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EKONOMİ

“Ülke ekonomisine inanıyor, 
yatırımlara devam ediyoruz”
Şirket olarak fırsatları değerlendirmeye önem verdiklerini 

belirten tÜrkiye Petrolleri ve turkuaz Petrol Genel 

mÜdÜrÜ ÇağdaŞ demirağ, “bu kaPsamda 2016 yılının en bÜyÜk 

özelleŞtirmesine imza atarak tÜrkiye Petrolleri Petrol 

dağıtım a.Ş. hisselerinin yÜzde 100’ÜnÜ aldık. faaliyetlerimizi 

tÜrkiye Petrolleri markasıyla sÜrdÜrÜyoruz’’ dedi.

“İstikrarlı büyümesini sürdü-
ren Türkiye, bugün bölgenin 
en güçlü ekonomilerinden biri 
konumunda… 2017 yılında da 
bu başarılı performansın devam 
ettiğini ve küresel ekonomide-
ki olumlu sinyallerin Türkiye 
ekonomisindeki yansımalarını 
gördüğümüzü söyleyebilirim” 
açıklamasında bulunan Tür-
kiye Petrolleri ve Turkuaz 
Petrol Genel Müdürü Çağdaş 
Demirağ, “İlk çeyrekte yıllık 
bazda yüzde 5 büyüme elde 
eden ülkemiz, beklenin üze-
rinde bir performans gösterdi. 
Ekonomik göstergeler yılın 
ikinci çeyreğinde bu trendin 
devam edeceğini ve büyüme 
rakamlarının benzer seyrede-
ceğini gösteriyor. Başarılı so-
nuçlarla pekişen güven ortamı, 
yatırımcılar için de önemli bir 
zemin oluşturuyor. Turkuaz 
Petrol olarak, Türkiye Petrolle-
ri Petrol Dağıtım A.Ş. ihalesine 
katılmamız da ülke ekonomi-
sine duyduğumuz inancın gös-
tergesidir. 2017 yılında da aynı 
inançla yatırımlarımıza devam 
ediyoruz” dedi. 

“ekonomiye katkımızı 
sÜrdÜreCeğiz”
Türkiye ekonomisinin gücü-
nün, yatırımcılar için cazip 
bir ortam yarattığını belirten 
Demirağ, “Şirket olarak, bu 
anlamda fırsatları değerlendir-
meye önem veriyoruz. Bu kap-
samda 2016 yılının en büyük 
özelleştirmesine imza atarak 
Türkiye Petrolleri Petrol Da-
ğıtım A.Ş. hisselerinin yüzde 
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100’ünü aldık. Faaliyetlerimizi 
Türkiye Petrolleri çatısı altında 
sürdürüyoruz” dedi ve sözlerine 
devam etti: 
“Satın almayla birlikte 700’ü aşkın 
akaryakıt istasyonumuz, 10 akar-
yakıt depolama tesisimiz, 4 LPG 
tesisimiz ve 150 bin metreküpün 
üzerindeki akaryakıt depolama 
kapasitemiz ile Türkiye akaryakıt 
dağıtım sektöründeki ilk 5 şirket 
içinde yerimizi aldık. Toplam 
ciromuz ise 4 milyar TL oldu. 
Ancak hedeflerimiz çok daha 
büyük.  Sektörde pazar payı açı-
sından ilk 3’e doğru ilerlemeyi 
hedefliyoruz. Bütün yol harita-
mızı bu hedef doğrultusunda çi-
ziyor; karşımıza çıkan fırsatları 
değerlendiriyoruz.

Kaliteli hizmet anlayışımızı 
daha çok noktada tüketicileri-
mizle buluşturmak için istasyon 
sayımızı artırmayı hedefliyoruz. 
Toplam 705 olan istasyon sayı-
mızı 2018 sonuna kadar 800’e 
yükseltmeyi planlıyoruz. Şehir 
merkezlerinde hakimiyetimizi ar-
tırarak, perakendecilik anlamında 
sektörümüzde ilk olacak projelere 
imza atacağız. 
Ayrıca yeni istihdam olanakla-
rıyla Türkiye ekonomisine değer 
katmaya devam edeceğiz. Bugün 
doğrudan ve dolaylı istihdamla 7 
bin 500 ailenin hayatına dokunan 
şirketimiz, 2018 sonunda istasyon 
sayısının 800’e çıkmasıyla birlik-
te bin yeni ailenin geçimine daha 
katkı sağlayacak. Böylece ekono-
miye katkımızı da sürdüreceğiz.”

“strateJimiz 
dönÜŞÜme 
önCÜlÜk ederek 
farklılaŞmak ve 
liderlik iddiamızı 
GÜÇlendirmek 
olaCak”

Rekabetin yoğun yaşandığı 
akaryakıt sektöründe avan-
taj sağlayabilmek için çağı 
yakalamak ve dijitalleşmeyi 
işin bir parçası haline ge-
tirmek gerektiğini belirten 
Demirağ, “Teknolojinin ve 
full otomasyonun kullanıl-
dığı yeni bir döneme giri-
yoruz. Bu dönemde geliş-
melere ayak uyduran ve iş 
yapış biçimlerini yenileyen-
ler yükselirken değişime 
kapalı olanlar küçülecek. 
Elbette bunun en önemli 
parçasını dijital çağa ayak uy-
durmak ve pazarlama strate-
jilerini bu doğrultuda belirle-
mek oluşturuyor” dedi.
“Biz birleşmeyle birlikte 
organizasyon yapısını ye-
nileyen bir şirketiz ve bu 
durumun önemli bir fırsat 
olduğunu düşünüyorum” 
diyen Demirağ, “Güçlü bir 
pazarlama ekibi oluşturduk. 
Nihai tüketicimizle etkin 
iletişim kuracağımız 360 
derece iletişim yaklaşımı 
benimsiyor; dijital çağın ih-
tiyaçlarına cevap veren bir 
strateji için de bunun temel 
unsur olduğuna inanıyoruz. 
Dolayısıyla bizim strateji-
miz de teknolojiye uyumu 
öncelikli hale getirip, sek-
tördeki dönüşüme öncülük 
ederek farklılaşmak ve li-
derlik iddiamızı güçlendir-
mek olacak” diyerek sözle-
rine son verdi. 


