SAYI

14

NIDIR

KADOİL’İN ÜCRETSİZ YAYI

BiRLiKTE

ÇALIŞIYOR

BiRLiKTE

BÜYÜYORUZ

BAŞARILARIMIZ
TESCILLENMEYE
DEVAM EDIYOR
CELAL KADOOĞLU

KADOOĞLU HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

İ

ş dünyası ve ülkemiz için zor
geçen bir yılı, belirlediğimiz
hedeflere ulaşmanın gururunu
yaşayarak geride bıraktık.
Uluslararası alanda yaşananlar
ve ülkemizdeki gelişmeler
sonucunda yılın son çeyreğinde iş
dünyası oldukça zorlandı. Bununla
beraber, hükümetimizin başlattığı
enflasyonla mücadele programı, iş
dünyasının da desteğiyle başarılı
sonuçlar verdi. Kampanyaya Kadoil
olarak belirlediğimiz istasyonlarımızda
yüksek oranlarda indirimler ile destek
vermeye devam ediyoruz.
Uluslararası platformda ham petrol
fiyatlarının yükselmesi ve dövize bağlı
sektörümüzün karşı karşıya kaldığı
maliyet artışına hükümetimiz de kayıtsız
kalmadı ve ÖTV oranlarında tüketici
lehinde indirimler yaparak akaryakıt
sektörüne desteğini gösterdi.
Ekim ayında 86 dolara çıkan
petrolün varil fiyatı, 2018’in son
günlerinde 56 dolar seviyesine kadar
indi. Uluslararası Enerji Ajansı, kısa
sürede yaşanan bu volatilitenin 2019
yılında da devam edebileceğini söylüyor.
Petrol fiyatları, dünya ekonomisinin
görünümü hakkında önemli ipuçları
vermesi açısından takip edilmesi
gereken bir konu. OECD ve IMF’nin

küresel ekonominin 2019 yılına dair
öngörüleri, büyüme hızında yavaşlama
olacağı yönünde. Her iki kurum da
beklentisini 2 puan da olsa aşağı yönlü
revize ettiler. OECD’nin, 2019 yılı için
Türkiye ekonomisine dair beklentisi,
yüzde 0,4 daralacağı yönünde. IMF
ise Türkiye ekonomisinin 2019 yılında
yüzde 0.4 büyüyeceğini öngörüyor.
2018 yılında yaklaşık 170 milyar
dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek
ihracat gelirini elde eden ülkemizin,
2019 yılında daha fazla büyüyeceğine
inanıyoruz. Hem ülkemize hem de ülke
potansiyeline son derece güveniyoruz.
Bu nedenle, Kadooğlu Holding olarak
yatırımlarımıza bu yıl da hız kesmeden
devam edeceğiz. Yatırımlarımıza
özellikle hizmet verdiğimiz enerji,
akaryakıt ve gıda sektörlerinde ağırlık
vereceğiz. Bunlardan birisi de Hatay
Dörtyol’da 20.000 ton kapasiteye
sahip deniz bağlantısı olan LPG
dolum tesisi yatırımımızdı. 2019’un
sonunda 15 bin tonluk bir dolum
tesisi daha inşa edeceğiz.
100’e yakın ve uluslararası
oyuncuların olduğu akaryakıt
sektöründe, genç bir şirket olarak
ilk 10’da yer almamız, hızlı ve emin
adımlarla üst sıralara tırmanmamız,
doğru adımlar attığımızı gösteriyor.
Bunu çeşitli kurumların
yayınladığı en büyükler listelerinde
de görüyoruz. Kadooğlu Petrol, 1,8
milyar cirosuyla Capital 500’deki
yükselişini sürdürerek 157’nci sırada
yerini alırken, Fortune 500’de 130.
sıraya yükseldi. Büyüme grafiğini
sürdüren Kadooğlu Yağ ise listeye
399. sıradan girdi. İSO 500’ün 2018
yılı listesinde de kendine 307. sırada
yer bulan Kadoğlu Yağ, TİM’in en
büyük 500 ihracatçı listesine ise
356’ncı sıradan giriş yaptı.

KADOOĞLU YAĞ’DA
YATIRIMLARIMIZ DA
IDDIAMIZ DA DEVAM EDIYOR
Benzer büyümeyi akaryakıt ve gaz
sektörü dışındaki yatırımlarımızda da
sürdüreceğiz.
2007 yılında kurduğumuz
Kadooğlu Yağ, her yıl gerçeleştirdiğimiz
yatırımlarımızla büyümesini uluslararası
pazarda ve iç piyasada sürdürmeye
devam ediyor. Bugün ihracatta kendi
sektöründe Türkiye 1.’si, tüm sektörler
içerisinde Türkiye 61.’si olma unvanına
ve Orta Doğu’nun en büyük bitkisel yağ
fabrikalarından birine sahip olmanın
gururunu taşıyoruz.
Zor bir yılın bizi beklediğinin
farkındayız, lakin tecrübeli ve dinamik
bir ekibe sahip olduğumuz için şanslı
bir şirket olduğumuza inanıyorum.
Ülke olarak da genç, dinamik ve
büyüyen bir ülkeyiz. Çok çalışıp daha
çok üretmeliyiz. Unutmayalım ki,
içinden geçtiğimiz şu son dönemlerde
en çok birliğe ihtiyacımız var.
Bu vesileyle, yeni yılın herkese
sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim.

BAŞKANIN MESAJI

KADOOĞLU HOLDING
OLARAK YOLUMUZA
YATIRIMLARIMIZI ARTIRARAK
DEVAM EDECEĞIZ.
YATIRIMLARIMIZA ÖZELLIKLE
ENERJİ, AKARYAKIT VE
GIDA SEKTÖRLERINDE
AĞIRLIK VERECEĞIZ.

Devler gibi eserler
bırakmak için,
karıncalar gibi
çalışmak lazım.
Necip Fazıl
Kısakürek
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KADOOĞLU’NUN “EN İYILER”
BAŞARISI DEVAM EDIYOR
Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Celal Kadooğlu: “Kadooğlu Holding’in önde gelen markaları
Bizce ve Kadoil, Türkiye ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunan şirketlerin belirlendiği listelerde yer
almaya ve ülkemizin yerli sermayesine katkıda bulunmaya devam ediyor.”

CAPITAL 500

ANADOLU 500

KADOOĞLU YAĞ, TİM LISTESI’NE ILK 500’DEN GIRIŞ YAPTI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
tarafından 16 yıldır yapılan ve 26
sektörün tamamını kapsayan İlk 1000
İhracatçı Firma
araştırmasının
2017 yılı sonuçları
düzenlenen basın
toplantısı ile açıklandı.
TİM İlk 1000 İhracatçı Firma verilerine
göre; firmaların geçen yılki toplam
ihracat rakamı 2016 yılına göre yüzde
13,4 oranında artarak 92,3 milyar dolara

çıkarken, bu şirketlerin toplam ihracat
içindeki payı ise yüzde 58.8 olarak
gerçekleşti. Bir önceki yılın ihracat ve
satış rakamları baz
alınarak hazırlanan
listeye ilk 500’den giriş
yapan Kadooğlu Yağ,
356’ncı sırada yer aldı.
Geçtiğimiz seneyi yaklaşık 45 milyon
dolar ihracatla kapatan Kadooğlu Yağ,
yurt içi satışını ise 240 milyon dolara
çıkarmış durumda.

Ekonomist dergisi, Türkiye Ekonomi
Bankası’nın katkılarıyla hazırladığı
“Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi”
araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
2017’nin verileriyle hazırlanan listedeki
şirketlerin toplam cirosu, 2016 yılına
göre yüzde 31,9 artışla 263,7 milyar
TL’ye ulaştı. Bu yüksek ciro artışı,
Anadolu 500’ün 2011 yılından bu yana
yakaladığı en iyi büyüme.
Kadooğlu Otelcilik Turizm’in 175
milyon ciroyla 463. sıradan giriş yaptığı
listede, Kadooğlu Yağ Sanayi 547,8
milyon ciro ile 143. sırada yer aldı.

TAİDER 6. ULUSAL AILE İŞLETMELERI
ZIRVESI GERÇEKLEŞTI
Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Celal Kadooğlu’nun
da yönetim kurulunda yer aldığı
TAİDER’in 6. Ulusal Aile İşletmeleri
Zirvesi, 2-3 Kasım 2018 tarihlerinde
İstanbul Raffles Otel’de düzenlendi.
TAİDER 6. Ulusal Aile İşletmeleri
Zirvesi bu yıl “Aile Şirketlerinin
Olumlu Etkileri: Sorumluluk, Esneklik,
Yenilenme” temasıyla gerçekleştirildi.
TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı
Aydın Öğücü ve Sabancı Ailesi
üçüncü nesil üyesi Ali Sabancı’nın
açılış konuşmaları ile başlayan zirve,
paralel oturumlar ve vaka analizleri ile
devam etti. Gelecek nesillerin kurucu
ya da yetişkin nesillerle iletişimlerini
güçlendirmek, devir planlarını sağlıklı
yönetmelerine destek olmak ve yol
göstermeyi kendine hedef edinen

TAİDER’in bugün itibariyle 152 aile
şirketi ve 507 üyesi bulunuyor.
Türkiye’deki şirketlerin yüzde
95’ini aile işletmeleri oluşturuyor.
Dünyada bu oran bizdeki kadar
fazla olmamakla birlikte yüksek bir

oranda ve 2025 yılına gelindiğinde
dünya işletmelerinin yüzde 40’ını
aile işletmeleri oluşturacak. Bu da
aile işletmelerinin ve bu şirketlerin
destekleyicisi TAİDER gibi kurumların
önemini daha da vurguluyor.

FORTUNE 500
Fortune dergisinin şirketlerin yıllık
cirosunu baz alarak sıraladığı
Türkiye’nin En Büyük 500 şirketi
araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
Türkiye’nin devler ligini belirleyen
Fortune 500, gerek iş dünyası gerekse
de akademik çevrelerce referans bir
çalışma olarak kabul edilip kullanılıyor.
2017 yılı bilançolarını baz alarak
hazırlanan 2018 listesindeki Kadooğlu
Petrolcülük bir önceki seneye oranla
altı basamak yükselerek 130. sırada
yer aldı. Gıda sektörüne girişi çok kısa
olmasına rağmen yakaladığı başarı ile
adından sıkça söz ettiren Kadooğlu Yağ
ise listeye 399. sıradan girdi.
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Fortune 500 Ödül Töreni’ne Kadoil’i
temsilen Kadoil Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Yasin Kadooğlu katıldı.

İSO 500

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından
gerçekleştirilen Türkiye’nin 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu 2017 Raporu, 2018’in
Mayıs ayı sonunda açıklandı. Kadooğlu Yağ
San. ve Tic. A.Ş., bu sene de listedeki yerini
aldı. Kadooğlu Holding, Bizce markası
ile yer aldığı gıda sektöründe gösterdiği
yükselişi, İSO 500 listesine bu sene de
girerek devam ettirdi. Ülke kalkınmasının en
büyük aktörleri arasında yer alan Kadooğlu
Yağ, İSO 500 listesinde 307. sırada yer aldı.

TAİDER
5. OLAĞAN
GENEL
KURULU
YAPILDI

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’nin 5. Olağan
Genel Kurulu, 13 Mayıs 2017 tarihinde İzmir’de
gerçekleştirildi. Genel Kurul’un ardından
8 Haziran’da yapılan ilk Yönetim Kurulu
Toplantısı’nda yönetim kurulu ekibi belirlendi.

Lila Kağıt Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Öğücü’nün
iki yıl süreyle başkanlığa seçildiği toplantıda
Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Celal Kadooğlu ise 13 yönetim kurulu
üyesinden biri seçildi.
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Capital dergisi Türkiye’nin en
büyük özel şirketlerini sıraladığı
500 şirket listesini Ocak ayı
başında açıkladı. Vodafone
Türkiye ana sponsorluğunda
20’ncisi yapılan “Türkiye’nin
En Büyük 500 Özel Şirketi”
araştırmasının sonuçları, Swiss
Hotel İstanbul’da düzenlenen
ödül töreni ile açıklandı. Türkiye
ekonomisinin büyümesine katkı
sunan şirketlerin ciro büyüklüğüne
göre sıralandığı listede, Kadooğlu
Petrol, 1,8 milyar cirosuyla bu sene
yükselerek 157’nci sırada yer aldı.

Kadooglu Holding Onursal Başkanı Cemal
Kadooglu ve Başkan Vekili Celal Kadooğlu,
Gaziantep Yeni Valisi Davut Gül’e “Hayırlı
Olsun” ziyaretinde bulundu.
Ziyaret esnasında Vali Gül’e Kadooğlu
Holding faaliyet alanları, yatırımları ve
2019 stratejileri ile alakalı bilgiler veren
Holding Onursal Başkanı Cemal Kadooğlu,
Akaryakıttan gıdaya, iç - dış ticaretten
gayrimenkule birçok alanda faaliyet
gösterdiklerini belirterek, holdingin 42 yıldır
başarı grafiğini yükselten ticari birikime
sahip olduğuna vurgu yaptı.
Türkiye’nin kalkınmasına katkı sunmak
için mücadele ettiklerinin altını çizen
Cemal Kadooğlu, her yıl Türkiye’nin 500
büyük firması arasında yer aldıklarını,
üretmenin ve ihracata katkı sunmanın
mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
Ülkenin ve birçok yatırımın bulunduğu
Gaziantep şehrinin, kalkınmasında kamu
ve özel sektörde önemli iş birliklerine
imza attıklarını kaydeden Kadooğlu, bu

birlikteliğin her daim başarı getirdiğini
dile getirdi. Ülkenin geleceğine fayda
sağlayabilmek adına farklı alanlarda
yatırımlara imza atmaya devam
edeceklerinin altını çizen Kadooğlu; yeni
yılda da hız kesmeyeceklerini ifade etti.
Vali Gül ise Kadooğlu’nun ziyaretinden
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kadooğlu Holding Onursal Başkanı Cemal Kadooğlu, “Hayırlı
olsun ziyaretleri” kapsamında Gaziantep’ten İstanbul’a atanan
Vali Ali Yerlikaya ve Gaziantep’te görevi devralan Davut Gül’ü
ziyaret etti. Kadooğlu, her iki ziyarette de holdingin yaptığı
yatırımlardan ve 2019 stratejilerinden bahsederek karşılıklı
ilişkilerin geliştirilmesinden duyacağı memnuniyeti belirtti.

TÜGİK, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ı ziyaret etti.

Gaziantep Protokolü, son Valiler
Kararnamesi ile Gaziantep’ten İstanbul’a
atanan Vali Ali Yerlikaya’yı ziyaret etti ve
kendisine başarı diledi.
Vali Yerlikaya’yı ziyarete Gaziantep
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma
Şahin, Ak Parti Gaziantep Milletvekilleri
Ahmet Uzer, Sait Kirazoğlu, Mehmet
Erdoğan, Derya Bakbak, Sait Kirazoğlu,
Müslüm Yüksel, AK Parti İl Başkanı
Eyüp Özkeçeci, İl Kadın Kolları Başkanı
Feray Yılmaz, GAİB Başkanı Fikret Kileci,
Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay
Yıldırım, GTO Meclis Başkanı Hilmi
Teymur, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, işadamları
Cemal Kadooğlu ve Selim Acar katıldı.
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Güneydoğu Anadolu Hububat
Bakliyat Yağlı Tohumlar ve
Mamulleri İhracatçıları Birliği Genel
Kurulu, 25 Nisan 2017 tarihinde,
Güneydoğu Anadolu İhracatçı
Birlikleri (GAİB) hizmet binasında
gerçekleşti. Mahsum Altunkaya,
oylamaya katılan 126 üyenin
tamamının oyunu alarak ikinci kez
başkan seçildi.
Divan Başkanlığı’nı Abdulkadir
Çıkmaz, Abdulkerim Erol ve Yılmaz
Aktürk’ün yaptığı genel kurulda
Celal Kadooğlu başkan yardımcısı
olurken, yeni yönetim kurulu
üyeliklerine ise Mesut Acar, Ali
Çoban, Ahmet Tiryakioğlu, Murat
Unat, Seyit Yusuf Akan, Mehmet
Surur Aydın, Kemal Çakmak, Bora
Batalı ve Abdüllatif Hazır seçildi.

TÜGİK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ziyarette bulundu.

TÜGİK’TEN ANKARA ÇIKARTMASI
Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu
(TÜGİK) Başkanı Erkan Güral ile TÜGİK
Başkan Yardımcısı ve Kadooğlu
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Şanser
Kadooğlu’nun da yer aldığı TÜGİK heyeti,
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a ve Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a
makamlarında ziyarette bulundu.
Karşılıklı istişarelerde bulunulan
ziyaretlerde, TÜGİK olarak ülkeye katkı
sağlayacak her türlü görevin içinde yer
almaktan mutluluk duyulacağı ifade edildi.
Toplantıları genel olarak değerlendiren
TÜGİK Başkan Yardımcısı Kadooğlu,
ziyaretlerin çok verimli geçtiğini belirterek,
Türkiye sanayisinin büyümesi ve iş dünyası
olarak gerekli adımların atılması için her
zaman hazır olduklarının altını çizdi.

raporu Bakan Pekcan’a sunuldu.
Toplantıyı değerlendiren TÜGİK Başkan
Yardımcısı Kadooğlu, ziyaretin çok verimli
geçtiğini belirterek, ülke ekonomisine
yönelik hazırladıkları raporun iş
dünyasının sesi olduğunu kaydetti.

TÜGİK Başkan Yardımcısı Şanser Kadooğlu
ve Bakan Mustafa Varank

YERLI MALI KULLANIMI ARTIRILMALI
Türkiye’nin son zamanlarda yaşadığı
sıkıntıların konuşulduğu ziyarette, yerli
malı kullanımının önemine değinildi.
Karşılıklı istişarelerde bulunulan ziyarette,
TÜGİK tarafından hazırlanan ekonomi

“TÜGİK OLARAK HER TÜRLÜ
GÖREVE HAZIRIZ”
Türkiye ekonomisiyle ilgili karşılıklı görüş
alışverişinde bulunulan ziyarette, Bakan
Varank’a, TÜGİK tarafından hazırlanan Türkiye
Ekonomisi hakkındaki rapor sunuldu.
Ziyarette konuşan Başkan Yardımcısı
Kadooğlu, Türkiye sanayisinin büyümesi
için iş adamlarının durmadan çalışacaklarını
belirterek, TÜGİK olarak kendilerine düşen
her türlü göreve hazır olduklarını kaydetti.
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KADOOĞLU’NDAN
HAYIRLI OLSUN ZIYARETLERI

CELAL
KADOOĞLU
GAIB YÖNETIM
KURULUNA
SEÇILDI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Genç
İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK)
Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya
geldi. TÜGİK Başkanı Erkan Güral ile
TÜGİK Başkan Yardımcısı ve Kadooğlu
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Şanser
Kadooğlu’nun da aralarında yer aldığı
TÜGİK heyeti, gündeme ilişkin görüşlerini
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na iletti.
Karşılıklı görüş alışverişinde de
bulunulan ziyarette, önemli noktaların
altı çizildi. TÜGİK tarafından hazırlanan
ekonomi raporunun da sunulduğu
ziyarette, Türkiye ekonomisinin
büyümesine katkı sağlamak amacıyla
iş dünyasının çarklarının durmadan
çalışacağı kaydedildi.

Türkiye’nin en büyük ekonomi
organizasyonlarından biri olan
İstanbul Ekonomi Zirvesi sonrasında
kendi alanında başarılı işlere
imza atan iş insanı ve sivil toplum
kuruluşlarına “Altın Değerler” ödülleri
verildi. Kadooğlu Holding Yönetim
Kurulu Üyesi Şanser Kadooğlu,
yenilenebilir enerji yatırımları ve
ihracata katkılarından dolayı Altın
Değerler Ödülü’ne layık görüldü.
İş, sanat ve cemiyet hayatından
önemli isimlerin katıldığı gecede
konuşan İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra
Kurulu Başkanı Abdullah Değer, “Çok

başarılı bir zirve gerçekleştirdik. Başarıyı
teşvik etmek için çaba gösteren ve
örnek çalışmalara imza atan kişileri
37 farklı kategoride ödüllendirdik. İcra
Kurulu üyelerimiz tarafından çok titiz
bir çalışma sonucu belirlenen ödülleri
alan herkesi tebrik ederim” dedi.
Kadooğlu Holding Yönetim
Kurulu Üyesi Şanser Kadooğlu da
ödülü almaktan mutluluk duyduğunu
söyledi. Türkiye’nin ihracatına katkı
sağlamanın kendileri için önem arz
ettiğini belirten Kadooğlu, ülkeye
katma değer sağlamak için hiç
durmadan çalışacaklarını ifade etti.

NERGIZ KADOOĞLU ÇIFTÇI, TÜRKONFED’IN
YÖNETIM KURULUNA SEÇILDI
29 Federasyon ve 235 derneğin
üyesi olduğu, bölgesel ve sektörel
iş dünyası örgütlerinin çatı
kuruluşu Türk Girişim ve İş Dünyası
Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED)
13. Olağan Genel Kurul Toplantısı,

13 Mayıs 2018 tarihinde Swiss Otel
Bosphorus İstanbul’da gerçekleşti.
Orhan Turan’ın Yönetim Kurulu
Başkanlığı’na seçildiği kurulda Kadooğlu
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nergiz
Kadooğlu Çiftçi de TÜRKONFED Yönetim

Kurulu’ndaki yerini aldı.
Kadooğlu Holding ve
TÜRKONFED’deki görevlerinin yanı sıra
birçok sivil toplum kuruluşunda da aktif
rol alan Çiftçi, Aile İşletmeleri Derneği’ne
(TAİDER) de üye.

