




HAKKIMIZDA
GÜVEN YOLUNUZUN ÜSTÜNDE!
Türkiye’nin köklü kuruluşlarından Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kadooğlu Petrolcülük     
A.Ş. akaryakıt sektörüne 2000 yılında giriş yaptı, 2006 yılında yılında ise Kadoil markası ile akaryakıt 
dağıtım şirketi olarak sektörde yer almaya başlamıştır. Kadoil, akaryakıt ve LPG dağıtım sektöründe 550’nin 
üzerindeki bayiliği ve 16 bölge müdürlüğü ile üst sıralardaki yerini korumaktadır.

Sektördeki hızlı değişimleri öngörüp gerekli yol haritalarını belirleyen Kadoil, bireysel müşterilerinin yanı 
sıra şirket ve kuruluşların da akaryakıt ihtiyaçlarını temin etmektedir. Bayi ve müşterileri için son sistem 
son teknoloji ile geliştirdiği Kadomatik ile zaman ve bütçe tasarrufu sağlayarak birçok farklı yönü ile 
kullanıcılarına hizmet vermektedir. Sitem; hızlı yakıt alma, kolay ödeme ve fatura bilgisi dışında şirket filoları 
için kilometre, yakıt ve yol kontrol imkanları sağlamaktadır.

Kadoil’in yeni ürünü; EcoMax Eurodiesel ise yakıt ekonomisi, güç artışı, daha uzun motor ömrü, daha sessiz 
sürüş gibi faydalar sunmasının yanı sıra, düşük emisyon değerleri ile çevre korumasına da katkı sunmaktadır.

Kadoil, kuruluşunun 10’uncu yılında ise LPG alanına ‘Kadogaz’ markası ile giriş yapmıştır. Kadogaz, kısa 
sürede 175 bayiye ulaşıp LPG sektöründe ilk 15 şirket arasına yerini almıştır. LPG konusunda yatırımlarına 
hız kesmeden devam eden Kadoil, Gaziantep’te bulunan LPG depolama tesisine ek olarak Hatay Dörtyol’da 
16 bin 300 metrekarelik bir alanda deniz bağlantısı olan LPG dolum tesisi çalışmalarına başlamıştır. 2019 
sonunda 10-15 milyon dolarlık bir yatırımla 15 bin ton kapasiteye sahip tesisin inşaatına başlanacaktır.

Kadoil aynı zamanda Kadoil Oil Master markasıyla madeni yağ alanında 50 çeşit ürün üreterek hem bayile- 
rine hem de yurtdışındaki dağıtım noktalarına ulaşıyor. Kadoil Oil Master ile Kadoil madeni yağ sektöründe 
hızlı bir büyüme gerçekleştirmektedir.

Hızlı ve sürekli gelişim için yatırıma önem veren Kadoil, petrol ürünlerinin ithalat, ihracat ve transit ticaretini 
gerçekleştirmek amacı ile 148.000 m3 depolama kapasitesine sahip olan Kadoil Akdeniz Dolum Tesis-
leri’nde faaliyetlerini sürdürmektedir. Tesis, 65.000 DWT kapasiteli 2 geminin aynı anda yanaşma yapabi-
leceği ve maksimum 14 metre derinliği olan tek deniz platformuna sahip olma özelliğini taşımaktadır.

Türkiye’deki 100’ün üzerindeki dağıtım  firması arasında 9. sırada yer almaktadır.

ABOUT US
SAFETY IS ON YOUR WAY
Kadoğlu Petrolcülük A. Ş. which operates within the body of Kadoğlu Holding, one of the most well-estab-
lished companies of Turkey, entered into the petroleum sector in 2000. With the brand of Kadoil, it started 
to make its mark in the sector as a petroleum distribution company in 2006. Kadoil is one of the leaders in 
the petroleum and LPG distribution sector via over 550 dealers and 16 regional headquarters.

Kadoil which foresees rapid changes of the sector and determines necessary road maps provides the fuel 
needs of not only individual customers but companies and corporations also. By making time and budget 
savings with Kadomatik system which has been developed with cutting-edge technology for the dealers 
and customers, Kadoil renders good service to all its customers. The system provides several opportuni-
ties such as buying fuel easily and fast, easy payment, fuel and road control and kilometer control without 
billing information for car fleets of companies.

Kadoil’s new product, EcoMax Eurodiesel, has a lot of benefits like fuel-efficiency, powerful performance, 
longer lasting engine, driving more quietly. Additionally, it contributes to protecting environment with its low 
emission levels.

Kadoil entered into the LPG industry with the brand of ‘Kadogaz’ in the 10th year of its establishment. After 
a short while, Kadogaz reached to 175 dealers and became one of the top 15 companies in the LPG industry. 
Kadoil which is continuing the LPG investments started to take some actions for LPG filling facility with sea 
connection in a 16.300 sqm area in Hatay Dörtyol, in addition to LPG storage facility in Gaziantep. At the end 
of 2019, with an investment of 10-15 million, construction of the facility of which capacity is 15 thousand tons 
will be started.

Besides, Kadoil reaches to both its dealers and distribution points abroad by producing 50 kinds of mineral 
oils with the brand of ‘Kadoil Oil Master’ in the field of mineral oil. It is achieving a rapid growth with Kadoil 
Oil Master in the mineral oil sector.

In order to export and import the petroleum products and execute the transit trade of them, Kadoil empha- 
sizing investments for rapid and continuous development continues its operations in Kadoil Mediterranean 
Filling Facilities of which storage capacity is 148.000 sqm. This facility is the only facility with sea platform of 
which depth is 14 meter and that 2 ships with capacity of 65.000 DWT can land at the same time.

Kadoil is in the 9th rank among over 100 distribution companies.



















































































































Genel Müdürlük: IDTM A1 Blok Kat: 10 Yeşilköy 34149 Bakırköy/İstanbul, Türkiye
www.kadoil.com.tr • T: +90 212 465 55 56 • F: +90 212 465 07 87


