bu ülkenin 

her karış toprağında izimiz var. Yakıt alanında Shell`e güvenimiz tam  

#ShellVPower #DeneVHisset ile daha güzel bir gelecek yaratmak için yola devam!

tezelserkan
Vazgeçmemek  kaybetmekten korkmayıp kazanma hırsıyla  azimle ve inançla çok 

çalışıp neleri başardığını görmek. 🏎 🏆⛽ #ShellVPover #DeneVHisset

ucandereotu

#ShellVPower Mutlak başarıyı istemek. Kimsenin düşünmediğini düşünüp 

almayacağı riskleri almak ve sonunda başarıya ulaşıp yapamazsın diyen kişilere 

başarımı göstermek. #DeneVHisset

umutdgrsln

#ShellVPower  #DeneVHisset Önce biz alışkanlıklarımızı oluştururuz  sonra da 

alışkanlıklarımız bizi oluşturur...Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak 

şarttır.Baş+arı: “Baş” olmak için “arı” gibi çalışmak gerekir.....Akil  mantik ve 

cesaret ile başariya ulaşmak mümkündür ama herşeyden once pes etmemek ve 

hep bir hedef sahibi olmak şarttır...

unsozel

Yıllar geçip yaşananlar anıldığında 2. olanı kimse hatırlamaz. Yazılan hikayede bir 

rol almaktansa kendi hikayeni kendin yazmaktır başarı. Ve yaşananları dikiz 

aynasında bırakıp daima önüne bakmaktır. #ShellVPower  #DeneVHisset

vipalyans

Başıra götüren en büyük tutku insanın kendine olan Gücü ve kuvvetidir. İnsan 

kendine Ne kadar sağlıkla bakarsa yemeye içmeye dikkat edip iyi beslenirse gücü 

herzaman hep ön planda olur #ShellVPower bu tutkum hep devam edecektir. 

Eğer sizde bunu görmek ve işe yaradığını test etmek isterseniz bu tutkumu 

Deneyebilir ve gücümü Hissedebilirsiniz #DeneVHisset

yekta_boz

#ShellVPower #DeneVHisset Charles leclerc gibi kendi hatalarımı bularak bir 

sonrakinde daha çok çalışarak aynı hatayı yapmamak benim için başarıya 

ulaşmayı sağlar



yildiz_demiralay
Aklımı kullanarak adım adım ilerleyerek yani basamakları tek tek çıkarak hayalini 

kurduğum hedefime ulaşmak #shellvpower #denevehisset

yyyilmazzzzz

YARIN a göre hesap yap  YARIN olmayacağını da hesaba kat... İçinde bulunduğun 

Anı yaşa 💪 Azmin hırsın ve tutkunun açmadığı kapı yoktur. Sen yeterki çalış asla 

vazgeçme... 🔥 🔥 🔥#shellvpower #denevhisset ❤️❤️❤️