ENERJI
GRUBUNA
ENERJIK
EKIP
3 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşen
Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Meclis
ve Meslek Komite seçimlerinde Petrol
Ürünleri, Katı-Sıvı Yakıtlar ve Enerji
sektörlerini temsilen 11 Nolu Meslek
Grup Üyeleri sandıktan galip çıkıp dört
yıllığına yönetimde olmaya hak kazandı.
İş adamları Özcan Akcan, İbrahim
Yetkinşekerci, Veli Kadooğlu ve Kazım
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Çolak, 11 Nolu Grup Üyelerini temsilen
yaptıkları ortak açıklamada, GTO çatısı
altında komite üyeleri Necmi Alpay, Ali
Kendirci ve Mehmet Alpsoy ile birlikte
yeni dönemde temsil ettikleri sektörlerin
sorunlarının çözümünün yanında
gelişimiyle ilgili olarak önemli çalışmalara
imza atmak istediklerini belirttiler.
Tamamen yenilenmiş, genç ve dinamik

bir ekip ile iş başı yaptıklarını belirten ekip
üyeleri, grup üyelerinden gelecek olan her
türlü görüş, düşünce ve yapıcı eleştiriye
açık olacaklarını da eklediler.
Üyeler, Gaziantep Akaryakıt Bayileri
Birliği (GABDER) Başkanı ve Akaryakıtçılar
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özcan
Akçan’a, seçim süresince kendilerine
verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

“HEDEFLER IÇIN
İŞ DÜNYASI”
TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTI

TÜRKONFED, Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı (UNDP) ve TÜSİAD’ın, Türkiye’de
özel sektörün sürdürülebilir kalkınma
hedeflerine uyumunu artırmak amacıyla
kurduğu “Hedefler İçin İş Dünyası”
platformunun açılış toplantısı 11 Ocak’da
Grand Hyatt İstanbul Otel’de Yönetim
Kurulu Başkanı Ümit Boyner tanıtımıyla
gerçekleştirildi. Açılış toplantısına katılan
Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi

Nergiz Kadooğlu Çiftçi, TÜSİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Ümit Boyner,
TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Yasemin
Açık ile bir araya gelerek küresel hedeflere
ulaşmak için Kadooğlu Holding’in
üstelenebileceği rolü değerlendirdi.
Toplantıda gezegenin geleceğini
korumayı ve eşitsizlikle mücadeleyi
amaçlayan bir yol haritası çizildi ve
sürdürülebilir kalkınma hedefleri konuşuldu.
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TÜGİK VE TOBB GÖRÜŞ
ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU

ŞANSER
KADOOĞLU
ALTIN
DEĞERLER
ÖDÜLÜ’NÜ
ALDI

GÜVEN IÇINDE BIRLIKTE
BÜYÜYORUZ...
KADOIL YÖNETIM KURULU
BAŞKAN VEKILI

D

ünya ve ülkemiz son birkaç
yıldır zor bir süreçten geçiyor.
Ülkemizin birlik ve beraberlik
içerisinde bu zor süreçlerden
geçebilecek güçte olduğuna
inancımız tam. Sektörümüz de küresel
dalgalanmalardan anında etkilenen
sektörlerin başında geliyor. Bu nedenle
daha çok çalışarak, günün şartlarına
uyum sağlamamız ve doğru hedefler
belirlememiz büyük önem taşıyor.
Kadoil olarak 13. yılımıza girdiğimiz
şu günlerde, aralarında uluslararası
firmaların da olduğu 100’e yakın
oyuncunun faaliyet gösterdiği akaryakıt
sektöründe, ilk dokuz şirket arasına
girmeyi başardık. Ara vermeden devam
ettirdiğimiz yatırımlar ve yenilikçi
çözümlerimiz ile her geçen yıl pazar
payımızı artırmanın gururunu yaşıyoruz.
Kadoil olarak 2018’i, hem bayi sayısı hem
satış hedefleri hem de hizmete yönelik
projeleri hayata geçirme hedeflerimizle,
öngörülerimizin üstünde bir başarı ile
tamamladık. Burada emeği geçen tüm iş
ortaklarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür
ediyorum. “Güven Yolunuzun Üstünde”
mottosuyla istasyon sayımızı her geçen
gün artırarak, bayi ağımızı ülke genelinde
homojen bir şekilde genişletmeyi
sürdürüyoruz. Bugün LPG bayileriyle
birlikte 550’yi aşkın bayimiz ile üst sıraları
zorlamaya devam ediyoruz.
LPG sektöründe ise kısa sürede 175
bayiye ulaştık ve KadoGaz markası ile ilk
15 şirket arasına girdik. LPG konusunda
yatırımlarımıza da hız kesmeden
devam ediyoruz. Gaziantep’te yapımını
tamamladığımız LPG dolum tesisimizi

GÜVEN YOLUNUZUN
ÜSTÜNDE

“Sürdülebilir başarı ve mutluluk için karşılıklı güven, samimiyet ve
şeffaflığın olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum”

faaliyete geçirdik. Ayrıca ülkemize olan
güvenimizle Hatay Dörtyol’da 10-15
milyon dolar yatırımla deniz bağlantısı
olan yeni bir LPG dolum tesisinin
inşasına başlayacağız.
Akaryakıt dışı satışlarda bayilerimize
ek kazanç getirecek ürünlerin
satışlarını artırmaya yönelik yenilikçi
yaklaşımlar geliştirmeye ve bayilerimizi
desteklemeye devam ediyoruz. Kadoil
Oil Master, bu yenilikçi çözümlerimizden
sadece biriydi ve olumlu dönüşler aldı.
Geçen yıl madeni yağ ve akaryakıt dışı
satışlarda atağa kalktık diyebiliriz.
2018 yılında bayi ve
müşterilerimizin hizmetine
sunduğumuz, yüksek performans
ve tasarruf sağlayan yeni nesil katkılı
ürünümüz EcoMax, tüketicilerden
olumlu geri dönüşler alıyor. Taşıt
tanıma sistemi Kadomatik ile kurumsal
müşterilerimize yakıt takibi konusunda
çözümler ürettik. Şirket filolarına
yönelik son teknoloji ile geliştirilmiş
taşıt tanıma sistemi Kadomatik ile
kurumsal müşterilerimiz filolarını 7/24
online olarak takip edebiliyorlar.
Rakiplerimizden en büyük farkımız
kurumsallığı esnaflık ile uyum için
harmanlamış olmamızdır. Bayi
yatırımlarımızda bizim için en önemli
kriter; doğru ve güvenilir iş insanları ile
yola çıkmak. Biz bayilerimizi stratejik
ortağımız olarak görüyor, güçlü
şirket yapımızı güçlü bayilerimiz ile
devam ettirebileceğimize inanıyoruz.
Bayilerimiz ile olan ortaklığımızın
uzun soluklu ve sağlıklı olabilmesi
için karşılıklı güven, samimiyet ve

şeffaflıkla ilerliyoruz.
Hem ülkemize hem de ülkemizin
geleceğine ve potansiyeline olan
güvenimizle; yatırımlarımıza ve
ülke istihdamına katkı sağlamaya
devam edeceğiz. Bu bağlamda 2019
yılının ülkemiz, şirketimiz ve tüm iş
ortaklarımıza sağlık, mutluluk ve huzur
getirmesini canı gönülden diliyorum.
Hep beraber yeni başarılara imza
atmak dileğiyle…

2019 ve 2020’de de
yatırımlarımızın,
büyüme
hedeflerimizin
artarak devam
edeceğini
öngörüyoruz.
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KADOIL’DE
ÇALIŞAN
SADAKATI
VE ŞIRKET
KÜLTÜRÜ

K

adoil, Gelişim Akademisi çatısı altında
çalışan sadakatini pekiştirme ve şirket
kültürünün bütün kademeler nezdinde
sahiplenilmesi için birçok farklı projeye
imza atıyor. Kadoil İnsan Kaynakları Departmanı
öncülüğünde gerçekleştirilen proje ve eğitimler;
sağlıktan iş güvenliğine, kişisel gelişimden çevre
duyarlılığına birçok projeyi kapsıyor. Hayata
geçirilen projelerle ilgili değerlendirmelerde
bulunan Kadoil İnsan Kaynakları Koordinatörü
Pınar Kotel,yaptığı açıklamada, “Çalışanların
istek ve fikirleri, öncelikle İnsan Kaynakları
Departmanı’nın sonrasında da şirket yönetiminin
beklentilerini ortaya koymada ve adım atmada
önemli rol oynamaktadır. Kadoil olarak bunun
bilincindeyiz ve başta İK Departmanı olmak üzere
çalışanların fikirlerine önem veren, güvene dayalı
iletişim, saygılı bir ortam oluşturup, çalışanların
kendilerini değerli hissetmelerini ve yaptıkları
işten keyif almalarını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.
Son dönemlerde İnsan Kaynakları
Departmanı’nın hayata geçirdiği projeleri
paylaşan Pınar Kotel, yenilikçi ve inovatif bir
anlayışla projelerine devam edeceklerini söyledi.
İK PROJELERINDEN BAZILARI:
“Öner-Kazan” Uygulaması: İhtiyaç duyulan
yeni kadroların şirket çalışanlarına iç mail
yoluyla bildirildiği uygulamamız, Kadoil
kurum kültürüne uyan, şirketin değerlerini
yansıtabilecek ve şirket hedefleri kapsamında
aranılan yetkinliklere sahip çalışma adaylarının
şirket çalışanları tarafından önerilmesini içeriyor.

Dost Besin Saati Uygulaması: Bu projede
her Pazartesi, vücudumuza dost gıdalarla
yeterli ve dengeli beslenme gerçekleştiriyor
ve sağlıklı beslenmenin yaşama kattığı
faydaları anlatıyoruz.
ÇEA Projesi: Bir sosyal sorumluluk projesi olan
ÇEA ile çevredeki atık pillerin toplanması ve geri
dönüşüme gönderilmesini sağlıyoruz ve çevre
temizliğine dikkat çekiyoruz.
Kişisel Gelişim Projesi: Her kişinin
birbirinden farklı özelliklere sahip olduğunu
ve bu farklılıklardan kuruma özgü ortak bir
davranış oluşturmayı amaçladığımız proje,
aynı zamanda kişilerin sahip oldukları güçlü
özellikleri ve yetenekleri dışa vurmayı ve
kullanmayı da öğretiyor.
Kadoil Sağlık Rehberi: Çalışma hayatına
yönelik hazırlanan platformda çalışanları,
iş hayatını daha sağlıklı hale getirmek
adına videolarla, yayınlarla bilgilendiriyor,
sağlık kuruluşlarının desteğiyle seminerler
düzenliyoruz.
İç Paydaş Memnuniyet Anketi: Şirketimizin
destek süreçlerini en iyi seviyeye taşımayı
amaçladığımız anket programını üç aylık
periyodlarla tüm birimlerde gerçekleştiriyoruz.
Bu anket sayesinde destek birimlerinin
faaliyetlerini, çalışanların beklentilerini objektif
bir şekilde ortaya koyuyoruz.

KADOIL’IN GENEL KOORDINATÖRÜ ADEM TÜRK OLDU
Kadooğlu Holding bünyesinde yer alan,
akaryakıt ve LPG sektöründe 550 bayiliği ile
12 yıldır hız kesmeden büyümesini sürdüren
Kadoil’in Genel Koordinatörü Adem Türk oldu.
ODTÜ Ankara Kimya Mühendislik
Fakültesi mezunu olan Türk, PETKİM’de
iş hayatına başlamış olup, 1990 yılında
BP Petrolleri A.Ş.’de Planlama Mühendisi
olarak akaryakıt sektörüne adım atmıştır.
Sonrasında sırasıyla Opet Petrolcülük A.Ş.,
Delta Petrolcülük A.Ş. ve Alpet A.Ş’de Satış
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Müdür Yardımcılığı, Satış Müdürlüğü ve Genel
Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.
Türk, sonrasında 2003-2005 yılları
arasında Birleşik Petrol A.Ş.’de Genel Müdür,
2005-2011 yılları arasında Lukoil Türkiye
şirketinde Akaryakıt Direktörü, 2012 yılından
sonra da Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım
A.Ş.’de Genel Müdür Danışmanı ve Genel
Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.
1960 doğumlu olan Adem Türk, evli ve bir
çocuk babası.

İstikrarlı büyümesini sürdüren Kadoil, 2018 yılını
değerlendirmek ve 2019 yılının yol haritasını
belirlemek için Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yasin Kadooğlu önderliğinde tüm yönetim ekibi
düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Y

ükselişini yurdun tüm
bölgelerine yayılmış geniş
bayi ağı ile hem akaryakıt
hem de otogaz sektöründe
başarılı şekilde sürdüren Kadoil, 2018
hedeflerini değerlendirerek, 2019
stratejilerini belirledi. Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Yasin Kadooğlu’nun
önderliğinde gerçekleşen toplantı,
Genel Müdür Yardımcısı Altuğ
Teközgen ve yönetim takımının
katılımı ile geçekleşti. Ülkenin içinde
bulunduğu ekonomik durumun da
değerlendirildiği toplantıda, bir önceki
yılın yansımaları, 2019 hedefleri,
sektör ve tüketici ihtiyaçları belirlendi.
Toplantı sonrası genel değerlendirme
yapan Kadoil Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Yasin Kadooğlu; “Bugün
her durum ve koşula uygun pozisyon
alabilen bir şirket yapısına sahip
olmanın avantajlarını yaşıyoruz.
Ülkemiz ve sektörün içinde bulunduğu
durumun hızlı bir şekilde aşılacağına
güvenimiz tam, bu dönemi yönetim
olarak güçlü yapımızla birlikte çok
daha iyi değerlendireceğimizi biliyoruz.
Her gün işini daha iyi yapma hedefiyle
hareket eden şirketler için bu süreçler

her zaman başarı grafiğini yükseltme
şansı olmuştur. Biz de onlardan biriyiz.
2018 sonrasında da büyük bir ivme
kazanacağımızı ve yatırımlarımızın
artacağını düşünüyorum” dedi. Başkan
Vekili Kadooğlu, 2018 hedeflerinin
üzerinde tamamlanmış olmanın
mutluluğunu yaşadıklarını belirterek
şöyle devam etti: “Bayi sayısı, satış
hacmi ve pazar payını artırmada
planladığımızın çok üzerindeyiz. Ekip
çalışması bu başarının temel taşını
oluşturuyor. Başarımızın sürdürülebilir
olmasında şirket yöneticileri
olarak sizlerin payı çok büyük. Biz,
çalışanları, iş ortakları ve bayileri
ile büyümeyi hedefleyen bir ticari
mirasa sahibiz.” Dokuzuncu sıradaki
yerini sağlamlaştırdıklarını ifade eden
Kadooğlu; yatırımlarını bu başarı ve
motivasyon ile devam ettireceklerini
sözlerine ekledi.
KADOIL ISTIKRARLI
BÜYÜMESINI SÜRDÜRÜYOR
Genel değerlendirme öncesi iş
dünyasındaki yönetim tecrübelerini
paylaşan İstanbul Üniversitesi Öğretim
Görevlisi Uğur Erdoğan da; Kadoil’in
kurulduğu ilk günden bugüne
gerçekleştirdiği istikrarlı büyümesine tanık
olduğunu belirtirken; dünya çapındaki
şirketlerin pazarlama stratejileri,
rakip yönetimi, insan kaynakları,
sürdürülebilir projeler ve organizasyon
yapıları hakkında yöneticilerle güncel
değerlendirmelerde bulundu.
Bayi ağını her geçen gün artıran
Kadoil, akaryakıt sektöründeki yerli
sermaye gücünü, bayi ve tüketicileri
için kullanırken, her geçen yıl daha
iyi hizmet sunabilmek için güçlü
ekibiyle kendini yenilemeye hız
kesmeden devam ediyor.
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KADOİL 2019
STRATEJİLERİNİ
BELİRLEDİ

ETKINLIK

K
KADOİL BAYİLERİ
ODESSA VE
KIEV’İ KEŞFETTİ
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adoil, her yıl
gerçekleştirdiği
ve geleneksel
hale getirdiği “Oil
Master Yağ Kampanyası”
çerçevesinde başarı
gösteren bayilerini
Ukrayna’nın turizm
cennetleri ve en fazla
ziyaret edilen şehirleri
Odessa ve başkent
Kiev’e götürdü. Kentin
tarihi yerlerinin ve
doğal güzelliklerinin
ziyaret edildiği, şehrin
spesifik lezzetlerinin
deneyimlendiği
Ukrayna gezilerinde
bayi temsilcileri hem
enerji depoladı hem
de oldukça keyifli
ve kaliteli zaman
geçirdi. Kiev
ve Odessa’da
Ukrayna
kültürünü tanıtan
çeşitli aktivitelere
de katılan bayi
temsilcileri
ülkenin tarihini de
yakından tanıma
fırsatı buldular.
Kadoil’in geleneksel hale
getirdiği bu seyahatler,
gezip görmenin ve güzel
vakit geçirmenin yanında
bayilerin birbirilerini

yakından tanımalarına
ve fikir alışverişinde
bulunmalarına, Kadoil
yetkilileri ile iletişimlerini
güçlendirmelerine
ve aile kültürünün
sağlamlaşmasına da
katkıda bulunuyor.
Şehir gezilerinde
katılımcıları Kadoil
Akaryakıt Dışı Satışlar
Müdürü Hakan Taşel ve
Kadoil Bölge Müdürleri
eşlik etti. Taşel, gezi
ile alakalı yaptığı
değerlendirmede,
bu tür yurt dışı
organizasyonlarının
bayiler arasındaki
dostluğu pekiştirdiğini ve
sağlam bir aile kültürü
yarattıklarını belirterek
gezileri, yeni yılda daha
yüksek katılımla devam
ettireceklerini söyledi.
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AÇILIŞLAR

ECOMAX

GÜNDEM

KADOIL AILESI BÜYÜMEYE
DEVAM EDIYOR

TASARRUF, YÜKSEK
PERFORMANS, MÜŞTERI
MEMNUNIYETI

“KADOGAZ YATIRIMLARINA
2019’DA DA DEVAM EDECEK”

KADOIL AILESI BÜYÜMEYE DEVAM EDIYOR
Yurt geneline yayılan geniş bayi ağı ile akaryakıt ve otogaz sektöründe başarılı performansını devam
ettiren Kadoil, sahip olduğu 550’yi aşan bayi ağına Konya, Eskişehir, Bursa, Siirt, Bitlis ve Mardin’de açtığı
bayileri de ekleyerek 2018’deki hızlı yükselişini devam ettirdi.

Ü

lke genelinde sahip olduğu 550’yi
aşan bayi ağına her geçen gün
yenilerini ekleyen Kadoil, 2018’de
vitesi daha da yükseltti ve Konya,
Eskişehir, Bursa, Siirt, Bitlis ve Mardin’de
yeni yatırımlar yaptı, bayi sayısını artırdı.

Tüketicilere en iyi ürün ve hizmeti
sunmak için kendini her geçen
gün daha da geliştiren Kadoil, son
teknoloji ile geliştirilmiş taşıt tanıma
sistemi Kadomatik, tasarrufta yüksek
performanslı EcoMax Eurodisel

gibi sektörde fark yaratacak inovatif
çalışmalarına hız kesmeden devam
ediyor. Türkiye’nin ilk 10 akaryakıt
firması arasında yer alan Kadoil, müşteri
memnuniyeti, güven ve kaliteye olan
yatırımlarını devam ettirecek.

BOZKIRLI
PETROL

Baykara Akaryakıt ile aynı gün faaliyete geçen Bozkırlı Petrol İstasyonu’nun açılışı da yoğun katılım eşliğinde
gerçekleşti. Konya ve çevre şehirlerden insanların, Bozkırlı Petrol ve Kadoil yöneticilerinin yer aldığı açılışta
konuşma yapan Bozkırlı Petrol Yetkilisi Hasan Öztürk, Kadoil bayisi olmaya karar vermelerindeki en büyük
etkenlerin Kadoil’in son yıllarda artan marka değeri, kalite ve özenli hizmet anlayışı olduğunu belirtti.
Tüm bayileri ile yakından ilgilenen ve tüm açılışlarda yer alan Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Tarkan Kadooğlu yaptığı konuşmada, yatırım yapmak isteyen herkesin ve fikri olan her
girişimcinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Kadoil olarak bizimle çalışmak isteyen
herekese kapımız açıktır. Her türlü desteği sonuna kadar vermeye hazırız. Hem şirketleri hem de
ülkeyi ilerleten bu fikirler ve girişimlerdir” dedi.

KONYA
KONYA’DA 30’A YAKIN ISTASYON AĞI ILE TÜKETICILERE HIZMET VEREN KADOIL, KONYA’NIN ÇUMRA,
BOZKIR VE EREĞLI ILÇELERINDE ÜÇ ISTASYONUN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTIRDI. BU ISTASYONLARDAN
BAYKARA AKARYAKIT VE BOZKIRLI PETROLÜN AÇILIŞI AYNI GÜN GERÇEKLEŞTI

Konya’nın Çumra ilçesinde açılan Baykara,
Akaryakıt İstasyonu, vatandaşların yoğun
katılımına tanık oldu.
Baykara Akaryakıt Yetkilisi Burhan Baykara
açılışta yaptığı konuşmada, “Kadoil bayisi
olmaya karar verdik ve Tarkan Kadooğlu ile
görüşüp planlarımızı anlattık. Son derece ilgili
yaklaşan Tarkan Bey sayesinde, yıllardır var
olan istasyonumuz yepyeni bir yüze sahip oldu”
diyerek konuşmasına şöyle devam etti:
“Kadoil’in yükselen grafiği ve bayilerin
sorunları ile yakından ilgilenip çözüm sunması,
kendisini tercih etmemizdeki en büyük etkendir.
Bu sene içinde Konya’da açmayı düşündüğümüz
yeni istasyon da Kadoil olacak.”
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BAYKARA AKARYAKIT

EREĞLI PETROL
Konya’daki son açılışın
adresi Ereğli’ydi. Kadoil
bayisi Ereğli Petrol’ün
açılışına Ulukışla Belediye
Başkanı Ali Uğurlu, Ereğli
Belediye Başkan Yardımcısı
Ahmet Demirtaş, Ereğli
Şoförler Odası Başkanı
Ali Sağlam, Ereğli Şehir içi
Minibüsçüler Odası Başkanı
Adnan Gümüş, Niğde İl
Genel Meclis Başkan Vekili
Göksel Akçan, Ereğli Petrol
Yetkilileri İsa Fatih Güverti ve
Erkan Tülgen başta olmak
üzere birçok davetli katıldı.
Ereğli Petrol Yetkilisi İsa
Fatih Güverti, Kadoil bayisi
olarak Niğde’de hizmet
verdiklerini söyleyerek,
İstanbul ve Mersin’de
açacakları bayilerin de
Kadoil güvencesi ile hizmet
vereceğini ekledi.
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SOSUNCU PETROL SİİRT

ESKIŞEHIR’E YEDI BAYI BIRDEN

Kadoil, Siirt’teki bayi ağına bir yeni istasyon daha ekledi. Siirt Kurtalan’ın
önemli güzergâhlarında hizmet sunan Kadoil’in yeni bayisi Sosuncu
Petrol’ün açılışına, Kadoil yönetimi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Geniş
bir alanda konumlanan Kadoil’in yeni istasyonu Sosuncu Petrol, kanopi
alanında dört ada barındırıyor. Bu dört adadan biri, LPG’li araçlar için
Kadoil markası olan KadoGaz ile hizmet vermek üzere planlandı.

Kadoil, Seyhan Akaryakıt iş birliği ile Eskişehir’de yedi, Bursa’da bir
bayi olmak üzere toplam sekiz bayiyi daha ağına ekledi.

TALAYHAN PETROL MARDİN

Kadoil, Seyhan
Akaryakıt iş birliği
ile Eskişehir’in
Tepebaşı ilçesinde üç,
Odunpazarı, İnönü,
Sivrihisar ve Alpu
ilçelerinde de birer tane
olmak üzere toplam
yedi bayi açılışı yaptı.
Kadoil Bayisi Seyhan
Akaryakıt Yönetim
Kurulu Başkanı
Orhan Değer, yaptığı
konuşmada, Kadoil’in
güler yüzlü ve ayrıcalıklı
hizmet anlayışını
Eskişehir ve Bursa ile
buluşturacaklarını ve
ileride faaliyete alacakları
yeni bayilerin de Kadoil
güvencesi ile hizmet
vereceğini söyledi.

Ocak | 2019

20

SEYHAN
AKARYAKIT
BURSA’DA
Seyhan Akaryakıt
iş birliği ile bir
diğer bayi açılışı
ise Bursa İnegöl’de
gerçekleşti.
Kadoil yönetimi,
Kadoil Bayisi
Seyhan Akaryakıt
Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan
Değer ve çok
sayıda vatandaşın
katıldığı açılışta,
Kadoil’e duyulan
güven ve
memnuniyet ön
plandaydı.

AÇILIŞLAR

AÇILIŞLAR

Kadoil, Mardin’de 19’uncu istasyonunu, geniş bir katılımla, Kızıltepe
ilçesinde hizmete açtı. İstasyon açılışı; Kadoil Satış Müdürü Alper
Karaeminoğulları, Bölge Müdürü Sevgi Kanat, satış ekibi, bölgenin ileri
gelenleri ve vatandaşların geniş katılımıyla gerçekleştirildi.
Kadoil ekibinin olumlu ve yapıcı yaklaşımları ile kendini büyük bir aile
içinde bulduğunu belirten istasyon sahibi Veysi Talayhan, Kadoil’i tercih
etmelerinde bu davranışların çok önemli rol oynadığını vurguladı.

DOĞUKAN PETROL BİTLİS

Kadoil’in Bitlis’deki yeni yatırımı Doğukan Petrol’ün açılışı, Hizan
Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali
Özkan, Türkiye İş Kurumu Bitlis İl Müdürü, Hizan İlçe Milli Eğitim
Müdürü, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile çok sayıda
davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Doğukan Petrol İstasyon Yetkilisi
Rıdvan Yılmaz, “Güven ve kalitesiyle sektörde büyük bir güç olan
Kadoil’i tüketiciyle buluşturarak, kaliteli hizmetimizi ve güleryüzlü
personelimizi müşterilerimizle tanıştırdığımız için heyecanlıyız” dedi.
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KADOIL’DEN EGE BÖLGESINE IKI İSTASYON DAHA

AÇILIŞLAR

Yurt geneline yayılmış geniş bayi ağı ile
akaryakıt ve otogaz sektöründe başarılı
performansını artırmaya devam eden
Kadoil, 550’nin üzerindeki bayi ağına
yenilerini ekliyor. Bedirhan Çetin’in sahibi
olduğu Kadoil Çetinsoy Petrol, Salihli’de
İzmir-Ankara E96 karayolu Demirci Yol
kavşağında hizmete açıldı.
Açılışa Kadoil Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Yasin Kadooğlu, şehrin ileri
gelenleri ve akaryakıt istasyon sahipleri ile
pek çok davetli katıldı.
Açılışa katılan tüm davetlilere teşekkür
eden Çetinsoy Petrol sahibi Bedirhan
Çetin, “İzmir Kemalpaşa bizim birinci
şubemiz. Şimdi de Salihli’ye bir şube açtık.
Şubemiz, Salihli’ye ve bölgesine hayırlı
olsun” dedi.
“HEPIMIZ AYNI GEMIDEYIZ”
Kadoil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yasin Kadooğlu yaptığı konuşmada, “Ülke
ve sektör olarak son yıllarda zor bir süreçten
geçiyoruz. Ülke olarak bu tarz dönemlerde
dik durup, işimize daha çok sarılıp, daha
çok birbirimizi desteklememiz lazım. Çünkü
hepimiz aynı gemideyiz. Bizim ne başka
bir ülkemiz, ne de sığınacak bir yerimiz var”
dedi. Konuşmasında birliktelik mesajları
veren Kadooğlu, “Birlik ve beraberlik
içinde olursak güzel günler bizi bekliyor.
Biz Kadooğlu Holding olarak, ülkemize
ve potansiyeline güveniyoruz, geleceğine

inanıyoruz. Kadoil olarak da yatırımlarımıza
hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.
“550’NIN ÜZERINDE BAYIMIZLE
BÜYÜMEYE DEVAM EDIYORUZ”
Kadooğlu Holding’in 1977 yılında
kurulduğunu belirten Kadooğlu, “İleriye
dönük vizyonuyla akaryakıttan gıdaya,
gayrimenkulden enerjiye, dış ticaretten
Türkiye’nin en büyük tesislerine kadar
gerçekleştirdiği çok büyük yatırımlarla,
sürekli büyümeye ve ülke ekonomisine

katkı sağlamaya devam etmektedir.
Kadoil olarak, Ege Bölgesi’nde 47.
istasyonumuzu hizmete açmanın
mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Türkiye’de
yüze yakın akaryakıt dağıtım firmasının
yer aldığını belirten Kadooğlu, “İstasyon
sayımızla ve satışlarımızla, akaryakıt
şirketleri arasında Türkiye’deki ilk dokuz
firma arasında yer alıyoruz. Biz şirket
olarak her zaman üç şeye önem veririz:
Karşılıklı güven, samimiyet ve şeffaflık.
Bu üç şey olduğu zaman, başarı her
daim gelir” dedi.
Kadoil, tüketicilerine sunduğu
hizmetlerini Türkiye’nin bütün şehirlerine
ulaştırma hedefi ile büyüme stratejisine,
yeni istasyonlar açarak devam ediyor.
Kadoil, sektörde ilk sıralardaki yerini
sağlamlaştırırken her geçen gün yaygınlaşan
dağıtım ağı, kaliteli ürünleri ve sektörde
fark yaratan hizmetleri sayesinde, akaryakıt
ve LPG otogaz dağıtım sektöründe en çok
tercih edilen markalardan biri olma yolunda
güçlü adımlarla ilerliyor.

KADOİL BAYİ SAYISINI ARTIRMAYA DEVAM EDİYOR
Kadoil, 2018 yılında açtığı yeni bayileri ile yurt içi büyümesine ve Türkiye akaryakıt pazarına yatırım yapmaya devam ediyor.
Kadoil, 2019 yılında da agresif büyümesine ve sektördeki yatırımlarını sürdürerek müşterilerinin yüksek standarttaki
istasyonlarından kesintisiz hizmet almalarına yönelik çalışmalarına devam edecek.

ADAHAN PETROL

HIMBEY PETROL
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DINÇ PETROL

DZC AKARYAKIT

HIMSAN AKARYAKIT

ECOMAX

TASARRUF, YÜKSEK PERFORMANS, MÜŞTERI MEMNUNIYETI
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performans sunan ve çevre dostu olan
EcoMax, kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.
EcoMax ve müşterilerinin
memnuniyetini bizlerle paylaşan Kadoil
bayileri, gelecek dönemde de EcoMax gibi
yenilikçi ürünlerin geliştirilmesini temenni
ettiklerini belirttiler.

BAYKARA PETROL YÖNETICISI BURHAN BAYKARA

“ECOMAX, ÇEVRECI
VE YÜKSEK TASARRUF SAĞLIYOR”

“KADOIL SAYESINDE
SATIŞLARIMIZ YÜZDE 60 ARTTI”

Kurumsal bir firma bilinci ile çalışan ve bu doğrultuda
çalışmalar gerçekleştiren Akyay Petrol Yöneticisi
Rıdvan Yayla, Kadoil’in müşterilerine yani kendilerine
sunduğu hizmetleri Akyay Petrol müşterilerine
sunmayı ve Kadoil kalitesini tüm Batman şehrine
sunmayı hedeflediklerini söyledi.
2018 yılından bu yana Kadoil ile çalışan Akyay Petrol
Yöneticisi Rıdvan Yayla, Kadoil’i tercih etmesindeki temel
sebeplerin Kadoil’in hızla büyümesi, güven vermesi ve
bayilerine her konuda yardım sunması olduğunu belirtti.
Kadoil’in yeni nesil ürünü EcoMax’ı kullandıklarını ve
sunduğu yakıt ekonomisi, güç artışı, uzun motor ömrü ve
daha sessiz sürüş gibi özelliklerinden dolayı müşterilerinin
EcoMax kullanımından çok memnun olduklarını ve her
geçen gün daha tercih edilir hale geldiğini dile getiren
Yayla, EcoMax’ın diğer ürünlerine oranla daha çevreci
ve daha ekonomik olduğunu, bunun da müşterileri
tarafından anında fark edildiğini ekledi.
Yayla, akaryakıt piyasasında pazarın büyüdüğünü ve
rekabet ortamının daha da arttığını belirterek, Kadoil’in
verdiği güvence ve bayilerine arka çıkması sebebiyle
rahat hissettiklerini dile getirdi.

Baykara Petrol Yöneticisi Burhan Baykara yaklaşık
20 yıldır petrolcülük sektöründe hizmet veriyor.
Kadoil markası ile çalışmaya başlamadan önce
müşteri temin etmekte sıkıntı yaşadıklarını dile
getiren Baykara, Kadoil ile bu sorunu çözdüklerini
ve Kadoil’in bayilerine karşı güven veren, yardım
sever, bir firma olduğunu söyledi.
Kadoil’in verdiği destekten sonra satışlarını
yüzde 60 oranında artırdıklarını dile getiren Baykara,
“Kadoil markasının adı ve kalitesi sayesinde
artık kendimizi müşterilerimize karşı mahcup
hissetmiyoruz. Biz de Kadoil’in bu desteğini en
güzel şekilde cevaplıyoruz. Onların bize sunduğu
kaliteyi biz de müşterilerimize sunuyoruz. Kadoil’in
belirlediği standartlara uygun hizmet veriyoruz”
dedi. Baykara, Kadoil’in kendilerine sundukların en
büyük yeniliklerden birinin de EcoMax olduğunu
söyledi ve şöyle devam etti: “Hem tasarruf hem de
yüksek performans sağlayan EcoMax, müşterilerimiz
tarafından tercih ediliyor, beğeniliyor. Gelecek
dönemlerde de Kadoil’den yeni teknolojiler ve
performanslar bekliyoruz.”
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üşterilerine en iyi hizmet ve ürünleri
Türkiye’nin en geniş
sunmak için yatırımlarına devam
istasyon ağına sahip akaryakıt
eden Türkiye’nin önde gelen
dağıtım firmalarından biri
akaryakıt dağıtım şirketlerinden
olan Kadoil’in yeni nesil Kadoil’in yeni nesil ürünü EcoMax, müşteriler
ürünü EcoMax, müşterilerden tarafından büyük beğeni toplamış durumda.
tam not alıyor. Yakıt ekonomisi, güç kazanımı, yüksek

AKYAY PETROL YÖNETICISI RIDVAN YAYLA

ORTAKÖY PETROL YÖNETICISI ÖZGÜR UÇAN

Yaklaşık 30 yıldır petrol sektöründe faaliyet gösteriyor
H. İbrahim Çiftçi. 2008 yılında da aile şirketi olan Çiftçioğlu
Petrol Ürünleri Ltd. Şti.’nin başına geçmiş. İbrahim Çiftçi,
12 yıldır Kadoil Ailesi’nin bir üyesi. Bayi olarak Kadoil’i
tercih etme nedenini ise, “Şirket yöneticilerinin mütevazi
yaklaşımı, sıcak, samimi tutumları ve kurumsal bir şirket
olması” şeklinde açıkladı.
Kadoil’in kendilerine ve dolayısıyla müşterilerine
sağladığı en önemli katkılardan birinin EcoMax olduğunu
söyleyen Çiftçi, “EcoMax, müşterilerimiz tarafından
özellikle talep edilen bir ürün haline geldi. Müşterilerimiz
EcoMax ile daha çok yol kat ettiklerini ve performansı
gerçekten olumlu yönde etkilediğini sürekli bizimle
paylaşıyorlar. EcoMax, yakıt tasarrufu, performansı
artırma, araç motor ekipmanların korunması, motor
ömrünün uzaması, katkılı olması ve geniş ürün yelpazesi
ile dikkat çekiyor” diyerek EcoMax’ın müşterilerin
güvenine layık bir ürün olduğunun altını çizdi.
Kadomatik, EcoMax, LPG, madeni yağ, Adblue
gibi ürünlerin müşteriler tarafından çok beğenildiğini
dile getiren Çiftçi, ilerleyen dönemlerde de Kadoil’den
bu tür yenilikçi ve teknolojik ürünlerin devamını
beklediklerini de sözlerine ekledi.

Özgür Uçan, Silivri’nin Ortaköy Mahallesi’nde, Ortaköy
Petrol ismi ile 10 yıldır hizmet veriyor. Uçan, akaryakıt
sektöründe hizmet verdiği 10 yılın beşini Kadoil kalitesi
ile sunmuş. “Kadoil ile karşılıklı kazan kazan anlayışıyla
istişareler yapıp, müşterilerimize daha iyi hizmet
verebilmenin yollarını arıyoruz” diyen Uçan, Kadoil’in
güvenilir bir yol arkadaşı olduğunu vurguladı.
Kadoil’in adının büyüklüğüne yakışır işler yaptığını
söyleyen Uçan, müşterilerinin Kadoil’in verdiği
hizmetlerden ve ürünlerinden oldukça memnun olduğunu
belirterek şöyle devam etti: “Kadoil’in en tercih edilen
ürünlerinden biri EcoMax. EcoMax’a çok yakın bir süre
önce geçmemize rağmen müşterilerimize doğru anlatarak
satışlarımızı artırdık. Gayet güzel geri dönüşler alıyoruz.
Rakip firmaların bu özellikteki ürünlerine Kadoil’in, EcoMax
ile güzel bir cevap verdiği düşünüyorum.
Kadoil, her geçen gün gelişen ve büyüyen bir marka
olduğundan piyasa şartlarına anında reaksiyon gösteriyor.
Kadoil ile anlaşırken de bu misyonun ve vizyonun
kendilerinde var olduğunu gördüğümüz için tercih ettik.
Müşterilerinden özel talepler çok az oluyor. Kadoil’in verdiği
destekle talepleri karşılıyoruz. Önümüzdeki dönemde de
Kadoil’in yenilikçi çözümlerinin devam etmesini bekliyoruz.”

ECOMAX

“MÜŞTERILERIMIZ
ECOMAX’TAN ÇOK MEMNUN”

ÖZATAHAN PETROL YÖNETICISI SEBAHATTIN ATAHAN

“ECOMAX ILE
SATIŞLARIMIZI ARTIRDIK”

“KADOIL OLARAK ÜST SIRALARA
EMIN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ”

YÜKSEK
PERFORMANS

YAKIT
TASARRUFU

DAHA FAZLA
YOL

10 yıl önce Hatay’da petrol sektörüne adım atan Özatahan Petrol Yöneticisi
Sebahattin Atahan, ilk kuruldukları günden bu yana Kadoil güvencesi ile
hizmet verdiklerini söylüyor. Kadoil güvencesini ve kalitesini müşterilerine
en iyi şekilde lanse ettiklerini ifade eden Atahan, müşterilerden aldıkları
olumlu geri dönüşler sayesinde ikinci Kadoil istasyonunu açmış. “Diğer
bayilerle birlikte, verdiğimiz hizmet ve kaliteyle Türkiye’nin en büyük firması
ve en iyi istasyonları olarak ilk beşe emin adımlarla yürüyoruz” diyen Atahan,
Kadoil’in Türkiye’nin en iyi akaryakıt firmalarından biri olduğunun altını çizdi.
Kadoil’in bayileri ile birlikte hızlı ve sürdürülebilir bir büyümeye imza
attığını belirten Atahan, Kadoil’in sunduğu yenilikçi ve üst düzey teknolojik
ürünlerin müşteriler nezdinde olumlu dönüşler aldığını ve bu ürünler
içinde en fazla dikkat çekenlerden birinin ise EcoMax olduğunu belirterek
şöyle devam etti: “EcoMax hem yakıt tasarrufu sağlıyor hem de motor
performansını yüksek seviyede tutuyor. EcoMax, müşterilerin taleplerini
fazlasıyla karşılıyor ve kullananların hepsi çok memnun. Personellerimizi,
gelen müşterilerimize EcoMax hakkında bilgi verilmesi konusunda eğittik,
onlar da aldıkları eğitimi en güzel şekilde sunuyorlar. EcoMax, diğer
ürünlerden tasarruf ve performans olarak bir adım önde.
Müşterilerimiz Kadoil ürünlerinden oldukça memnunlar hatta
müşteriye özel kampanyalar sağlayan kartlar gibi yeni taleplerle geliyorlar.
Gelecek dönemde Kadoil’in sağlayacağı yeni ürün ve kampanyalarla,
müşterilerimiz ve Kadoil arasındaki sadakat ve güveni daha da artırmayı
düşünüyoruz.”

UZUN MOTOR
ÖMRÜ

DÜŞÜK EMISYON
DEĞERLERI
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ECOMAX

ÇIFTÇIOĞLU PETROL YÖNETICISI H. İBRAHIM ÇIFTÇI

TANKAR PETROL YÖNETICISI MEHMET TAN

SEYHAN PETROL YÖNETICISI ORHAN DEĞER

ÇINE ÇINAR PETROL İNŞAAT YÖNETICISI ŞAHZER ÇINAR

1997 yılında Tan Kardeşler tarafından İzmir Bornova’da kurulan Tankar Petrol
Yöneticisi Mehmet Tan, kardeşleri ile birlikte 20 yıldır büyük bir özveri ile çalışıp
büyüttükleri firmalarını, Kadoil’in güçlenen yapısı ile bir araya getirip, hizmet
sektöründe fark yaratan bir çalışma anlayışının altına imza attıklarını ve bölgede
ses getiren bir ortaklığa başladıklarının altını çizdi.
Mehmet Tan, Kadoil markası ile alakalı, “Kadoil ile henüz bir yıldır birlikte
çalışmamıza rağmen birlikte iş yapmanın doğru bir ortaklık olduğunu
düşünmekteyiz. Kadoil’in güçlenerek büyüyen kararlı yapısı, Kadoili tercih
etmemizde önemli bir etken oldu. Her konuda verdikleri destek ise, ne kadar
doğru bir karar aldığımızın göstergesi.
Yakın gelecekte Kadoil’in Türkiye’nin en büyük beş akaryakıt firmasından
biri olacağına inancımız tam. Kendisini öne çıkaracak, ses getiren projelerle
gündemde kalmasını diliyoruz. Müşterilerimiz de Kadoil’in adının daha
da yaygınlaşmasını ve daha fazla yerde görmek istediklerini söylüyorlar.
Sadakat kartı uygulamasının başlaması geri dönüşlerin ne kadar olumlu
olacağını ortaya koyacaktır” dedikten sonra EcoMax’tan gelen olumlu geri
dönüşlere ise şöyle değindi:
EcoMax ile motorda daha sessiz çalışma ve araçların daha uzun mesafeler
gidiyor olması oldukça belirleyici özellikler. Motorda korozyonu önlemesi ile
motoru koruyucu, zararlı emisyon gazlarını azalttığı için çevreci yapısından
dolayı hem bayilerin hem de müşterilerin gönlünü kazanmış durumda.
Enjektörlerde kirlenmeyi azaltıyor, motor performansında artış sağlıyor ve
yakıtın verimliliğini yükseltiyor.
EcoMax müşterilerimizden yoğun şekilde talep görüyor, kısa sürede çok iyi geri
bildirimler aldık. Özellikle düzenli Ecomax kullanıcıları, motor sesinde azalma ve
çok daha uzun kilometre yaptıklarını söylüyorlar.
EcoMax, diğer yandan çevre dostu bir ürün. Diğer ürünlere göre daha az
köpürüyor olması da oldukça önemli belirleyici bir özellik.”

2000 yılında Mersin’de akaryakıt sektörüne adım atan
Seyhan Petrol Yöneticisi Orhan Değer, 2018’in Ocak ayında
sahip olduğu dokuz istasyonu ile birlikte Kadoil markası
altında çalışmaya başlamış. Dürüst, güvenilir ve her geçen
gün büyüyen ve yerli yatırımları ile ön plana çıkan bir firma
olmasından dolayı Kadoil’i tercih ettiğini söyleyen Değer,
Kadoil’in bayi sayısını artırmak ve ilk beş firma arasına
girmek için müşteri memnuniyetini temel alan bir çalışma
prensibine sahip olduklarını belirtti.
Kadoil ürünleri içinde en fazla tercih edilenlerden
birinin EcoMax olduğunu dile getiren Değer, “Yüksek
performansı, yakıt tasarrufu sağlaması ve araç motorunu
koruması EcoMax’ı ön plana çıkarıyor. Müşterinin her
türlü isteğine cevap veren EcoMax, otomotiv ve akaryakıt
sektöründeki yenliklere gösterilebilecek en güzel
örneklerden biri” diyor.
Kadoil’in sunduğu hizmetlerle müşteri
memnuniyetini en üst seviyelere taşıdığını belirten
Değer, bu memnuniyeti düşürmemek için titizlikle
çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Şahzer Çınar yönetiminde Aydın’ın Çine ilçesinde
faaliyetlerine devam eden Çine Çınar Petrol, 2016 yılından
bu yana Kadoiil bayisi. “Kadoil’in sektördeki yükselişi,
tirajı gözümüzden kaçmadı. “Şirket yetkililerinin yaklaşımı,
görevlendirmiş olduğu bölge müdürlerinin yakınlıkları
ve ilgileri, genel merkezlerine yapmış olduğumuz
ziyaretlerdeki sıcak kanlı davranışları, bayilerine sağlamış
olduğu imkanlar ve şirketin kurumsal yapısı, çalışmamızda
etkili olan faktörler” diyerek Kadoil’in sunduklarının
bayi olmak için son derece kafi olduğunu vurgulayan
Çınar, gelecek dönemde de Kadoil’den bunu devam
ettirmelerini isteyip şöyle devam etti: “Kadoil’in bundan
sonraki dönemde de ürün kalitesini korumasını istiyoruz.
Tecrübeli ve uzman bir kadrosu var. Bu da biz bayiler için
sorunlara anında çözüm olarak yansıyor. Müşterilerimiz de
Kadoil’in verdiği güvence ve kaliteden gayet memnunlar.
Ancak daha fazla Kadoil bayisi görmek istediklerini de
eklemeyi ihmal etmiyorlar.”
“EcoMax, müşterilerimiz tarafından çok beğenilen
bir ürün. Ekstra güç, motor gücü ve korunmasına katkı,
yüksek performans, yakıt tasarrufu ve çevreci özellikleri
onu çok konuşulur kılıyor. Traktör ve tarım aracı sahipleri
dahi EcoMax kullanmaya başladı. Ürünün kullanımı her
geçen gün artmaya başladı, buna müşterilerden gelen
olumlu dönüşler büyük katkı sundu” diyen Çınar, ilerleyen
dönemlerde de yeni ve teknolojik ürünlerin bayilerinde yer
almasını umduklarını ekledi.
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“MÜŞTERI MEMNUNIYETI
TEMEL KRITERIMIZ”

“Yakın gelecekte Kadoil’in
Türkiye’nin en büyük beş
akaryakıt firmasından biri
olacağına inancımız tam.
Kendisini öne çıkaracak,
ses getiren projelerle
gündemde kalmasını
diliyoruz. Müşterilerimiz
de Kadoil’in adının daha
da yaygınlaşmasını ve
daha fazla yerde görmek
istediklerini söylüyorlar.”

“MÜŞTERILERIMIZ KADOIL’IN
KALITESINDEN MEMNUN”
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ECOMAX

ECOMAX

“ECOMAX MÜŞTERILERDEN
BEKLENILEN ILGIYI GÖRDÜ”

LPG OTOGAZ BIRIM KOORDINATÖRÜ TEOMAN AKDAĞ:

KADOGAZ YATIRIMLARINA
2019’DA DA DEVAM EDECEK

K

GÜNDEM

adoil’in marka gücü ve bilinirliği
sayesinde sektörde çok yeni
olmalarına rağmen hızlı bir büyüme
ve bilinirlik kazandıklarının altını
çizen LPG Otogaz Birim Koordinatörü
Teoman Akdağ, KadoGAZ’ın iki senedeki
performansını ve 2019 hedeflerini anlattı.

KadoGAZ markası için faaliyete
girdiğiniz 2016 yılından bu yana ne gibi
yatırımlar yaptınız?
2016 yılı Eylül ayında LPG Dağıtıcı Lisansını alan
Kadooğlu A.Ş., bu sektörde KadoGAZ markası
ile tüketicilere hizmet vermeye başladı.
Sektör ihtiyaçlarını en iyi şekilde
analiz ederek, oluşturduğu profesyonel
ekibi ile ilk yılında 100’den fazla bayi ağına
ulaşan KadoGAZ, geçirdiğimiz 2018 yılında
da değişen sektör koşullarına rağmen,
yatırımlarına devam ederek bayi sayısını
175’e çıkarmıştır. Hedefleri doğrultusunda
ilerlemeye devam eden KadoGAZ, sektördeki
ilk 14 firma arasındaki yerini alarak, yıllık 50
bin ton LPG satış kapasitesine ulaşmıştır.
Sektörde yeni bir marka olmanıza
rağmen hızlı bir giriş ve büyüme
gerçekleştirdiniz. Bu hızın arkasında
Kadoil’in bilinirliği nasıl bir paya sahip?
Sektörde yeni olmamıza rağmen
Kadoil’in marka gücü ve bilinirliği
sayesinde ilk yıllarımızda hızlı bir büyüme
gerçekleştirdik. Bugün Türkiye genelinde
175 KadoGAZ bayimizle stratejik noktalarda
konumlandırılmış istasyonlarımız bulunuyor.
LPG otogaz, artık istasyonların vazgeçilmez bir
parçası haline geldi. Gerek lojistik araç filosu

gerek servis hizmetleri gerekse satış ekibi
olarak sahamızı çok hızlı bir şekilde hazırladık,
ürün tedarik hizmetini hızlı ve sorunsuz
şekilde gerçekleştiriyoruz. 2018 yılının sonuna
kadar bayilerimizin büyük bir çoğunluğunu
KadoGAZ markası altında toplayarak hizmet
ağımızı genişletmiş olacağız.
KadoGAZ olarak müşterilerinize ne gibi
hizmetler sunuyorsunuz?
Çalışmalarını tüketicilerin memnuniyet
ve devamlılığını sağlamak üzerine devam
ettiren KadoGAZ, “Halk Günü” kampanyaları
ve otogaz bakım günleri düzenleyerek, sosyal
medya üzerinde tüketicilere etkinlikler ile ilgili

bilgilendirmeler sağlıyor.
Ürün kalitesi ve emniyet konularına
odaklanan KadoGAZ, tüketicilere ürünü
en iyi ve emniyetli şartlarda sunmak üzere;
tanker filosunu son teknoloji ve Uluslararası
Emniyet Sistemlerine sahip araçlardan
oluşturdu. Ayrıca, yetkili servisleri ile
bayilerine filtre değişimi ve rutin bakımlar
konusunda hizmet veriyor.
LPG’de en önemli ayaklardan biri lojistik
hizmet. KadoGAZ, lojistik süreçlerinde
nasıl bir yol izliyor?
Lojistik konusunda Kadogaz olarak hem
insan hem araç bazında çok iyi yatırımlar
yaptık. Yıllardır edinmiş olduğumuz lojistik
tecrübemizle, bayilerimize LPG tedarik
konusunda kusursuz hizmet sunuyoruz.
LPG sektörünün, durmaksızın devam
eden tedarik, depolama ve lojistik
operasyonları üzerine kurulu bir yapı
olduğunu benimseyen KadoGAZ, Türkiye
genelinde 10 adet rafineri ve depodan ürün
tedarik ederek, filosunda bulunan 15 adet
tankeri ile bayilerine ikmal vermektedir.
Ayrıca Akdeniz Bölgesinde 21 bin ton
kapasiteli, denizyolu ile ithalata uygun
bir LPG Depolama Tesisi inşasını hayata
geçirmek üzereyiz.
KadoGAZ olarak, 2019 için nasıl bir
büyüme politikası belirlediniz? Yeni tesis
kurumu gerçekleşecek mi?
KadoGAZ, 2019 yılı için büyüme stratejisini
devam ettirerek hem sektördeki pazar
payını hem de hizmet kalitesini artırmayı
hedeflemektedir.
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BiZi SOSYAL MEDYADAN
TAKiP EDEBiLiRSiNiZ
www.facebook.com/kadoil

Kadoil

Bizce

www.facebook.com/bizceyaglari

www.twitter.com/kadoilofficial

Kadoil

Bizce

www.twitter.com/bizceyaglari

www.instagram.com/kadoil

Kadoil

Bizce

www.instagram.com/bizceyaglari

www.linkedin.com/company/kadoil

Kadoil

Bizce

www.linkedin.com/company/bizceyaglari
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KURUMSAL KIMLIK

FUARLAR

BAYIMIZIN SESI

BIZCE YENI YÜZÜYLE
BILINIRLIĞINI ARTIRIYOR

BIZCE YENI KIMLIĞI ILE
ULUSLARARASI FUARLARDA
BOY GÖSTERIYOR

UĞUR GIDA
YÖNETİCİSİ SINAN YITER

K

KURUMSAL KIMLIK

adooğlu Yağ’ın gıda markalarından
Bizce, Doğu Anadolu başta olmak
üzere, Anadolu’nun bitkisel yağ
tüketiminde ilk tercih edilen
markalar arasına girdi. Ayçiçek ve mısır
yağı, margarin, endüstriyel ve karışım
yağlar, Kadooğlu Holding’in Gaziantep’teki
fabrikasında üretiliyor ve bayiler aracılığıyla
zincir marketlerden küçük bakkallara
kadar Anadolu şehirlerine dağıtılıyor.
Kalitesi ve lezzetiyle tüketiciden
tam not olan Bizce yağlarının logosu ve
ambalajları da iki yıl önce yenilenerek
daha modern bir tasarıma kavuşmuştu.
Anadolu’nun bir numaralı bitkisel yağ
markası olma hedefiyle yola çıkan şirket,
bölge bayilerinin de desteğiyle, şehirin
işlek meydanlarında sergilediği totem
billboardlarla markanın bilinirliği artırmaya
devam ediyor. Bayi ve tüketicilerinin
görüşlerine değer veren Bizce markasının
yöneticileri, yeni logo ve ambalajların,
tüketicilerde yarattığı izlenimi de bayilere
sorarak, görüşlerini alıyor.
Bizce yönetimi bu sene içinde
düzenleyeceği bayi toplantısı ile tüm
bayileri bir araya getirerek markanın yol
haritasını çıkaracak.
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YENI YÜZÜYLE
BILINIRLIĞINI ARTIRIYOR
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Kadooğlu Yağ markaları hem yurt içinde hem de yurt dışında, pazar
payını genişleterek büyümeye devam ediyor. Markalar, katıldıkları
yerli ve uluslararası fuarlarda büyük ilgi ile karşılanıyor.

T

ürkiye’nin en büyük 500
sanayi kuruluşu arasında
yer alan Kadooğlu Yağ, gıda
sektöründeki büyümesini
devam ettirmek ve yeni pazarlar
yaratmak için dünyanın en prestijli
uluslararası fuarlarına katılım
göstermeye devam ediyor. Gıda
sektörünün tüm paydaşlarını, en
yenilikçi teknolojilerini, tüketiciyi
ve gıda ürünlerini bir araya getiren
fuarlar, iç ve dış piyasada önemli
alıcılarla buluşmak ve marka
bilinirliği sağlamak adına büyük
önem taşıyor.
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BIZCE, DEVLER LIGINDE
ITE Turkey tarafından geçtiğimiz
yıl 26.’sı düzenlenen Uluslararası
Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı WorldFood İstanbul, TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. 4-8
Eylül tarihleri arasında gerçekleşen
fuar, 29 ülkeden 354 katılımcı ve 13
binin üzerinde ziyaretçi ağırladı. Fuar
kapsamında Türkiye’nin yanı sıra Suudi
Arabistan, Katar, Rusya, Almanya, BAE,
Azerbaycan, Irak, Belçika, Kazakistan ve
Kolombiya’dan 200’ün üzerinde yerli ve
yabancı profesyonel alıcı da ağırlandı.
Sektörün gelişmesine öncü olan

ve bu doğrultuda her yıl farklı bir konsept
ile sektörün önde gelen paydaşlarını
bir araya getiren WorldFood İstanbul
Fuarı’nda geçtiğimiz senelerde olduğu
2018’de de en fazla ziyaret edilen ve
beğenilen stantlardan biri Bizce’ninki
oldu. Türkiye bitkisel yağ sektörünün
hızla büyüyen markalarından Bizce Yağ,
standında, dünyanın dört bir tarafından
gelen satın alma heyetlerini ağırladı. Stant,
yerli yabancı katılımcıların ilgi odağı oldu.
“Prestijli fuarları önemsiyoruz”
Kadooğlu Yağ Ceo’su Celal Kadooğlu,
fuarla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede,
“Kadooğlu Yağ, olarak üretimimizin büyük
bölümünü yurt dışı pazarlarına sunuyoruz.
Bu nedenle de gıda sektörünün dünyadaki
prestijli fuarlarına katılmayı önemsiyoruz.
Her fuarda olduğu gibi WorldFood İstanbul
Fuarı’nda da ürünlerimiz büyük ilgi gördü.
Standımız ilk günden dünyanın dört bir
tarafından gelen sektör temsilcilerinin
akınına uğradı. Kadooğlu Yağ bünyesinde
bulunan markalar açısından son derece
başarılı geçen bu fuarın firmamızın özellikle
yurt dışı pazar payının artmasına önemli
katkı yapmasını bekliyoruz” diye konuştu.
Günlük 600 tonluk üretim
Kadooğlu, Bizce Yağ’ın en büyük
pazarının Asya, Güney Amerika ve Orta
Doğu ülkeleri olduğunu ifade ederek
şöyle devam etti: “Bizce Yağ, Orta Doğu

ülkelerinde bilinen ve aranan bir marka
haline geldi. Orta Doğu’nun yanı sıra
Avrupa Birliği ve Afrika ülkelerine de
önemli oranda ihracat yapıyoruz. Global
pazarda büyümeyi sürdüreceğiz. Günlük
600 ton bitkisel yağ üretim kapasitesine
sahibiz. Temel hedefimiz, bitkisel yağ
sektöründe Türkiye’nin saygın markaları
arasında yer alan Bizce’nin, yurt içindeki
pazar payını artırarak ülke ekonomisine
katkı sağlamaktır.”
“Kendini yenileme misyonu ile
yolumuza devam ediyoruz”
Kadooğlu Holding’in Kurumsal
İletişim ve Pazarlama Koordinatörü
Uyum Varol Kebabcı, fuar ile alakalı
yaptığı değerlendirmede, “Kadooğlu Yağ
bünyesinde yer alan Bizce markamız
nitelikli ve kaliteli ürünleri ile beğeni
toplarken, bu başarısını yeni kurumsal
yüzü ile taçlandırdı. Tüketici ihtiyaçlarına
hitap eden bir tasarım ve Bizce’nin samimi
duruşunu vurgulayan “Marifet Sizde!”
sloganıyla, tüketicilerimizle bağ kurmayı
hedefledik. Sektör profesyonelleri ile bir
araya geldiğimiz dünya çapındaki fuarlar
ise markanın duruşunu ve kurumsal kimlik
ihtiyaçlarını deneyimleyebildiğimiz eşsiz
alanlar. Uluslararası fuar katılımcılarının
geri bildirimleri bize yol gösteriyor ve her
geçen gün kendini yenileme misyonuyla
yolumuza devam ediyoruz” dedi.

FUARLAR

FUARLAR
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SINGAPUR’DA BIZCE’YE YOĞUN İLGI
24-27 Nisan 2018 tarihleri arasında
düzenlenen ve Güneydoğu Asya’nın
en büyük gıda fuarı olan Singapur
Food & Hotel Asia Fuarı, 70’in üzerinde
ülkeyi ve 40 binden fazla ziyaretçiyi bir
araya getirdi. 4 bin kadar katılımcının
da yer aldığı fuarın en sık ziyaret
edilen stantlarından biri Bizce Yağ’ınki
oldu. Çok farklı profilde misafirlerin
ağırlandığı stant, markaya çok sayıda
olumlu geri dönüş sağladı.
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Sektöründeki uluslararası pazarların etkili aktörleri arasında yer alan Kadooğlu Yağ, dünyanın en büyük ve
en önemli organizasyonları arasında yer alan SIAL PARIS 2018 Uluslararası Gıda Fuarı’nın adeta parlayan
yıldızı oldu. Fuar’da Kadooglu Yağ’ın standında incelemeler yapan İstanbul Ticaret Odası Başkanı
Şekib Avdagiç, firma yetkililerini kutlayarak başarılar diledi.

BIZCE’DEN ASPAS GÖSTERISI
7-10 Mayıs 2018 tarihleri arasında Brezilya’nın
Sao Paulo şehrinde düzenlenen ASPAS
Fuarı, Brezilya’nın en güçlü sektörlerinden
gıda sektörü için büyük bir vitrin. 60’tan
fazla ülkeden yüzlerce firma ve binlerce
ziyaretçinin katıldığı ASPAS, alternatif dış
pazar arayalar için de önemli coğrafya.
Bizce, yeni kimliği ile yer aldığı fuarda
hem katılımcılardan hem de ziyaretçilerden
büyük bir ilgi gördü. Bizce’nin yurt dışı
pazar payını artırma hedefi için önemli olan
fuarda, sektörün önde gelen paydaşları
Bizce standında ağırlandı.
BIZCE, HINDISTAN’DA GÖZ DOLDURDU
Hindistan’ın finans merkezi Mumbai’de 5-7
Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen Food
& Hotel India 2018 Fuarı, Asya’nın en büyük
fuar organizatörü UBM Allword tarafından
gerçekleştirildi. 201 ülkeden 120’den fazla
şirket ve 6 binden fazla ziyaretçi ağırlayan fuar,
gıda turizmi adına mükemmel bir platform.
Gıda sektörünün tüm paydaşlarını
bir araya getiren fuarın en ilgi çeken
stantlarından biri Bizce’ye aitti. Farklı
ülkelerden katılımcıları ağırlayan Bizce, fuar
sonrasında pek çok olumlu geri dönüş aldı.
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U
DUBAI GULFOOD 2018’IN YILDIZI
BIZCE YAĞ OLDU
Dünyanın en büyük yıllık gıda etkinliklerinden
biri olan Dubai Gulfood 2018 Gıda Fuarı,
18-22 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Dünyanın birçok ülkesinden 5 binden fazla
katılımcıyı misafir eden Gulfood, on binlerce
de ziyaretçiyi ağırladı.
Büyüme sürecini her yıl artıran Bizce
Yağ, dünya gıda pazarındaki önemli etkisini
geliştirmeye devam ediyor. Son olarak
Dubai’de düzenlenen Gulfood 2018 Gıda
Fuarı’na yeni kurumsal kimliği ile katılarak
ürünlerini dünya pazarlarıyla buluşturan
Bizce Yağ, fuarın da gözdesi haline geldi.
Sektörlerinde Ar-Ge, inovasyon
ve tasarıma ağırlık verdiklerini, sürekli
gelişime açık bir kurum olarak dünya
yağ sektöründeki gelişmeleri yakından
takip ettiklerini ve iç ve dış pazardaki
etkilerinin artırılması için uluslararası
fuarları önemsediklerini ifade eden

Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı ve Kadooğlu Yağ CEO’su Celal
Kadooğlu, yaptığı değerlendirmede, “Dubai
Gulfood 2018 Gıda Fuarı’nda yine en fazla
ziyaretçi kabul eden firmalar arasındaki
yerimizi aldık. Özellikle Orta Doğu ve
Afrika ülkelerinden gelen müşterilerimizle
gerek ürünlerimiz gerekse sektörümüzle
ilgili görüşme imkanı bulurken önemli iş
birliklerine de adım attık.
2018 yılında gerek yurt içi pazar payımızı
gerekse yurt dışı pazar payımızı önemli
ölçüde artırdık. Türkiye’nin her geçen gün
daha da büyümesi ve kalkınması için
hepimizin kendi sektörleriyle ilgili gelişime
açık olması ve dünya pazarlarında daha
etkin roller üstlenebilmesi için var gücümüzle
çalışmamız gerekiyor. Kadooğlu Holding
ve bünyesindeki bütün şirketler, ülke
ekonomisine katkı sağlarken sürdürülebilir
ihracat ve kalkınma için üzerine düşenleri
yapmaya devam ediyor” dedi.

luslararası gıda fuarları
arasında gıda sektörünün en
önemli organizasyonlarından
biri olarak gösterilen ve
bu yıl 109 ülkeden binlerce üretici
firmanın katıldığı SIAL PARIS 2018
Uluslararası Gıda Fuarı’na katılan
Kadooğlu Yağ, ürünlerini dünya
pazarlarıyla buluşturmaya devam
etti. Türkiye’de sektörünün en önemli
aktörleri arasında yer alan Kadooğlu
Yağ markaları yurt içi pazar payını Bizce
markası ile hızla artırırken uluslararası
organizasyonlarla da Bizce dışında
Brinto ve Mayra markaları ile dünya
pazarlarındaki etkinliğini artırmaya
devam ediyor.
SIAL PARIS 2018 Uluslararası Gıda
Fuarı’nda Bizce Yağ’ın standında
incelemeler yapan İstanbul Ticaret
Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Bizce’nin
ürünlerine olan ilgiyi takdir ederken;
Türkiye’nin 109 katılımcı ülke arasında
en fazla firmayla katılan dördüncü
ülke haline geldiğini ifade etti. Şekib
Avdagiç fuara katılımlarından dolayı
Kadooğlu Yönetim Kurulu’na teşekkür
etti. Uluslararası fuarların gerek ürün
tanıtımı için gerekse ülke tanıtımı
için büyük önem taşıdığını ifade
eden Kadooğlu Yağ CEO’su Celal
Kadooğlu, dünyanın birçok büyük
fuarına katıldıklarını ve Fransa’nın
Başkenti Paris’te gerçekleştirilen ve

adeta dünyanın en büyük gıda marketi
görünümünde olan SIAL PARIS 2018’de
profesyonel ziyaretçilerin yoğun
ilgisiyle karşılaştıklarını ifade etti.
Kadooğlu yaptığı değerlendirmede
“Fuarlar gerek üretici firmalar
gerekse üreten ülkeler için en önemli
pazarlar konumundadır. 109 ülkeden
katılımcının yer aldığı SIAL PARIS 2018
Uluslararası Gıda Fuarı’nda yer almak
bizler için önemli. Uzun yıllardır dünya
gıda devler liginde ürünlerimizle yer

alıyoruz. Fuarda standımızı ziyaret
ederek bizlere motivasyon kazandıran
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib
Avdagiç’e teşekkür ediyoruz. Son
yıllarda iç piyasada gösterdiğimiz
yüksek performansı uzun yıllardır
dış pazarlarda da gösteriyoruz. Her
geçen gün ihracat gerçekleştirdiğimiz
ülke sayısı ve bu ülkelerdeki pazar
payımız artıyor. Türkiye’nin kalkınması
ve gelişmesi için bizler de elimizden
geldiğince katma değer üretmeye, yeni
yatırımlarımızla yeni istihdam alanları
açmaya çalışıyoruz. Hedefimiz global
markalar arasında yer almak. Bunun
için önceliğimiz Ar-Ge ve inovasyona
dayalı çalışmalarımızı sürdürmek ve
sektörümüzle ilgili fuarları yakından
takip ederek ihracat gerçekleştirdiğimiz
ülke sayısını artırmaktır. Her geçen
yıl yeni yatırımlarımızla üretim
kapasitemizi artırıyoruz, bugün
günlük 600 ton bitkisel yağ üretim
kapasitesine sahibiz. Temel hedefimiz,
bitkisel yağ sektöründe Türkiye’nin
en çok aranan markaları arasında yer
alan Bizce’nin, her geçen yıl yurt içinde
pazar payını artırarak ülke ekonomisine
katkı sağlamasıdır.”
Fuar süresince standı ziyaret eden
katılımcılarla Kadooğlu Holding Dış
Ticaret Müdürü İhsan Mert ve İhracat
Müşteri Temsilcisi Saliha Kadooğlu
yakından ilgilendi.
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SIAL PARIS
2018’DE
KADOOĞLU
RÜZGÂRI

ERGÜN GIDA’NIN SAHIBI YAŞAR ERGÜN:

BİZCE YENI IMAJIYLA DAHA DA GÜÇLENDI
ağ sektöründe yerli ve yabancı çok
sayıda marka olmasına rağmen,
Bizce yağlarının bölgede tercih
edilir noktaya gelmesindeki temel
etkenin Kadooğlu Holding’in finansal
gücü olduğunu belirten Yaşar Ergün, “Bir
aile şirketi olmasına rağmen kurumsallığı,
devam eden yatırımları, yenilikçiliği, vizyonu
ve profesyonel ekibi, biz bayilere güven
veriyor. Bu nedenle Bizce yağlarını geleceğin
yağı olarak görüyorum” diyor.
“Ürün sürekliliği ve fiyat politikası kadar
bizim gibi bölgelerde markanın satılması ve
piyasada yaygınlaşmasında bayilerin çok
büyük katkısı oluyor” diyen Ergün, şöyle
devam ediyor: “Bayiliğini yaptığımız yağlar
arasında Bizce yağlarının oranı her geçen gün
arttı. Piyasadaki hakimiyetimiz sürüyor.
Bayi olarak yüzde 95 Bizce yağlarını satıyoruz.
Markanın en çok ayçiçek yağı tercih ediliyor.
Bölgeye yerleşen Araplara ilk olarak Bizce’yi
sunduk ve memnun kaldılar. Şimdi, Bizce
markasının yağlarını tercih ediyorlar.
Gaziantep ve bölgesinde yaşamaya başlayan
Arap vatandaşlarla birlikte, yemeklik
margarin tüketimi de ciddi oranda arttı.
Biz son yedi yıldır Bizce yağlarının bayiliğini
yapıyoruz ve satış grafiğimiz her yıl
sürdürülebilir bir yükseliş halinde. Gerek
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Yaşar Ergün, “Geçen yıl Bizce, markasının
kurumsal kimliği, logosu ve etiketlerini
yeniledi. Bayi olarak yenilenen markayı daha
güçlü bulduk ve ambalajların etiketlerini çok
beğendik. Profesyonel bir kurumsal kimliğe
büründüğünü düşünüyorum. Müşterilerden de
olumlu dönüşler oldu. Tüketici artık markasıyla,
görüntüsüyle Bizce’yi tanıyor” diye konuştu.

ürün olarak gerek reklam panolarıyla sürekli
tüketicinin gözünün önünde bulunuyoruz
ve bu da satışları olumlu etkiliyor. Kadooğlu
bize kaliteli ürün ve hizmet sunuyor; biz de
ürünü doğru pazarlayıp satıyoruz. Böylelikle
birbirimizi tamamlıyoruz.”
YENI LOGO BEĞENILDI
Farklı sektörlerde faaliyet gösteren Kadooğlu
Holding’in en güçlü yanını, kendini sürekli
yenileyip markalarını geliştirmesi olarak gören

“BAYI TOPLANTILARI
MARKAYA DEĞER KATAR”
Şirket yöneticileri ile direkt iletişim
kurup birebir görüşerek taleplerini varsa
önerilerini iletmenin büyük avantajını
gördüklerini söyleyen Ergün, diğer
bölgelerdeki bayilerin de benzer ayrıcalığa
sahip olduğunu böylelikle, markanın
her geçen gün daha fazla büyümesinin
önünde bir engel kalmadığını söylüyor.
Yılda bir sefer bayi toplantısı ile ülke
genelindeki bayilerle bir araya gelip fikir
alışverişinde bulunmanın artı değer
katacağına inanan Ergün, “Bayilerle
markanın diğer bölgelerdeki konumundan
bahsetmek ve fikir alışverişinde bulunmak
isteriz. Ayrıca Ramazan’da bütün Bizce
ailesinin katılacağı bir iftar yemeği
organizasyonu bekliyoruz” diyerek
kurumdan beklentilerini dile getirdi.

KÖMÜRCÜLER GIDA SATIŞ MÜDÜRÜ KENAN PARMAKSIZ:

BIZCE YAĞLARI BIZIM LOKOMOTIFIMIZ
Kömürcüler Gıda olarak toplamda 2 bin adet bakkal ve orta ölçekli marketlerle çalıştıklarını söyleyen
Kömürcüler Gıda Satış Müdürü Kenan Parmaksız, “Orta ölçekli market ve bakkallardan oluşan alt
kanallardaki güçlerini kullanarak raflarda Bizce markasının bulunmasını sağlıyoruz. Çünkü bu yağı
deneyen tüketicinin yeniden tercih edeceğini biliyoruz” diyor.

G

aziantep’te kurulu 60 yıllık geçmişe
sahip olan Kömürcüler Gıda
Sanayi Ticaret A.Ş., bölgesinin en
güçlü bayilerinden. 15 markanın
bayiliğini yaptıklarını ve Gaziantep dışında
Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa,
Osmaniye ve ilçelerinde hizmet verdiklerini
söyleyen Kömürcüler Gıda Satış Müdürü
Kenan Parmaksız, ikisi Gaziantep biri
Kahramanmaraş’ta olmak üzere üç
depoları bulunduğunu belirtti. Bayi olarak
alt kanallar olarak adlandırılan bakkallar
aracılığıyla müşteriye ulaştıklarını söyleyen
Kenan Parmaksız, toplamda 2 bin bakkal
ve orta ölçekli marketlerle çalıştıklarını
ifade etti. Ayçiçek yağı olarak sadece
Bizce’nin bayiliğini yaptıklarının altını
çizen Parmaksız, şöyle devam etti: “Bizce
markasının Gaziantep ve Kahramanmaraş
bayiliğini yapıyoruz.
Bizce’yi tercih etmemizin sebebi de
aile dostluğu olması ve Kadooğlu’nun
markasının arkasında duracak bir
firma olduğunu biliyor olmamız. Ayrıca
Bizce yöneticileri ve satış ekibi ile iyi bir

iletişimimiz var. Gıdada yedi şirketin ve
markanın bayiliğini yapıyoruz fakat gıda
bayiliğinin lokomotifinin yağ olduğunu
söyleyebilirim. Ürün ilgili şu ana kadar
hiç şikayet almadık. Rekabetçi ve biraz
daha hızlı olursak, Bizce markası daha
iyi yerlere gidecektir.”
Yapılan kurumsal değişimle ilgili
görüşlerini de paylaşan Parmaksız,

“Mısır yağında yenilenen logo, etiket
ve ambalajları başarılı buldum.
Ayçiçek yağının etiketlerindeki
renklere zor alıştığımı itiraf etmeliyim.
Bu görüşmelerimizi şirketin satış
yöneticilerine iletiyoruz. Bayilerin
yorumlarına göre kurumsal çalışmaların
revize edileceğini belirtmeleri hem
bizleri hem de markayı önemsediklerini
gösteriyor. Ürünün kalitesi, sürekliliği
ve bayinin etkinliği dışında markanın
alt kanalların raflarını doldurması için
atılması gereken bazı adımlar olduğunu
düşünüyorum. Bakkallara, kampanyalar,
promosyonlar ve etkinlikler satışlarda
etkili olabilir. Marka, tüketici tarafından
benimsendiğinde artık bakkal ve
marketlerin o ürünü satmamak gibi
bir şansı olmayacaktır fakat önce o
ürünü tüketiciye sunan bakkalların
Bizce yağlarını tercih etmesini sağlamak
gerekiyor. Bakkallar, marketler markalar
tarafından promosyonlara alıştırılmış.
Doğal olarak Bizce’den de benzer
promosyonlar bekliyorlar” dedi.
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Bizce markasını geleceğin yağ markası olarak gören bölgenin en büyük gıda bayilerinden
Ergün Gıda’nın sahibi Yaşar Ergün, “Bizce’nin bayiliğine başladığımız ilk aylar, müşteriye
biz öneriyorduk fakat bugün tüketicinin ilk tercihi haline geldi” diyerek, Bizce markasının
yenilenen yüzüyle de farkındalık yarattığını belirtti.

ONAYLAR GIDA ORTAĞI MEHMET ONAY:

BIZCE YAĞLARININ BILINIRLIĞI
ARTIKÇA TALEP DE ARTIYOR
Bizce yağlarının Van ve ilçelerinin dağıtım bayisi olan Onaylar Gıda’nın ortaklarından Mehmet Onay,
Van bölgesinde Bizce’ye talebin artmaya başladığını ve reklam, tanıtım gibi çeşitli çalışmalarla
markanın bilinirliğinin daha da artacağını söylüyor.

BIZCE BAYİLERİ

1

976 yılında bakkal olarak ticari
faaliyetlerine başlayan Onaylar
Gıda, 1985 yılında akide şekeri
fabrikası kurarak gıda sektörüne
giriş yaptı. 1992 yılında gıda toptancılığı
ile Van, Bitlis, Hakkâri, Iğdır, Ağrı ve
Kars gibi çevre illere dağıtım yapmaya
başladı. Bugün 25 ürünün bayiliğini
yaparak yaklaşık bin noktaya dağıtım
yaptıklarını söyleyen Mehmet Onay,
ayçiçek yağı olarak sadece Bizce
yağlarını sattıklarını ifade ediyor.
Bizce bayiliğinin 10 yıldır devam
ettiğini söyleyen Mehmet Onay, bazı
yağ markalarının bayiliği için teklifler
geldiğini belirterek, “Bizce yönetimiyle
artık bir aile gibi olduk. Hepimiz birlikte
çalışıp Bizce markasını bir yerlere
getirdik. Şimdi onu bırakıp başka bir
yağ almak, bir çocuğu dünyaya getirip
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büyütüp belli bir yaşa geldikten sonra
onu bırakıp başka bir çocuğu yeniden
büyütmeye çalışmak gibi olur. Artık 10
yıldır büyüttüğümüz ağacın meyvesini
yemek istiyoruz. Pazarda genel alıma
baktığımızda iyi bir grafik görüyoruz.
Bölgesel olarak bazı il ve ilçelerde
markaya karşı talep oluşmuş durumda.
Pazardaki bilinirliğimiz yüzde 60
civarında. Bu bilinirlik daha da artabilir.
Bunun için de firmanın buraya gelip
destek vermesi, marketleri takip etmesi
gerekiyor. Bizce’nin daha fazla elemanı
sahada olursa ve pazarı takip edebilirse
satış grafiği yükselecektir” diye konuştu.
Markanın tüketici zihninde yer
edinebilmesi için reklam çalışmalarının
yapılması gerektiğini düşünen Mehmet
Onay, düşüncelerini şöyle ifade etti:
“Yerel radyolar veya billboardlar yerel

televizyon ve gazeteler reklam için
kullanılabilir. Marketlerde cam giydirme
yapılabilir. Bütün bu çalışmaların da
firma tarafından yapılması gerekiyor.
Firmadan bir diğer beklentimiz ise,
tüm bayilerin bir araya gelip fikir
alışveriş yapabileceği bir bayi toplantısı.
Bayilerin piyasada olup bitenleri
konuşması çok faydalı olacaktır.”
Mehmet Onay, markanın yeni
tasarımı ile ilgili de düşüncelerini şöyle
dile getirdi: “Margarin ambalajının
tasarımının çok güzel olduğunu
düşünüyorum. Tüketiciler, yağlarda
kırmızıya pek alışkın değil. Ayçiçek
etiketinin rengini değiştirebilirler,
biraz revizyona ihtiyacı var gibi geliyor.
Mutfakların ŞEF’i markasının logo ve
ambalaj tasarımlarında da daha modern
bir revizyon bekliyoruz.”

UĞUR GIDA YÖNETICISI SINAN YITER:

BAYI OLARAK AYRILAMADIĞIM
TEK MARKA BIZCE

Yedi yıldır Bizce yağlarının bayiliğini yapan Uğur Gıda ortaklarından Sinan Yiter, Bizce ile olan gönül
bağını şöyle dile getiriyor: “Kısa bir dönem başka bir markanın yağını satmak zorunda kaldım.
Yağlar araca yüklenirken, bir dostuma ihanet etmişim gibi hissettim.”
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Uğur Gıda’nın kuruluş hikayesini ve
faaliyetlerini dinleyerek röportajımıza
başlamak isteriz...
Pazarlamacı olarak çalıştığım bir firmanın
Tatvan’daki toptancısı, İstanbul’a taşınma
kararı alınca biz de bir arkadaşımla kendi
işimizi kurmaya karar verdik. 2004 yılından
2011 yılına kadar Mis Gıda çatısı altında
birlikte çalıştık. Toplam yedi şirketimiz,
Tatvan’da bir marketimiz var. Yedi şirketten
ikisi bize ait, geri kalanlarda ise hisse
ortaklığımız bulunuyor. Salça, yoğurt ve
peynir üretimi gerçekleştiriyoruz. Gıda
ürünleri için de toptancılık yapıyoruz.
2011 yılından bu yana toptan kanadında

yalnızca ben çalışıyorum. Şu an Bizce’nin
teşriki mesaisi olduğu Uğur Gıda, 2011’de
kuruldu ve o günden beri de Bizce’nin
bayisiyiz. Ayrıca Bursa ve Balıkesir’de
İçim markasının ürünlerinin bölge
distribütörlüğünü yapıyoruz.
Ayçiçek yağı olarak bayiliğini yaptığınız
başka markalarınız var mı?
Ayçiçek yağında tek markamız Bizce.
Bununla birlikte daha çok karma ürün çalışan
bir toptancıyız. Sattığımız yaklaşık 13 pirinç
markamız var. Kendi ürünlerimizi, yoğurt,
biber salçası gibi imalatlarımızı da satıyoruz.
Birkaç marka zeytin, çay ve kahve markamız
da bulunuyor. Zaman zaman belirli markaları
alıp satıyoruz. İstikrarlı devam eden,
ayrılmadığımız tek marka ise Bizce. Sadece
kısa bir dönem farklı bir yağ markasını
satmak zorunda kalmıştık. Yağlar dağıtım
için depodan araca yüklenirken, bir dostuma
ihanet etmişim gibi hissettim. Sonrasında da
başka marka satmadım.
Bizce yöneticileri ile en başından beri
gönül muhabbetimiz var. Kalite konusunda
hiçbir zaman sorun yaşamadık. Hiçbir

restoran, kafe veya marketten Bizce ürünleri
ile ilgili şikâyet almadım. Gönderdiğimiz ürün
çeşitlerinin hiçbiri geri gelmedi.
Satış noktaları ve tüketicilerden marka
ile ilgili dönüşler nasıl?
Ortak bir pazar ve fiyatlar stabilize olsa yani
muadil markalarla aynı fiyatta olabilsek,
bizden daha fazla yağ satacak başka bir
marka tanımıyorum. Dokuzuncu ayda 11
araba, onuncu ayda yedi araba tonaj yaptık.
Muş ile birlikte toplam 500 binlik bir nüfusa
hitap ediyoruz ve bu nüfus için bunlar çok
ciddi tonajlar aslında. Bu nüfusla bu ciroyu
yapmak büyük bir mesele. Dolayısıyla
pazarda çok iyiyiz. Ancak fiyatlar zaman
zaman muadil yağların üstünde kalabiliyor.
Bu bizi çok etkiliyor. Çünkü bir liralar bile
çok önemlidir yağlar için. Özellikle pet
için konuşursak, markanın marketlerde
var olması fiyat ve kaliteye bağlıdır. Aile
yapılarının büyük olmasından dolayı, üç
ayda 20 bin teneke 18 litrelik yağ satabiliriz.
Şöyle de bir durum var; kış aylarındayız ve
burada kar yağdığı zaman köylerde yollar
kapanır. Dolayısıyla insanlar toplu alışveriş
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itlisli girişimci Sinan Yiter, pazarlamacı
olarak başladığı iş hayatına bugün
toptancı ve üretici olarak devam
ediyor. “Bildiğim ve en iyi yaptığım
şey çalışmak” diyen Sinan Yiter ile bir araya
geldiğimiz Bitlis’teki seyir tepesinde Uğur
Gıda’daki mesaisinden özel yaşamına kadar
keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Sonrasında
bizleri evinde misafir eden Sinen Yiter’i bir de
eşinden dinledik.

yapar ve altı ay çarşıya inemezler. Bugün, Bizce
markasını bölgedeki 694 bakkal ve markette
bulmak mümkün.

ediyorum. Ama Bitlis yemeklerini
yapmayı da öğrendim.

Markanın bilinirliğini artırmak için bayi olarak
ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Marka, bu
anlamda ne gibi destekler verebilir?
Biz bayi olarak araç giydirme yapıyoruz fakat
yağda çok şey yapmaya gerek yok bence. Yağ,
fiyat odaklı bir ürün. Ürün hakkında şikâyetin
gelmemesi, ürünün kalitesi çok önemli. Kalite
ve hizmetle alakalı pek bir sıkıntımız yok.
Yağda kârlılık çok düşük olduğundan, reklam
ve tanıtıma bütçe ayırmak zor gibi görünüyor.
Fakat zaman zaman bayi toplantılarıyla,
markanın konumu ve gelişimiyle ilgili
değerlendirmeler yapılabilir.

BAYIMIZIN SESI

Siz, Bizce’nin geleceğini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Bizce’yi çok kabullendik. Yalnızca ticaret için
satmadık. Yeri geldi, piyasada var olalım
diye maliyetine ürün sattık. Şu anda burnu
çok havada marketçilere bile kolaylıkla
satabileceğimiz bir marka konumunda. Firma,
piyasadaki fiyatları iyi takip edip, hammadde
alımını iyi yapabilirse hem bilinirlik olarak
hem de kalite olarak bu bölgede bir numara
olacağını söyleyebilirim.
Biraz da günlük yaşamınızdan bahseder
misiniz? İşinize ayırdığınız kadar ailenize
de zaman ayırabiliyor musunuz?
Eve genelde çok geç dönüyorum ve Pazar
günleri dahi çalışıyorum. Tatil yapmaya
nadiren vakit buluyorum. Bazen ne kadar
yoğun çalıştığımı unutuyorum. Bunu eve
geldiğimde fark ediyorum, çoğu zaman
konuşmaya takatim olmuyor desem yeridir.
Bu nedenle kendi emeklilik yaşımı kendim
belirledim. 45 yaşına geldikten sonra her
şeyi bırakıp aileme daha fazla zaman
ayırmak istiyorum.
Hiç ilgi duyduğunuz spor dalı veya bir
hobiniz yok mu?
Spora dair bir merakım yok ama müzik
konusunda çok iddialıyım. Kulağım iyidir
ve her türlü müziği dinlerim. Yemekle
ilgileniyorum. Ayıptır söylemesi, paçanga
böreğini harika yaparım. Babam kasaptı.
O yüzden her daim etle iç içeydik. Evde bir
milyon çeşit sebze, meyve, pirinç, bulgur olsa
bile et yoksa annem, evde yemek yapmak için
bir şey olmadığını söylerdi. Etle büyüdüğümüz
için fırında olsun, sote olsun, et yemekleri
yapmayı çok severim. Acının çocukların
iştahını artırdığı yönünde bir tezim var. Bu
nedenle onlara, fark ettirmeden yemekle
birlikte süs biberi yediriyorum.
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SINAN MUTFAKTA YENILIKLERE AÇIKTIR
Tek şikayetim çok fazla çalışması
Hemşirelik meslek yüksekokulundan
mezun olduktan sonra Sinan Yiter ile
tanışan ve yuva kuran Duygu Yiter, bugün
hem bir sağlık ocağında hemşirelik
yapıyor hem de iki çocuğun eğitimiyle
ilgilenmeye çalışıyor. Ailesine dair tek
isteği ise birbirlerine her zaman vakit
ayırabilmeleri ve hep mutlu bir aile
olarak kalmaları.
Evlendikten ve çocuk sahibi
olduktan sonra mesleğinize
devam edebildiniz mi?
Hemşirelik meslek yüksekokulundan
mezun olduktan sonra Sinan ile
evlendik. Evlendikten sonra Bitlis’in
Mutki Kavakbaşı’na tayinim çıktı ama
bölgenin hem uzak olması hem de yeni
evlenmiş olmamdan ötürü gitmedim.
O dönemde vekil öğretmenlik
yaptım. Çocuklarımın doğumuyla
öğretmenliği bırakmak zorunda
kaldım. Bir müddet geçtikten sonra,
2010 yılında Bitlis Devlet Hastanesi’ne
atandım. Şimdi de bir sağlık ocağında
çalışmaya devam ediyorum.

İlgili olduğunuz bir hobiniz var mı?
Çocuklarım doğduktan sonra tek
hobim onlar oldu. Onlarla ilgilenmek,
okula hazırlamak, sorunlarıyla
ilgilenmek epey zamanımı alıyor.
Bu nedenle kendime pek vakit
ayıramıyorum ancak vakit buldukça
yürüyüş yapıyor ve kitap okuyorum.
Ancak çocuklarımla olduğum her
an oldukça keyifli ve onlarla beraber
yeniden öğreniyorum.

Sinan Bey’i bir de sizden dinleyelim...
Eşim merhametli ve anlayışlı bir insandır.
Hemen her konuda inatçıdır ama iyi
bir baba ve iyi bir eştir. Yoğun çalıştığı
ve çoğu zaman eve geç geldiği için
çocukların okulu ve ödevleri ile birebir
ilgilenemiyor ancak her zaman sorar ve
gerekli olanı yapar.
Ailecek en büyük keyfimiz Pazar
günleri. Sinan, genelde Pazar tatil
yapıyor ve hep birlikte oluyoruz. Sinan,
bize güzel yemekler yapıyor.

Yazları nasıl geçiyorsunuz?
Ailem Malatya’da yaşıyor. Yazları
genellikle Malatya’da ailemin yanında
geçiriyoruz. Çoğu zaman ben
Malatya’dan erken dönmek zorunda
kalıyorum ancak böyle zamanlarda
çocuklarım Malatya’da ailemin
yanında kalmaya devam ediyor. Ayrıca
çocuklar, orayı çok seviyor. Onlar
Malatya’da çok mutlu olduğu için ben
dayanmaya çalışıyorum ama babası
onlardan ayrı kalmaya çok fazla
dayanamıyor.

İş hayatında olduğu gibi yemek
konusunda başarılı mı sizce, siz de
yemekle ilgili misiniz?
Fırın yemeklerinde oldukça iyidir.
Yemek programlarını düzenli olarak
takip eder, ekran karşısındaki yemekleri
hafızasına not eder. Daha sonra
gördüğü değişik tarifleri arada sırada
uygular. Ben ise mutfakta yeniliklere
çok açık değilim. Eşimin de oturmuş
bir damak tadı var. O yüzden değişik
yemekler yapmayı pek denemem. Aynı
zamanda çalıştığım için daha pratik,
yapımı kolay yemekler yapmayı tercih

10 yıl sonra kendinizi nerede
görüyorsunuz?
10 yıl sonra kendimi şu anda
olduğum pozisyondan daha
ileride ve daha keyif alacağım bir
yerde görüyorum. Eşimin de bunu
istediğini biliyorum ama şu an için
şartlar burayı müsait kılıyor. Örneğin
Bursa’da yaşamak isterdim.
Ancak en büyük beklentim
çocuklarım için. Kızımın iyi bir fen
lisesi ve çok güzel bir üniversiteyi
kazanacağına inanıyorum. Onun
arkasından da Nisa gelecek.

Derslerinde oldukça
başarılı olan
Hira Nur ve Nisa
şimdiden yapacakları
mesleklere karar
vermiş. Hira Nur
beyin cerrahı olmayı
düşünürken Nisa,
hakim olmak
istediğini belirtiyor.

HIRA NUR: BEYIN CERRAHI
OLMAK ISTIYORUM

Ben şu anda beşe geçtim. Final Okulu’nda
okuyorum. Matematik ve İngilizceyi çok
seviyorum. İngilizce tıp okumak istiyorum.
Beyin Cerrahı olmak en büyük isteğim. Polis
de olmak istiyorum ama annem izin vermiyor.
Fakat okulumu İzmir veya Bursa gibi şehirlerde
okumak istiyorum. Yurt dışında da okumak
isterdim. Tatvan’ı Bitlis’ten daha çok seviyorum
ama farklı bir yerde de oturmak isterim.

NISA: HAKIM OLMAK ISTIYORUM

Ben şu an dördüncü sınıftayım. İngilizce,
matematik, fen ve resim en sevdiğim dersler.
Büyüyünce de hâkim olmak istiyorum. Fakat
resim yapmayı çok seviyorum. Bir de hobi
olarak dalgıçlık yapmak istiyorum. Babamızla
en çok pikniğe, market alışverişine ya da
AVM’ye gitmeyi seviyoruz. Babam, etli patatesli
bir yemek yapıyor. Adını bilmiyorum ama onu
çok seviyorum. Bir keresinde de çok güzel
börek yapmıştı.
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Tatvan’da hafta sonlarınız nasıl
geçiyor? Küçük yer olmanın avantaj
veya dezavantajları var mı?
Daha önce Bitlis’te yaşıyorduk.
Bitlis’ten Tatvan’a taşınalı iki yıl oldu.
Taşınmak bizim için gerçekten çok iyi
oldu. Bitlis çok tenha ve sessiz bir yerdi.
Ben de ailem de kalabalık ortamlarda
bulunmayı seviyoruz. Bu nedenle
Tatvan bize bir cennet gibi geldi.
Bitlis’teki tek lüksümüz evimizin
yakınlarındaki iki markete gitmekti.
Ama Tatvan öyle değil. Çarşıya, işe
istediğimiz yere gidip gelebiliyoruz.

PROFIL

alışarak, tırnakla kazıyarak nasıl
büyük bir şirket olunabildiğini,
alın terinin değere dönüştüğünü
burada gördüm. Celal Beyin
çalışkanlığı, disiplini ve iş ahlakı,
beni bu şirkete bağlayan nedenler
oldu” diyerek duygularını dile getiriyor
holdingin emektar aşçısı Salih Aydeniz
ve şöyle devam ediyor: “26 yıl önce
dede Hacı Fettah Kadooğlu beni işe
aldıktan sonra uzun yıllar Cemal Bey
ile çalıştım. Çocukluğunu bildiğim
Tarkan Kadooğlu’nun gösterdiği
başarıdan dolayı çok mutluyum.”
Holdingin aşçısı Salih Usta’nın
mutfağından holdinge ve hayata baktık.

KADOOĞLU

BENİM İKİNCİ AİLEM OLDU
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Sizi tanımayan ülke genelindeki holding
çalışanları ve bayilerimiz için kendinizi
kısaca anlatabilir misiniz?
1963, Şanlıurfa Suruç doğumluyum.
Dokuz yaşındayken Gaziantep’e geldim
ve 47 yıldır da bu şehirde yaşamaktayım.
Kıbrıs İlköğretim Okulu’nda okudum ve
1979 yılında iş hayatına atıldım. İlk olarak
Gaziantep şehir merkezinde bulunan Tat
Lokantası’nda çalışmaya başladım. Oradan
ayrıldıktan sonra birkaç sene Gaziantep
Havaalanı’nda ve Adana Havaalanı’nda
çalıştım. Ardından iki sene Konya şeker
fabrikasında çalıştıktan sonra askere gittim.
Askerden döndükten sonra 1993’te
Kadooğlu’nda işe başladım. 26 yıldır
hem şirketin hem de ailenin aşçısı olarak
çalışıyorum. İki erkek ve üç kız çocuğum,
üç de torunum var. Oğullarımdan biri
de holding bünyesindeki Kadooğlu Yağ
fabrikasında çalışıyor.
Kadooğlu’nda işe başlamadan önce sık
iş değiştirmişsiniz. Burada uzun yıllardır
çalışmanızı sağlayan faktörler neler?
Hacı Fettah Kadooğlu beni işe aldıktan
sonra uzun yıllar oğlu Cemal Bey ile
çalıştım. Hacı Fettah Bey, çok değerli

bir insandı, Cemal Bey’in bu seviyelere
gelmesinde çok büyük emeği oldu. 26
yıldır burada çalışma nedenim, Cemal
Bey başta olmak üzere, ailenin bana değer
vermesi, yaptığım işleri beğenmesi ve
benim de onların insanlığını sevmem oldu.
Holdingde işe başladığım ilk dönemde
Cemal Bey, Ankara’da yaşıyordu. Ayda
bir Gaziantep’e gelirdi. O zaman da beş
kişi çalışırdı. Onların yemeğini yapar,
servis sonrası banka tahsilatlarını inceler,
kömür işlerini takip ederdim. Haftanın
bazı günleri de bağ evlerine gidip yemek
yapardım. 1997’de Renault bayiliği açılınca
ben de oraya geçtim ve 350 kişiye yemek
çıkarmaya başladım. 10 yıl çalıştıktan
sonra, Kadooğlu bayiliği sattı fakat ben
birkaç ay daha orada çalışmaya devam
ettim. Celal Bey’in olduğu idari binaya da
biz yemek gönderirdik. Şirket ekonomik
sıkıntı yaşadığı için hep aynı yemek
vermeye başlayınca Celal Bey bana ne olup
bittiğini sordu. Ben de şirketin durumunun
iyi olmadığı, o nedenle her gün aynı yemeği
çıkardıklarını söyledim. Bunun üzerine
yeniden Kadooğlu’na dönmemi istedi, ben
de seve seve kabul ettim.
Nasıl aşçı oldunuz, farklı bir iş
yapmak istediniz mi?
Birkaç sene sıvacılık da yaptım fakat
aşçılığın bana daha uygun olduğunu
gördüm ve aşçı olarak mesleğimi devam
ettirmeye karar verdim. Her iki işin de
kendine göre zorluğu vardı fakat yemek
yaparken daha çok keyif alıyordum.
Şirket aşçılığının kendine has
zorlukları var. Bunların başında
yemeği beğendirmek geliyor. Çok fazla
çalışanın olduğu yerde herkese yemeği
beğendirmeniz ya da herkesin istediği
menüyü çıkarmanız mümkün olmuyor.
Personelin yemekleri beğenmesi
için elimden geleni yapıyorum. İstenilen
yemeğin zor olması benim için sorun değil.

“Kendi ailemden çok
Kadooğlu Ailesi ile
iç içe oldum” diyen
holdingin aşçısı Salih
Aydeniz, şirketin
başarı hikayesinin en
yakın tanıklarından
biri. Gaziantep’teki
şirket çalışanları
için 26 yıldır yemek
pişiren Salih Usta, aynı
zamanda Kadooğlu
Ailesi’nin misafirleri
için de villa ve bağ
evinde özel yemekler
hazırlıyor. Salih Usta
ile Gaziantep’in zengin
mutfağından holdingin
başarı hikayesine
uzanan lezzetli bir
yolculuğa çıktık.
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Alışverişi kendim yapıyorum.
Günlük taze ürünler
alıyorum. Saat 8’de gelip
yemekleri hazırlamaya
başlıyorum. İdari binada
çalışanlar oturarak hizmet
verdiğinden menüyü üç çeşit
hazırlıyoruz. Ana yemeğin
yanında yan yemek, tatlı veya
meyve oluyor.

Kadooğlu Ailesi yemeklerinize
nasıl yaklaşıyor?
26 yıl boyunca tüm Kadooğlu Ailesi ile
hep iç içe oldum. Kendi akrabalarımdan
daha yakın görüyorum onları. İdari
binadaki çalışanlar dışında Cemal
Bey’in misafirleri geldiğinde, özel olarak
villasına veya bağ evine gidip yemek
yapıyorum. Cemal Bey, Alinazik’i çok
sever, sık sık yaparım bu yemeği; gerçi,
bugüne kadar beğenmediği bir yemek
olduğunu görmedim. Yemek ayrımı hiç
yapmaz, 26 yıldır hiç şikayet ettiğine tanık
olmadım. Cemal Kadooğlu’nun benim
için yeri ayrıdır. Tarkan Bey son yıllarda
yaptığı işlerle ne denli başarılı bir iş adamı
olduğunu gösterdi. Ancak tüm bu başarıya
rağmen çok mütevazı bir insandır. Tarkan
Bey de hiç yemek ayrımı yapmaz. Personel
için kesinlikle yemekten kısmamam
gerektiğini sürekli hatırlatır.

Menüyü kim belirliyor, günlük
kaç çeşit yemek çıkar?
Mutfak konusunda tek yetkili benim. Hangi
yemeğin yapılacağına da hangi ürünlerin
alınacağında da ben karar veriyorum.
Hatta alışverişi de kendim yapıyorum.
Olabildiğince günlük ve taze ürünler
almaya çalışıyorum.
Sabah 8’de gelip yemekleri
hazırlamaya başlıyorum. Ana yemeğin
yanında yan yemek, tatlı veya meyve
kesinlikle oluyor. Öğleden sonra yemekle
işim bittiğinde alışverişe gidiyorum.
İdari bina, fabrikanın yanına taşındığında
fabrika çalışanları için de siz mi yemek
yapacaksınız?
Henüz bilmiyorum fakat her çeşit
yemek yapılabilecek güzel bir mutfak
kurulduğunu söylediler. 300-400 kişiye
yemek hazırlamak gerekecek. Şu an
yalnız hazırlıyorum fakat fabrikanın
yanına taşındığımızda birkaç yardımcı
almak gerekebilir. Elbette dışarıdan bir
yemek şirketi ile çalışmayı da tercih
edebilirler. Hangisinin daha uygun
olacağına holding tarafı karar verecek.
Tabii, bana sorarsanız ben, benim
yemeklerimin daha başarılı ve lezzetli
olduğunu söylerim (gülüyor).
En çok hangi tür yemekleri yapmayı
seviyorsunuz? Hiç kendi yerinizi
açmayı düşündünüz mü?
En çok mangal işini seviyorum. Eve
gelen misafirler için haftada bir kez
kebap yapıyorum. Ancak evde mutfak
eşime ait. Her gün arayıp bugün ne
yapayım, diye sormasına rağmen
asla karışmam. İstediğini yapar, ben
de keyifle yerim. Bir zamanlar kendi
yerimi açmayı düşündüm ama maddi
imkanlar uygun olmadı. Olur da
kendi yerimi açarsam, kebap üzerine
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bir mekan olacak. Sulu yemekle
kebap tek bir çatının altında pek
güzel olmuyor. Çok dağınık gözükür.
O nedenle ikisinden birini seçmek
lazım. Ben de sosuyla, turşusuyla
farklı konseptte bir kebap salonu
açmak isterim.
Burada çalışmaktan mutluyum.
Bu yıl Ocak ayında emekliliğim doldu
ancak gitmek istesem de bırakmazlar
diye düşünüyorum. Ancak olur da bir
gün emekliliği tercih edersem Urfa’daki
yerimizi satıp Gaziantep’e yerleşmeyi
ve burada tarımla uğraşmayı isterim.
Gaziantep’te bir restoranda yemek
yemek isteseniz nereye giderseniz?
Muhakkak, iyi yapan yerler vardır
fakat hiç gidip yemedim. Tek yemekte
uzmanlaşmış yerler var, oldukça
başarılılar. Gaziantep’te evlerde yapılan
yemekleri lokantada da aynı lezzette
bulabilirsiniz. Bizim yemeklerde
baharat, ev yapımı salça çok kullanılır.
Yemeğin lezzeti salçanın kalitesindedir.
Gaziantep’in mutfağı çok zengin, her
mevsim yiyebileceğiniz yemekler ve
tatlılar mevcut. Sarımsak ve soğan
kebabı, tam bir antibiyotik. Şivediz,
çeşitli dolmalar, yuvalama, ekşili ufak
köftesi, ciğer başlı başına bir ana yemek.
Tatlı çok farklı bir uzmanlık alanı, hiç
ilgilenmedim. Sütlaç, muhallebi ve
irmik helvasını yaparım fakat diğer
tatlılarla çok ilgim yok.

EŞI ISLIM AYDENIZ
“EVDE DE MUTFAĞA YARDIM EDER”
29 yıllık eşinin kendisine her zaman
yardımcı olduğunu söyleyen İslim
Aydeniz, Kadooğlu’nu da bir aile gibi
gördüğünü ve onlar için çalışmayı hep
çok sevdiğini söylüyor.
Genç yaşta, Salih Aydeniz ile
evlenerek Suruç’tan Gaziantep’e gelen
İslim Aydeniz, yuvasını burada kurarak
beş çocuk büyütmüş. “29
senedir evliyiz ve bir gün
olsun, tartışmamız,
kavgamız olmadı”
diyen İslim
Aydeniz, kocası
Salih Usta için
“İyi bir insan,
iyi bir koca,
çocuklarıma hep
iyi bir baba oldu”
diyerek duygularını
dile getiriyor.
Salih Usta’nın,
çocukluğundan beri çalıştığını
söyleyen İslim Aydeniz, şöyle devam
ediyor: “Yemek yapmayı çalıştığı
yerlerde öğrendi fakat mercimekli
köfte ve dolma gibi bazı ev yemeklerini
nasıl olur, diye sorardı. Yalnız çalıştığı
için tek başına yetiştiremediği
yemeklerde yardım ediyordum. Sağ

olsun o da evde bana yardımcı oluyor.
Evimizde misafir olduğu zaman da
kebapları o yapar. Benim 15 yıldan
beri belimde bir sakatlık vardı, bazen
ayağa kalkamadığım zamanlar oldu. O
süreçte hem bana hem de çocuklarıma
çok yardım etti. Emekli olsa dahi,
çalışmadan yapamaz. Biliyorum, yine
çalışmaya devam edecektir.
Bağ evine yemek yapmaya
gittiğinde ikiye kadar
eve gelmezdi. Bir iki
saat yatıp tekrar işe
giderdi. Aile için
çalışmayı seviyor.”

KIZLARIM
EN BÜYÜK
YARDIMCIM
Üç kız beş
çocuğu olduğunu
söyleyen İslim Aydeniz,
“Kızlarımdan ikisi evli. Kızlarım
bana her daim çok yardımcı oldular.
Ben rahatsız olduğum için yemekleri
artık kızımla gelinim hazırlıyor. Ben
de kursa ve sohbetlere gidiyorum. El
işleri yapıyorum. Torunlarıma örgüler
örüyorum” diyerek günlük hayatının
nasıl geçtiğini anlatıyor.
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Önemli olan memnuniyet. Dediğim gibi,
kalabalık bir topluluğa yemek yapıyorsanız
herkesin beğenmesini sağlamak zor
olabilir ama bu durum kalp kırıklığına
sebebiyet vermiyor.

sahip olmak ve olaylar karşısında
pozitif tutum izleyebilmek de başarıya
giden yolda en büyük destekçiniz
oluyor. Ayrıca gün içerisinde birçok
ani gelişme ve üst yönetim kararına
tanık olabiliyorsunuz. Duyduğunuz ya
da şahit olduğunuz her şeyin sadece
sizde kalması gerekiyor. Duygusal
davranmadan, sır tutabilen bir yapıya
sahip olmanız gerekiyor. Yabancı dil
bilgisi de bu işi yapmak isteyen kişilerde
olmazsa olmazlar arasındadır. Hem iş
görüşmesinde tercih sebebi olmak hem
de sonrasında başarılı ilerleyebilmek
için yönetici asistanları mutlaka birden
fazla dil konuşabilmeliler.

5 SORUDA
YÖNETICI
ASISTANLIĞI

Kaç yıldır yönetici asistanlığı
yapıyorsunuz ve Kadooğlu
Holding’de kaçıncı yılınız?
Kariyer hayatımda İlk kez yönetici
asistanlığı görevini üstleniyorum. Daha
önce farklı sektörlerde farklı görevlerde
bulunmuştum. Şu an oldukça yoğun
ve hareketli geçen; sürekli gündemi
yakalamam gereken bir iş hayatım
var. Kadooğlu Holding bünyesinde ise
üçüncü yılıma girdim.
Yönetici asistanlığı için sizce hangi
eğitimleri almak ve hangi vasıflara
sahip olmak gerekiyor?
Yönetici asistanlığı algılandığının aksine
aslında oldukça zor bir meslek; zamanı
iyi kullanmanız, her zaman dikkatli ve
hızlı olmanız gerekiyor. Bu nedenle
kariyerimde yönetici asistanlığına geçiş
yapmadan önce zamanı iyi kullanma,
ikna teknikleri, satış ve pazarlama gibi bir
çok alanda kendimi geliştirebileceğim
eğitimler aldım.
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2009 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Desen Tasarımı bölümünden
mezun olan Tuğba Şahin Öztürk, eğitimine sonrasında İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi’nde devam ettirmiştir. Mesleki alandaki
sertifika programları ile eğitimini pekiştiren Şahin, İngilizce
bilmektedir. Kariyerine sağlık sektöründe başlayan Öztürk, satış
ve pazarlama birimlerinde çeşitli pozisyonlarda görev almıştır.
Tuğba Şahin Öztürk, evli ve beş yaşında bir kız çocuk annesidir. İş
dışındaki zamanını kızı ile değerlendirmekten keyif alan Öztürk’ün
hobileri arasında seyahat etmek, kitap okumak ve dans etmek var.

Teknoloji ve buna bağlı olarak iletişim
araçlarının hızla değiştiği günümüzde
asistanlık, bugün nasıl bir kimliğe ve
yetkinliğe büründü sizce?
Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi
hiç kuşkusuz hayatımızın her alanını ve
iş yapış biçimimizi etkiliyor. Teknolojiyi,
hayatınızı esir almasına izin vermeden
iş yapış biçiminizi kolaylaştırmada
kullanabilirseniz inanılmaz kolaylık,
diğer türlüsü içinde kaybolduğunuz
bir kölelik sistemine dönüşüyor. Mesai
saatinin altıda bitmesi gibi bir durum
artık ne yazık ki, yok.

Yönetici asistanlığında
başarının sırrı sizce nerede?
Başarılı olmak isteyen bir yönetici
asistanının sahip olması gereken
en önemli özellikler; kıvrak zeka ve
özgüvendir. Özgüveniniz olmazsa
insiyatif alamazsınız. Halbuki yönetici
asistanlarının insiyatif alıp hızlı karar
verebilmesi gerekiyor. Bunların dışında
iş takibi ve kontrolleri iyi yapmak, planlı
ve programlı olmak, zamanı verimli
kullanabilmek olmazsa olmazlar
arasında. Bizlerin asıl sorumluluğu bağlı
bulunduğumuz yöneticinin iş yükünü
alıp, işleri onlar için kolaylaştırmak. Gün
içerisinde birçok farklı yapı ve kültürde
kişiyle iletişimde oluyorsunuz, bu
nedenle herkesle iletişim kurabilecek
doğuştan gelen bir yeteneğe de sahip
kişilerin bu mesleği seçmelerini tavsiye
ederim. Yeni fikirlere açık olmak ve
teknolojiyi takip etmek mesleki başarıda
çok önemli rol oynuyor. Her zaman
araştırıcı bir ruha, yüksek enerjiye

Başarılı olmak isteyen
bir yönetici asistanının
sahip olması
gereken en önemli
özellikler; kıvrak
zeka ve özgüvendir.
Özgüveniniz olmazsa
insiyatif alamazsınız.

5 SORU 5 CEVAP

5 SORU 5 CEVAP

Kadooğlu Holding Onursal
Yönetim Kurulu Başkanı
Cemal Kadooğlu ve Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı
Celal Kadooğlu’nun
asistanlığını yapan Tuğba
Şahin Öztürk ile yönetici
asistanlığı üzerine kısa bir
söyleşi gerçekleştirdik.

TUĞBA ŞAHIN ÖZTÜRK

Yöneticilerin genelde mesai saatleri
yoktur, peki ya asistanların? Zamanı
nasıl yönetiyorsunuz?
Benim gibi, bir holdingin üst
yönetiminde görev alan iki farklı
kişinin asistanlığını yürütüyorsanız,
hayatınızdan mesai kavramını
çıkartmanız gerekiyor. Kadooğlu
Holding Onursal Başkanı Cemal
Bey ve Başkan Yardımcısı Celal Bey
de hayatlarını işlerine, ülkemizin
gelecek hedeflerine adamış
insanlar. Bu nedenle güne çok erken
saatlerde başlayıp, geç saatlere
kadar çalışabiliyorlar. Hafta sonları
kavramları yok; cumartesi, pazartesi
gününden farklı bir anlam taşımıyor.
Ben de bu gerçeklikle hayatımı
planlıyorum. Ne kadar geç çıkarsak
çıkalım, sabah yine erken saatlerde
ofisteyiz ve kaldığımız yerden aynı
enerji ile devam ediyoruz. Benim
iş yoğunluğum her zaman onlarla
başlayıp yine onların gündemi ile
bitiyor. Bu yoğun tempodan çok
memnun olduğumu ifade etmeliyim.
Böylelikle özel hayatımda da daha
planlı oluyor, daha zinde hissediyorum.
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DOĞU ANADOLU’NUN
YÜKSELEN DEĞERI VAN

VAHŞİ BATI’NIN
EN BÜYÜĞÜ TEKSAS

MOBİLİTENİN
KİLOMETRE TAŞLARI

MOLA

VAN

Türkiye’nin en
önemli coğrafi
oluşumlarından biri
olan Van Gölü, adına
tezat büyüklüğü
ile dikkat çekiyor.
Çevresinde ve içinde
barındırdığı doğal
güzellikler ve tarihi
değerler ile her yıl
binlerce kişinin
kendisini ziyaret
etmesini sağlıyor.

T

ürkiye’nin güneydoğuda, en
göze çarpan yanlarından biri
3 bin 750 metrekarelik Van
Gölü. Orta Anadolu’nun coğrafi
zorluklarından ve yoksunluklarından
sonra bu dev su birikintisi, bölge
için bir parça huzuru temsil ediyor.
Plaj, su sporları gibi etkinlikler için
büyük bir potansiyel taşıyan ancak bu
potansiyelinin henüz çok az bir kısmı
kullanılan Van Gölü, diğer yandan
son derece doğal ve az kullanılmış bir
görüntüye sahip.
Etrafında oluşan havzaya yaşam alanı
sunan ve çevre halkı için geçim kaynağı
olan Van Gölü, resmi kayıtlara göre bir göl
ancak halkına sorarsanız bir deniz. Haksız
da sayılmazlar. Van Gölü’ne kıyıdan
baktığınızda sonu yokmuş gibi görünür.
Van’ın Tatvan ilçesi sınırları içinde yer
alan Van Gölü, Nemrut Dağı’nın patlaması
sonucu, yaklaşık 200 bin yıl önce,
oluşmuş bir krater gölü. Gölün suyu tatlı
su ve deniz eko sisteminden farklı olarak
tuzlu ve sodalı bir karışıma sahip. Soda
üretimi açısından önemli bir potansiyele
sahip olan gölün etrafında, yaz aylarında,
biriken soda toplanıp satılıyor.
Göl içinde pek çok koy bulunuyor.
Koyların ve suyun güzelliği, turizm
açısından büyük bir avantaj sağlıyor.
Etrafında sayısız güzellik barındıran ve
hoş manzaralar sunan Van Gölü üzerinde
dört ada bulunuyor: Akdamar, Adır,
Çarpanak ve Kuşadası. Adalar, 1990
yılında arkeolojik sit alanı ilan edilmiş. Her
biri tarihi ve turistik değerler barındıran
adalardan sadece Akdamar Adası’na
düzenli olarak sefer düzenleniyor. Diğer
adalar içinse özel seferler yapılıyor.
VIZONTELE’NIN GEVAŞ’I
Van iline bağlı olan Gevaş, ününü Yılmaz
Erdoğan’ın Vizontele’sine borçlu. Sahil
yolları, piknik alanları ve doğal güzellikleri
ile ön plana çıkan Gevaş’ın en önemli
yapısı Akdamar Adası.
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DOĞU ANADOLU’NUN
YÜKSELEN DEĞERI

MEDENIYET BEŞIĞI VAN
Van Gölü’nün etrafında gezilip görülecek
yerlerin başında göle adını veren Van
şehri geliyor. Van Gölü havzasında harika
bir konuma sahip olan Van, Anadolu’nun
pek çok şehrine oranla daha canlı.
Van’da güne başlamanın yolu belli:
Erken saatlerde kalkıp meşhur Van
kahvaltısı yapmak. Ünü pek eski bu
kahvaltı; bol çeşit, bol doğallık ve bol
yöresellik sunuyor.
Tarih, doğa ve kültür turizmi açısından
önemli bir konuma sahip olan Van, dünya
üzerinde yaşayan en eski şehirlerden biri.
Geçmişi birçok medeniyetin hikayeleri
ile dolu. İrili ufaklı birçok kaleye sahip
olan Van, bu özelliğinden dolayı
“Kaleler Şehri” olarak anılıyor. Bir kısmı
Urartulardan bir kısmı da Orta Çağ ve
sonrasına tarihli olan kaleler içinde en
meşhurları ise Van Kalesi, Çavuştepe
Kalesi, Hoşap Kalesi ve Ayanıs Kalesi.
Van’ın kaleleri dışında gezilecek
yerleri arasında Başkale ilçesinde
bulunan Yavuzlar Köyü’ndeki
Peribacaları, Muradiye içesinde
Bendimahi Çayı üzerinde yer alan
Şeytan Köprüsü (köprünün asıl özelliği
altındaki kayaların oluşturduğu doğal
oluşumlar), Van başpiskoposunun
merkezi olan 8. yüzyıl tarihli Yedi
Kilise, Mimar Sinan imzalı Hüsrev Paşa
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Ahlat’ın en dikkat çeken eseri,
dünyanın en büyük açık hava mezarı olan
ve Anadolu’nun Orhun Yazıtları olarak
kabul edilen Selçuklu Meydan Mezarlığı.
Boyları 4,5 metreye varan taşlar üzerine
yazılan yazılar sanat eserini andırıyor.
Mezarlığın hemen yanında bulunan Ahlat
Müzesi, Urartu, Roma, Bizans, Selçuklu ve
Osmanlı döneminden kalma pek obje ve
eserle kentin geçmişine ışık tutuyor.
Eski Ahlat’ta tarihi eserler ve kalıntılar
yer alıyor. Bunlardan biri de Harabe Şehir.
Burada sadece mağara yerleşimleri yer
alıyor ve bu yerleşimler yakın tarihe kadar
yoksulların meskeniymiş. Bu şehirdeki
39 numaralı mağaranın Budist Türklerin
tapınağı olduğu, yapılan arkeolojik
kazılarda ortaya çıkmış.
Ahlat’ın önemli eserleri arasında
Selçuklu kümbetleri de yer alıyor. Anıt
mezar olarak kabul edilen kümbetler
konik tarzda, önemli isimler adına inşa
edilmişler ve yöreye özgü taş işleme
sanatının en özgün örneklerini sunuyorlar.

Camii, Yüzüncü Yıl Üniversitesi içinde
yer alan Van Kedisi Evi ve Muradiye
Şelalesi bulunuyor.
Van’ın Muradiye ilçesindeki
Karahan Köyü sınırları içinde yer alan
Muradiye Şelalesi, Van’ın doğa harikası
güzelliklerinden biri. 50 metre yükseklikten
aşağı düşen şelale, yazın ve bahar
aylarında etrafındaki yeşilliklerle, kışın ise
bembeyaz görüntüsü ile her dem güzel.
Günübirlikçilerin uğrak noktalarından
olan şelale, piknik ve kamp yapmak için
oldukça ideal bir alan sunuyor.
ERCIŞ’TE INCI KEFALI GÖÇÜ
Muradiye’den sonraki durak Erciş.
Çok eski bir yerleşim yeri. Erciş’i Van
Gölü turunda asıl değerli kılan şey,
inci kefalinin göçüne tanıklık ettirmesi.
Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan

bu balık, her yıl Mayıs ayının ortalarında
yumurtalarını tatlı suya bırakmak için Van
Gölü’nden çıkıp tatlı suların bulunduğu
derelere yolculuk ediyor. Göç, Muradiye
Deresi ile Muradiye’den Erciş’e giderken
Deli Çayı’na devam ediyor. Akıntının
tersine yüzen balıklar, engelleri aşmak
için zıplayarak hareket ediyor. Yüzüncü Yıl
Üniversitesi ve Erciş Belediyesi, bu göçe
dikkat çekmek için her yıl, İnci Kefali Göçü
Kültür ve Sanat Festivali düzenliyor.
AÇIK HAVA MÜZESI AHLAT
Erciş’ten sonraki mola yeri Ahlat. Urartu,
Selçuklu ve Anadolu beyliklerine yurtluk
yapmış olması nedeniyle Van Gölü
çevresindeki diğer kasabalara nazaran
Ahlat’ta gezilip görülecek çok fazla yer
var. Yöreye özgü olan Ahlat taşları ile pek
çok eser yaratılmış.

VAN’IN MODERN YÜZÜ EDREMIT
Van’ın merkez ilçesi ve en gelişmiş bölgesi
olan Edremit, mavi ve yeşilin muhteşem
uyumu içinde yaşıyor. Uzun sahil şeridi ile
Akdenizli bir görüntü sunan Edremit, yerli
yabancı turistlerin gözdesi. Ekonomik ve
sosyal açıdan son derece gelişmiş olan
kentte pek çok tarihi, kültürel ve doğal
güzellik bulunuyor. Dilkaya Köyü’nde
bulunan Dilkaya Mezarlık Höyüğü,
tarihi Şamran Su Kanalı, 12 metre
yüksekliğindeki tarihi Kız Damı, Urartu
döneminde taş atölyesi olarak kullanılan
Alniunu Antik Kenti kentin sahip olduğu
tarihi değerlerden bazıları. Diğer yandan
Van’ın ve çevre kentlerin doğal ve spesifik
tatlarını sunan restoranlar, plajlar,
modern kafeler de Edremit’i diğer ilçe ve
kasabalardan ayırıyor.
AKDENIZ ŞIKLIĞINA SAHIP TATVAN
Bitlis sınırları içinde kalan Tatvan, Van
Gölü’nün batısında, Nemrut Dağı’nın
eteklerinde yer alıyor. Dünyanın en
eski yollarından İpek Yolu güzergahı
üzerinde yer aldığından köklü bir tarihe
ve tarihi ve kültürel değerlere sahip.
Kente gelen ziyaretçileri kervansaraylar,
hanlar, çeşmeler, mağaralar, kaleler,
köprüler, türbeler, manastırlar ve kaya
mezaralar karşılıyor.
Van Gölü kıyısında bin kilometrelik
bir sahil şeridine sahip olan Tatvan,
görüntüsü itibariyle Ege ve Akdeniz sahil
kentlerini aratmıyor.
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AKDAMAR ADASI (AHTAMARA):
Göl üzerindeki en büyük ve en önemli
ada olan Akdamar’a giriş ücretli ancak
müze kartı olanlar ücretsiz gezebiliyorlar.
Adanın en önemli eseri Akdamar Kilisesi.
MS 915-921 tarihli kilise, Kudüs’ten
kaçırıldıktan sonra 7. yüzyılda Van’a
getirilen Hakiki Haç’ın bir parçasını
burada saklamak ve korumak amacıyla
yapılmış. Orta Çağ Ermeni sanatının en
güzel mimari örneklerinden biri olan
Akdamar’ın taş işçiliği, kendine hayran
bıraktırıyor. Duvarların üzerinde kutsal
kitaplar Tevrat ve İncil’den kabartmalar
bulunuyor. İçerideki freskler ise kendilerini
korumayı başarmışlar.
2006 yılında, Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından restore edilen kilise,
senede bir kez ibadete açılıyor.
Süphan Dağı, Nemrut Dağı, Artos Dağı
ve İhtiyar Şahap Dağları ile çevrili olan
Van Gölü’nün etrafında gezilip görülecek
çok sayıda doğal, tarihi ve kültürel değer
bulunuyor. Kuzeyinde ve doğusunda
Erciş, Muradiye Şelalesi ve Van; güneyinde
ve batısında ise Edremit, Gevaş, adalar,
Tatvan, Ahlat başlıca gezilecek yerler.

TEKSAS
Deği̇şen dünyanın
kurallarına uyum sağlayıp,
bugün yüzünü moderne
dönmüş olsa da
Teksas, vahşi batının
ruhunu ve geçmişin
mirasını nostaljik bir
biçimde sunmaya
devam edi̇yor.
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eksas; büyük şehir ışıklarından
kasaba sadeliğine, beyaz
kumlu plajlardan yemyeşil
ekim alanlarına, vahşi doğal
güzelliklerden modern dokunuşlu
bölgelere, bir cumartesi gecesi yıldızların
altında dans edenlerden pazar yolundan
çiftliğe geri dönenlere dek büyük bir
çeşitliliğe sahip. Bugün, eyaletin çok
büyük bir kısmı, değişen dünyanın
baskısına yenik düşüp kentlere yerleşmiş
olsa da halk, kültürel mirasını hâlâ
yaşatıyor. Kent yaşamına rağmen tarım
devam ediyor, birçok yerde büyükbaş
hayvanlar sokakta dolaşıyor, kovboy ruhu
patlamaya hazır bekliyor.

Teksas; nefes kesici bölgeler, doğal
harikalar, önemli tarihi yapılar, çeşitli
müzeler, bozulmamış şehir parkları,
çöl manzarası sunan çorak topraklar,
şık sahil şeridi, bambaşka bir havaya
sahip kasabalar, banliyö alışveriş yerleri,
rodeo, bol macera ve çok daha fazlası
ile ağzına kadar dolu. Ve ağız sulandıran
barbeküler…
Tarih ve kültürel miras avcıları için
de bir dolu hikaye barındırıyor Teksas.
Asırlar süren İspanyol misyonu Alamo
ve 1800’lü yılların başında uzun ve kanlı
savaşa ev sahipliği yapan San Antonio,
Abilene’de yer alan cesur müze Frontier
Texas, eyaletin eski ruhunu yansıtan Forth

CUMHURIYETTEN EYALETE…
Teksas, ABD’nin Alaska’dan sonraki en
büyük eyaleti. Aslında, 1845’te Amerika’ya
bağlanana dek bağımsız bir ülke olarak
yaşamış. 1836 yılına kadar Meksika’nın
bir parçası olan Teksas, Amerikalılar,
Kızılderililer ve Meksikalılar arasında
bitmek bilmeyen savaşları takiben
(1836’da) Sam Houston ve arkadaşları
tarafından, “Teksas Cumhuriyeti” ismiyle
bağımsızlığa kavuşturuldu. O dönemki
Amerikan başbakanları için en temel
mesele, bu cumhuriyetin, bir eyalet olarak
ABD’ye kazandırılmasıydı. Aradan geçen
10 yılın ardından, yapılan referandumda,
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VAHŞİ BATI’NIN EN BÜYÜĞÜ

Worth bölgesi sıra dışı hikayelere sahip.
Elbette, Dallas ve Houston’daki parlak
kent manzaralarından Austin’in serbest
hareket eden eğlence hayatına dek sanat
ve modern kültüre de ev sahipliği yapıyor.
Teksas’a her gidenin tekrarladığı
şeyse: Teksas’ta her şey daha büyük!
Porsiyonlar, pikaplar, yollar, arabalar,
evler, araziler... Hatta “Teksas King
Size” diye yatak dahi var. Her şeyin
bu kadar büyük olmasının sebebi ise,
sanırım, en başta Teksas’ın kendisinin
çok büyük olması. Almanya, İngiltere,
İskoçya, İrlanda, Kuzey İrlanda, Belçika
ve Hollanda’dan daha büyük. Her yerini
keşfetmek aylar hatta yıl sürebilir.

Rodeo, Forth Worth

GERÇEK TEKSAS RUHU

Teksas ile ilişkilendirilen her şeyi bulabileceğiniz asıl yer Forth Worth: Büyük
şapkalar, uzun saçlar, kocaman boynuzlar, kovboyculuk… İddiasız, rahat ve bir o
kadar da karizmatik bir yer. Kent, ilk olarak 1900’lü yılların sonlarında, Chisholm
Yolu üzerinde dolaşan 10 milyondan fazla dev boynuzlu sığır sürüsü ile ün
kazandı. Bugün, eskisi kadar olmasa da sabahları mini sürülerle selamlaşılıyor.
Eyalette rodeo izleyebileceğiniz yer de burası. Dünyanın en büyük “honky tonk”u
“Billy Bob’s”a da keyifli bir akşam için uğramayı unutmayın.
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“TEKSAS MI SANDIN BURAYI?”
Ülkemizde, herhangi bir aşırılık
karşısında aklımıza ilk gelen
cümlelerdendir; “Teksas mı sandın
burayı?”. Elbette, boşuna kullanılmıyor
bu cümle. Silahlanmaya bayılan bu
insanların özel mülklerine izinsiz
Petrol istasyonu, Teksas
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girdiğinizde, silahın namlusu ile burun
buruna gelmeniz işten bile değil.
Kanunlar önünde “uyardım, durmadı”
demek yeterli. Anlayacağınız, haneye
tecavüzün sonu her zaman karakolda
değil, mezarda da bitebiliyor. Ancak bu
durumu, Teksas özeline indirgemek
yanlış olur, zira ülkenin hemen tamamı
bireysel silahlanmayı seviyor ve
ülkedeki genel suç durumu göz önüne
alındığında, Teksas çok da uçlarda
yaşamıyor. Buna rağmen, bölgenin
“Vahşi Batı” imajı hâlâ taze.
Meşhur çizgi karakter Red Kit,
efsanevi film “İyi, Kötü ve Çirkin”
yapımlarıyla kafamızda yer eden
Vahşi Batı, etkileyici yaşam tarzı ile
uzun yıllar dikkatleri üzerine çekmişti.
Hayatımızın pek çok alanında
-sinema, müzik, oyun, ev eşyaları- yer
etmişti. Teksas, özellikle de Dallas,
Vahşi Batı ruhunun en net yaşandığı
topraklardı. Bugün, kovboyculuk yerini
petrolcülüğe bırakmış olsa da ihtiyaç
duyulduğunda o sert “yaşam biçimi ve
kurallar”ın yazılı olduğu defter masaya
konuyor. Tıpkı seneler evvel kabul
edilen eyalet yasası gibi. Batının hızlı
kovboylarının “Önce ateş et, sonra
soru sor” kuralı bu yasa ile hayata
geçmişti, bunun sonucu olarak aynı
kanun devreye girmişti: Özel mülkünde
saldırıya uğrayan Teksaslı, herhangi
bir soruşturmaya veya davaya maruz
kalmadan kendini koruyabilmek adına
ateş edebilecek.

TEKSAS’IN
KALBI
HOUSTON

Dünyanın en büyük enerji şirketleri,
en gelişmiş tıp merkezleri, dünyanın
önde gelen havacılık teknolojisi (NASA),
otomobillerin tıkadığı yollar, kentsel
yayılma… Burası Houston, ABD’nin
en büyük dördüncü kenti. Bu şehirde
konuştuğunuz her yerli, size, Houston’ın
ülkenin en farklı, en gelişmiş yeri
olduğunu söyleyecektir. Yüksek kültürlü,
heterojen bir yer. Petrol sermayesinin
öngördüğünden daha yeşil. Ortalama bir
turistin beğenilerine hitap edecek yüzeyde
sanatsal, sportif ve lezzet dolu.
Austin’liler şehirlerini olduğu gibi
tutabilmenin gurunu yaşarlar ancak aynı
şeyi Houston’lılar için söylemek mümkün
değil. New Jersey büyüklüğündeki bu
metropolde dolaşırken, bira tenekeleri ile
kaplı evlerden “burping” (geğiren) nehre
kadar pek çok tuhaflıkla karşılaşıyorsunuz.
Preston Street Köprüsü’nün sütunlarından
birinin içinde gizlenmişçesine duran kırmızı
butona bastığınızda, nehrin yüzeyinde
patlayan baloncuklar meydana geliyor.
Halk buna “Büyük Kabarcık” diyor. Ancak
bundan haberdar değilseniz, o butona
basamazsınız çünkü bunu belirten
bir işaret ya da tabela yok. 288 Güney
Bölgesi’ne vardığınızdaysa, rastgele
dikilmiş çelik heykeller göreceksiniz, bu
bir koleksiyon ve Texas Pipe & Supply’a
ait. Resmi geçerliliği olmayan bu park,
sayısız esere ev sahipliği yapıyor. Serin
bir yeraltı cazibe merkezi olan Buffalo
Bayou Sarnıcı, Sabine Street Köprüsü’nün
yanındaki parkın altında yer alıyor. Aslında
1920’li yıllarda inşa edilen su sisteminin
bir kalıntısı, bugünse turist çekiyor.
Waugh Drive Köprüsü’ne geldiğinizde de
gökyüzünde hareket eden bir karartıya
ve onu izleyen bir kalabalığa tanıklık
ediyorsunuz: Yarasalar! Köprünün altını
kendilerine ev edinen yarasalar, grup
halinde uçarak kendilerince bir sema şovu
gerçekleştiriyorlar. Şehrin tuhaflıkları kendini
müzelerde de gösteriyor; Ulusal Cenaze
Tarihi Müzesi gibi... 30 bin metrekarelik tesis,
cenaze hizmetleri endüstrisinin tarihini
anlatan bir ton esere sahip.

VAHŞI BATI’NIN
YENI YÜZÜ DALLAS

Bir zamanlar kovboyların kol gezdiği bu acımasız
topraklar, şimdilerde, klasik mimarinin ve kültürün
ruhuna sadık kalmaya çalışılarak, lüks bir yaşam
sunuyor. Dünün en Vahşi Batılısı Dallas, bölgenin
modern yüzünü yansıtıyor. Eskiden, ıssız yolların
uzadığı şehirde, bugün lüks malikaneler görkemiyle
eskiye nispet yapıyor.
Dallas namı diğer “Big D”, eyaletin en efsanevi
şehri. Amerikan efsaneleriyle dolu zengin bir geçmişe
sahip. Popüler kültüre yaptığı pek çok katkısı var,
özellikle kovboy ve onların amigoları ve ABD’nin dünya
çapında ün kazanmış TV dizileri ile... Tüketimin bariz
şekilde göze çarptığı şehirde, unutulmaz bir yemek ve
alışveriş deneyimi yaşayabilirsiniz. Özellikle Tex-Mex
mutfağı deneyimlenmeden yapılan bir Dallas gezisi,
yarım kalmış demektir.
Dallas, eğlence bölgelerine, dünyaca ünlü
müzelere, restoranlara ve 400’ün üzerinde parka
sahip. Birçoğu yükselen gökdelenlerin arasında
kalan parklar, biraz gevşemek için harika bir ortam
sunuyor. Müzeler içinse mükemmel demek yetersiz
kalıyor. Tarih meraklıları Dealey Plaza Altıncı Kat
Müzesi’ni ziyaret ederek, 35. ABD Başbakanı John F.
Kennedy suikastına kadar detaylı bilgi edinebilirler.
George Bush dönemine ait bilgi ve eserler içinse,
Güney Metodist Üniversitesi’ndeki George Bush
Başkanlık Merkezi ziyaret edilebilir. Eğer ilgi alanınız
lojistikse, Cavanaugh Uçuş Müzesi, Amerikan
Demiryolları Müzesi veya Uçuşların Sınırları Müzesi’ni
denemelisiniz. Kültürel ve sanatsal bir turun adresi ise
Dallas Sanat Müzesi. Son yıllarda, Dallas’ın kültürel
manzarasının en etkileyici yanı ise 68 bin dönüme
yayılmış olan Dallas Arts District.
Doğal güzellikler ve eğlence arayanlar; Dallas
World Akvaryum, 2000’den fazla hayvanın barındığı
Dallas Hayvanat Bahçesi, renkli manzaralar ve mis gibi
kokular sunan Dallas Arboretum ve Botanik Bahçesi,
şehrin kalbinde yer alan ve sene boyunca çeşitli
festivallere, konserlere ve etkinliklere sahne olan Klyde
Warren Park’ı listesine eklemeli.

Dallas World
Akvaryum

River Walk,
San Antonio
Alamo Misyonu

SAN ANTONIO’DA
NEHIR BOYUNCA
GEZINTI
Şehir; geçmişi, doğası ve
turistik alanları ile yılda
yaklaşık 30 milyon turisti
kendine çekiyor. Teksas’ın
en turistik bölgelerinden
biri olan San Antonio’yu
ziyaret eden turistlerin iki
tane çok geçerli nedeni
var: Alamo ve River Walk
(Nehir Yürüyüşü).
Alamo Misyonu ya da
Alamo Kalesi, Teksas’ın
en önemli ve ünlü binası.
1718’de İspanyol din
adamları tarafından kurulan
San Alamo Misyonu, Teksas
Devrimi sırasında kanlı

çatışmalara sahne olmuş
bir kale. Kale, 3000 Meksika
askerine karşı 187 Teksas
savaşçısına sığınak olması
ile ünlü. Bu nedenle Teksas
bağımsızlığında önemli bir
yere sahip.
San Antonio’nun en
turistik bölgesi ise River
Walk. Şehir merkezinden
birkaç mil boyunca uzanan
bu yol, şehrin ortasında
duran bir vaha gibi. Tarihi
oteller, turistik yerler,
hediyelik eşya dükkanları,
restoranlar, kafeler,
mağazalarla dolu.
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Teksas, Amerika’nın bir eyaleti olmaya
hazırdı, tek bir şartla! Diğer eyaletlerden
farklı olarak, doğal kaynaklardan elde
ettiği geliri federal hükümet için değil,
kendi için kullanacaktı; yani topraklar
ABD’nin, kaynaklar ise Teksas halkının
olacaktı. Sahip olduğu bu özel statüden
dolayı, Teksas’ın lakabı “Lone Star
State”dir.
Teksas, çok uzun zaman önce
Meksika’dan ayrılmış olmasına rağmen,
etkilerini hâlâ yaşıyor. Yerli halkın
yüzde 45’i Meksika kökenli. Doğan
her iki çocuktan biri hispanik, her üç
kişiden birinin ana dili İspanyolca
ve İspanyolcanın hüküm sürdüğü
topraklarda İngilizcenin pek bir
esprisinin olmadığını düşünürsek,
eyaleti ziyaret sırasında İspanyolca
sözlük edinmekte fayda var.
GSYH bakımından ABD’nin ikinci,
dünyanın ise dokuzuncu en büyük
ekonomisine sahip olan eyalet, petrol
zengini. Yollarda, sağda solda, evlerin
bahçesinde sürekli petrol çıkarma
çalışmaları söz konusu. Ülkenin petrol
ihtiyacının yüzde 40’dan fazlası da
Teksas tarafından sağlanıyor.

MOBİLİTENİN
KİLOMETRE

İ

KEŞİF

lk otomobil bir devrimdi ama son
değildi; sadece dünya otomotiv
sektörünün “start”ıydı çünkü bu
devasa sektör, tarihi boyunca
defalarca kez pek çok “ilk”le
sarsıldı, konuşuldu. Konuşulmaya
da devam edecek, zira karadan
göğe açılmak üzereler.
Araba bir sevda ve bu sevda
her yeni modelle katlanıyor. Bu
sevda onlara dair her bilgiye
ve detaya sahip olma duygusu
uyandırıyor. Her araç hakkında
bilgi sahibi olabilirsiniz ama onları
yakından görüp dokunabilmek çok
daha başkadır; hele ki, hiç sahip
olamayacağınız modellerse…
Son yıllarda sayıları daha da
artan otomotiv ve araba müzeleri ise
hem bilgiyi hem gövdeyi aynı anda
sunan mabetler. Nadir ve önemli
araçlara yakın olmanın en olası
yolu. Otomotiv sektörünün geçirdiği
evrimi en güzel şekilde anlatıyorlar.
İşte, o yerlerden bazıları…
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TAŞLARI

MERCEDES-BENZ MÜZESI
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Fuller’in dairesel Dymaxion Evi’nde kendinizi
evinizde hissedeceksiniz…
İlham veren bir dolu hikaye var müzede.
Ancak otomobilleri atlamamak lazım;
zira, müzenin kurulmasını onlar sağlamış.
Yarış arabalarından özgürlük arabalarına
dek seri üretimin, otomobil dünyasını
ne denli değiştirdiğini kronolojik olarak
gözlemleyebiliyorsunuz.
Müzede; arabalara, trenlere, uçaklara,
bisikletlere, motosikletlere; biyografik eskiz,
görseller, araştırma koleksiyonları ve sergiler
eşlik ediyor.

2006 yılında Almanya’nın Stuttgart şehrinde
açılan müze, büyüleyici otomotiv tarihinin 130
yılı aşkın serüvenine ve geleceğine dair mekanik
ve teknolojik bir yolculuğa çıkarıyor. 34 metre
yüksekliğindeki binanın asansörü, sizi 1886’dan
bugüne taşıyarak, birkaç icadın, insanlık
tarihinde ne kadar büyük değişikliklere yol
açtığını en net şekilde gösteriyor.
Müze, Stuttgart’ın en ünlü mucidi ve markanın
kurucusu Carl Benz’in kalıcı hale getirdiği
tutkusunu kutlamak için şehre hediye edilmiş.
Müzenin binası özel olarak tasarlanmış. Teknolojik
yapısı, maceracı ruhu ve çekiciliği ile dikkat
çekiyor. İnsanların özgürce hareket edebilmelerini,
hayal edebilmelerini, öğrenmelerini, görmelerini
sağlıyor. 16 bin 500 metrekarelik bir alana yayılan
dokuz katlı müze, 160 araca, bin 500’den fazla
sergiye sahip. Araç ve sergiler “legend” (efsane)
ve koleksiyon odalarına bölüştürülmüş. Legend
odalarında, Mercedes-Benz’in tarihi, temalara ve
çağlara ayrılarak belgelenmiş. Koleksiyon odaları
ise markanın yarattığı zenginliği ve araç çeşitliliğini
tematik bir şekilde gösteriyor.
Mercedes-Benz Müzesi, otomobil tarihinin
tüm yönlerini kapsayan eğlenceli bir tur programı
da sunuyor. Açık hava sineması, Mercedes-Benz
Sternennächte (şık müze restoranı, burada kurslar
da veriliyor) gibi özel etkinlikler ve çocuklar için
çok sayıda ilgi çekici mekan da müzede mevcut.

ENZO
FERRARI
MÜZESI

İtalyan marka Ferrari, hiç şüphesiz,
otomobil tasarım ve üretiminde
dünyanın en prestijli şirketlerinden
biri. Markanın dünya çapında bir
efsane olarak gelişmesinde ve büyük
bir saygınlık kazanmasındaysa en
büyük pay Enzo Ferrari’ye ait. Hayatını
dünyanın en başarılı spor arabalarını
üretmeye adamadan önce, başarılı
bir otomobil yarışçısı olan Ferrari,
ilk otomobili 125 S’yi, 1947 yılında
Modena, Maranello’da üretti ve o
andan itibaren şirketin büyümesi hiç
durmadı. Her daim elinden gelenin
en iyisini yapmaya çalıştı. Bugün,
şirketin sahip olduğu felsefeyi de Enzo
Ferrari’nin bir cümlesiyle özetlemek
mümkün: “Bence, en önemli zafer
henüz gelmedi.”
Şirketin genel merkezi hâlâ
Maranello’da bulunuyor. Burada
ayrıca “Ferrari” isimli bir müze de yer
alıyor. Şehir merkezi Modena’da ise
kurucunun adını taşıyan “Enzo Ferrari”
müzesi bulunuyor. Ferrari Müzesi;
Enzo’nun son olayları ve anıları üzerine

PORSCHE
MÜZESI

2009 yılında Almanya’nın Stuttgart
şehrinde hizmete giren müze,
“Porsche Fikri”ni deneyimlemek
isteyenlerin ve elbette otomobil
tutkunlarının hayranlık duyacağı
bir yer. İçerideki yaklaşık 80 araç ve
çeşitli sergiler, Porsche’un tarihine
ziyaretçi taşıyor.
Müzede; 356, 550, 911 ve

kalıcı sergilere ev sahipliği yaparken,
Enzo Ferrari Müzesi, eski yeni çok
sayıda Ferrari marka aracı bir arada
görebileceğiniz harika bir yer.
Müzede, Ferrari markasının
yanı sıra Alfa Romeo, Maserati ve
Fiat marka araçlar da sergileniyor.
Şirketin tarihine, karakterine,
bulunduğu bölgenin özelliklerine
ve katıldığı yarışlara dair her şeyi
anlatıyor. Müze ziyaretçilerini, büyük
zorlukların ve hız tutkusunun ön
planda olduğu çağda yaşayan
efsaneyi (Enzo Ferrari’yi) keşfetmek
için heyecan verici ve duygusal bir
yolculuğa çıkarıyor.
Fütürist tarza sahip binanın
tasarımı da içindekiler kadar ilgi
çekiyor. Müzenin çatısı, Ferrari’nin
kaputu şeklinde 3 bin metrekarelik
alüminyumdan yapılmış. Çevresel
sürdürülebilirlik ve yüksek enerji
tasarrufu sağlayan yenilikçi
malzemelerle dizayn edilen bina, en
modern teknoloji ile tasarlanmış.
Müzenin ön cephesi ise Enzo’nun
doğduğu ve büyüdüğü, 19. yüzyıl
tarihli bir binanın etrafında kıvrılıyor.
Müzenin etrafından babasının da katkı
sunduğu demiryolu hatları geçiyor.
Buradan geçen makinelerin sesleri
de bir yandan Enzo’nun çocukluğuna
selam gönderirken, diğer yandan
Ferrari’nin ruhuna mühendislik
ritimleri atıyor.

917 gibi dünyaca ünlü Porsche
modellerinin yanı sıra Profesör
Ferdinand Porsche’a ait kişisel
eşyalar da sergileniyor. Müzede
yer alan sergilerin bir kısmı belirli
aralıklarla değiştiriliyor, böylece
sergi alanına bir dinamizm
kazandırılıyor. Müzede sergilenen
araçların yüzde 90’ı hâlâ

kullanılabilir durumda. Ziyaretçiler,
tesisin atölyesinde içerideki
klasik araçların nasıl yapıldığını
ve yarışlara nasıl hazırlandığını
en detaylı şekilde deneyimleme
şansına da sahip oluyor.
Müzenin en fazla ilgi çeken
bölümlerinden biri de ziyaretçilerin
otomotiv tarihi ile etkileşime
girmesini sağlayan 12 metrelik
duvar. Duvarda, otomotivin
tarihine değinen 3 bin resim,
poster, çizim ve ilan yer alıyor.
Akustik bir deneyim
yaşamak isteyen misafirler,
ses entelasyonu için “Porsche
in the Mix” bölümünü ziyaret
edebilirler. Bu bölümü
müzedeki özel ses rehberleri
ile gezebilmek mümkün. Müze,
aynı zamanda fabrika turları için
başlangıç noktası.
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HENRY
FORD
MÜZESI

Ürettiği “Model T” ve kendi montaj sistemleri ile
devrim yaratan Henry Ford’un adıyla yaşayan
müze, Detroit’te bulunuyor. Aslında burası
müzeden ziyade bir okul. Amerikan hikayesinin
kısa bir özetini barındırıyor içinde. Amerika’nın
büyük akıllarının ve önemli isimlerinin adımlarını
takip ederken, kendinizi farklı hikayelerin içinde
buluyorsunuz: Rosa Park’ın bindiği “efsane”
otobüsle, siyahilerin 1950’lerdeki yaşamına
yakından tanıklık edeceksiniz. Wright Kardeşlerin
başarılarından başlayarak, uçuşta meydana gelen
yeniliklere tarihsel sırayla göz gezdireceksiniz.
Mucit, felsefeci ve mühendis Buckminster

KEŞİF

İzmir’in Torbalı ilçesinde bulunan
Key Museum, Türkiye’nin en büyük
klasik otomobil müzesi. 2001
yılında, Özgörkey Grubu’ndan Murat
ve Selim Özgörkey’in çabalarıyla
hayata geçirilmiş. 1800’lü yılların
sonlarından günümüze kadar
var olmuş onlarca klasik ve kült
model, yıpranmış hallerinden
kurtarılıp müzenin aktörleri haline
getirilmiş. Geniş bir alana yayılan
müze, altı kısımdan oluşuyor;
Otomobil, motosiklet, maskot,
model arabalar, eşarp ve benzin
istasyonu bölümleri. Dört alana
yayılan Key’in en ilgi çekici
bölümleri ise klasik otomobillerin
gövde gösterisi yaptığı salonlar. 130
klasik otomobil içinde BMW’den
Mercedes’e, Cadillac’tan Porsche’ye

pek çok önemli markalar yer
alıyor. Otoritelerce, dünyanın en
iyi otomobilleri arasında yer alan
Jaguar E-Type ve Mercedes SL
300 de değerli koleksiyonun birer
parçalası. Pek çok nadide modelin
yer aldığı müzenin en dikkat çekici
modelleri ise 1966 yılında çekilen
Batman filminde kullanılan
“Batmobile” ve “Batcycle”.
Arabaların yanı sıra 40
motosiklet, 2 bin 550 model
amblemi (bunlar içinde II.
Dünya Savaşı öncesi arabaları
süsleyen kaput amblemler de
bulunuyor), 3 bin adet maket
otomobil, otomobil temalı
eşarp koleksiyonu, maskotlar,
traktörler, 1950’li yıllara ait bir
benzin istasyonu, 1900’lü yılların
başından 1960’lara kadar gelen
benzin pompaları ve aksesuarları
da yıllar süren titiz bir çalışma
sonucu müzedeki yerini almış.
Müzenin her duvarı fotoğraflar ve
neon ışıklarla süslenmiş.
Müzede, dinlenmek ve bir şeyler
atıştırmak için uğrayabileceğiniz son
derece şirin bir de kafe bulunuyor.

ÇENGEL BULMACA
Gelir

Bir işi yapma

Çizgilerle
gösterme

Beytullah Kadooğlu
Bir Klasik Tutkunu

Ocak | 2019

68

Parlak, pürüzsüz kâğıt

Yaradan,
Allah

Sağlığı bozuk
olan

ÇENGEL BULMACA

Dilekçe

Nesnenin
kendisi,
görüngü
karşıtı

Bebek
arabası
Genişliği az

Ağaç çileği,
frambuaz

Gelir

Bir işi yapma

Çizgilerle
Mesafe
gösterme

Dilekçe

Altının saflık
derecesi
Karışık renkli
Gizleme,
yadsıma

Mesafe
Gelecek,
istikbal Toplu yemek,
şölen
Kastamonu'
nun bir ilçesi Zehirli bir
element, Br

Deniz kazı
Altının saflık
derecesi

Güneş' e en
yakın
gezegen,
Utarit

Anlam,
mefhum

Görüş ve Verim, ürün
anlayışı uyan
Kapı önünde
alçak
basamak

Emme,
soğurma
Genişlik

Verim, ürün

Gizleme,
yadsıma

Ödünç alınan
para

Nesnenin
kendisi,
görüngü
Emme,
karşıtı
soğurma

Sağlığı bozuk
olan

Ağaç çileği,
frambuaz

Karışık renkli
Evre, merhale

Bebek
arabası
Genişliği az

Anlam,
mefhum

Komut,
talimat,
buyruk

Ayrı tutulmuş

Kapı önünde
alçak
basamak

Avro' nun
diğer adı

Toplu yemek,
şölen
Kastamonu'
nun bir ilçesi Zehirli bir
Ödünç alınan
Bir kadının element, Br
para
evlenmiş
Seryum' un
olduğu erkek
simgesi

Bir kadının
evlenmiş
olduğu
Güneş' erkek
e en
yakın
gezegen,
Utarit

Parlak, pürüzsüz kâğıt

Görüş ve
anlayışı
uyan
Yaradan,
Allah

Ölçü aletinde
gösterge
çizelgesi
Deniz
kazı

Gelecek,
istikbal

1

Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Beytullah Kadooğlu, çocukluğundan
gelen klasik araba merakını, hayatının bir parçası haline getirmiş. Günlük
yaşamında, pek çok iş adamının aksine klasik araba tercih eden Beytullah
Kadooğlu, klasik modelinin her türlü bakımıyla da yakından ilgileniyor.

Ölçü aletinde
gösterge
çizelgesi

Gösteriş,
çalım, caka

Genişlik
Katkı, ilave Ayrı tutulmuş

Evre, merhale

Sedefle ağaç
süsleme

Sedefle ağaç
süsleme

Bir nota
Baklagillerden bir
hayvan yemi

SUDOKU
Bir kimseye
kasıtlı ve
asılsız suç
yükleme

KOLAY

8

Sözü geçen,
varlıklı kimse

Baklagillerden bir
hayvan yemi

Katkı, ilave
Bir kimseye
kasıtlı ve
asılsız suç
yükleme

Sözü geçen,
varlıklı kimse

Gösteriş,
çalım, caka

Avro' nun
diğer adı

Seryum' un
simgesi

5 2
5
9 KOLAY
4
6 41
3 95 2
5
9
4
46 24 8 3 9
6
1
4 2 8
8 3 6
1
2
5
5
1 68 3
2
5
5
1 6

Bir nota

Komut,
talimat,
buyruk

SUDOKU

ZOR

8

4

6

8
8
3 7
8
43 17
3
94 1
3
9

5 ZOR 9
4
54 8
8 7
6
45
9 9
2
7 7 4
5 38
5
9
14
89
2
3
45 1
3 7 6
9
2 1
58
9
4 61
3
6 4
2
5
9
6
4
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BULMACA

KEY MUSEUM

GENEL MÜDÜRLÜK

SEVKİYAT OFİSLERİ

İSTANBUL DÜNYA TİCARET MERKEZİ
A1 BLOK KAT:10
YEŞİLKÖY-BAKIRKÖY / İSTANBUL
T: +90 212 465 55 56
0 533 310 24 78/79 – 0 543 352 02 52
F: 0 212 465 07 86-87
info@kadoil.com.tr www.kadoil.com.tr

ALİAĞA OFİS
ATATÜRK MAH. İNÖNÜ CD.
NO: 56/28 TÜPRAŞ PARK SAHASI
ALİAĞA / İZMİR
T: 0 232 616 06 10 F: 0 232 616 03 32

KOCAELİ SEVKİYAT OFİSİ
BARBOROS MH. EŞREF BİTLİS CD.
NO: 219 KAT:3 D: 26-27 ŞİRİNLER İŞ MRK.
KÖRFEZ / KOCAELİ
T: 0 262 527 85 10 F: 0 262 527 85 46

BATMAN OFİS
KARDELEN APT.
ŞAFAK MH. BARIŞ BULVARI NO:6
BATMAN
T: 0 488 215 33 66 F: 0 488 215 33 65

MERSİN SEVKİYAT OFİSİ
KAZANLI MH. 32965 SOK. KAZANLI / MERSİN
T: 0 324 451 26 55 F: 0 324 451 26 53

MERSİN KADOİL AKARYAKIT
DEPOLAMA VE DOLUM TESİSİ
KAZANLI MAHALLESİ
32965 SOKAK KAZANLI / MERSİN
T: 0 324 451 26 55 – 57
F: 0 324 452 26 53
www.facebook.com/Kadoil
www.instagram.com/Kadoil
www.linkedin.com/Kadoil
www.twitter.com/Kadoilofficial

GİRESUN OFİS
OPET DOLUM TESİSİ
KARADERE MAH. KIZILÇAY MEVKİİ
ESPİYE / GİRESUN
T: 0 544 294 57 56 F: 0 454 61 56 94
KIRIKKALE OFİS
ALTINOVA MH. ATATÜRK BULVARI
NO: 186 4/18
(TÜPRAŞ DOLUM SAHASI)
HACILAR 71480 KIRIKKALE
T: 0 318 266 92 23-24 F: 0 318 266 92 25

SAMSUN OFİS
SANAYİ MH. SELYERİ MEVKİİ ŞEKER SK. AKPETLUKOİL DOLUM TESİSİ YANI TEKKEKÖT / SAMSUN
T: 0 362 290 20 04 F: 0 362 290 20 05
TRAKYA OFİS
BOTAŞ KARŞISI OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
SUTANKÖY / MARMARA EREĞLİSİ
T: 0 282 633 60 73 F: 0 282 633 80 12
KADOGAZ GAZIANTEP LPG
DEPOLAMA VE DOLUM TESISI
HACAR MAH. HAVAALANI CAD. 10. SOK.
NO:525/1-2 OĞUZELI / GAZIANTEP

SAYI 14

