‘Bu yolculuğa beraber çıktık beraber devam edeceğiz’
M Oil’in yüzde 70 hissesinin Demirören Şirketler Grubu tarafından satın alınmasının
ardından, Demirören Şirketler Grubu, M Oil bayileriyle İstanbul WOW Hotel’de bir
araya geldi. Gerçekleştirilen tanışma toplantısında konuşan Demirören Şirketler Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, “Bu yolculuğa beraber çıktık, beraber
bu yola devam edeceğiz. Her zaman yanınızdayız” dedi. M Oil Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman Bölünmez ise bayilere; “M Oil bu güç birliği ile çok büyük başarılara imza
atacak. Bize aynı desteği vermeye devam edin” diye seslendi.
İstanbul WOW Hotel’de M Oil – Demirören Şirketler Grubu birleşmesinin ardından M Oil’in
400’e yakın bayisi, Demirören Şirketler Grubu Yönetimi ile tanışmak için bir araya geldi.
Toplantıya heyecanları gözlerinden okunan bayilerin yanı sıra Demirören Şirketler Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, M Oil Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman
Bölünmez, Demirören Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Yıldırım Demirören, Tayfun
Demirören ve Meltem Oktay Demirören, M Oil Yönetim Kurulu Üyeleri Ceyda Çankırı
Bölünmez ve Seda Yılmaztürk Bölünmez’in yanı sıra her iki şirketin yönetimleri ve M Oil
bayileri katıldı.
Toplantı iki bölümde gerçekleştirildi
Ünlü spiker Güler Kazmacı tarafından sunulan bayi toplantısının ilk bölümünde bayilere
Demirören Şirketler Grubu’nun 21 şirketi tanıtıldı. Ardından M Oil Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman Bölünmez ve Demirören Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan
Demirören birer konuşma gerçekleştirdiler. Toplantının ikinci bölümünde ise bayiler,
yöneticilere sorular sordular. Soruların ardından Erdoğan Demirören, Süleyman Bölünmez ve
Yıldırım Demirören sorulara yanıt verdiler. Aynı gün gerçekleştirilen gala yemeğinde ise
bayiler, ünlü şarkıcı Sibel Tüzün ve Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Ersoy ile hoş vakit
geçirdiler. Gecenin ilerleyen saatlerinde Erdoğan Demirören ve Süleyman Bölünmez,
birleşme anısına birlikte pasta kestiler. Aynı zaman Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı da
olan Yıldırım Demirören, M Oil bayilerinden büyük ilgi gördü.
“Misyonumuz, enerji sektöründe liderlik”

M Oil ile Demirören Şirketler Grubu’nun birleşmesi adına düzenlenen bayi toplantısında ilk
konuşmayı Milangaz Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Koordinatörü Nejdet Hüddam
gerçekleştirdi. Sözlerine; “Sizlere, 54 yıllık bir geçmişi bulunan Demirören Şirketler
Grubu’nu tanıtmak istiyorum. Yüzde 100 Türk sermayeli, dev bir grubuz. Yüzde 100 Türk
sermayeli M Oil ile birleşmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz” diyerek başladı ve şunları
söyledi: “Doğru iletişim kurarak müşteri sadakati sağlarsanız, kimse müşterinizi elinizden
alamaz, düşüncesi bir anlamda düsturumuzu oluşturuyor. Faaliyette bulunduğumuz her
sektörde istikrarlı bir büyüme adına en kaliteli hizmeti sunmayı, karşılıklı güven duygusunu
esas alan ve çalışanlarının sürekli gelişme şansı yakalayacağı mükemmel bir iş ortamı yaratan
bir şirket olmayı amaç edindik. Misyonumuz, enerji sektöründe liderlik. Ülkeyi çevreleyen
coğrafyada söz sahibi olan bir grup olmak istiyoruz. Faaliyet çeşitliliğini artırmak için yeni
yatırımlar gerçekleştireceğiz. Milangaz markasında yüksek bir bilinirliliğe sahibiz. Etik
değerlere önem veriyoruz. Modernliğin yanında çağın gerektirdiği niteliklerde insan
yetiştirmeye devam ediyoruz.”

“2010 yılı ciro beklentimiz 2,2 milyar TL”
“Milangaz, 1954 yılında kurulduktan sonra grup bünyesine 1972 yılında katıldı. Ardından
marka çeşitliliği adına Güneşgaz, Likidgaz ve Mutfakgaz gruba katıldı. 1978’de Avrupa’nın
en büyük entegre firması olmak adına Demirören Tüp İmalat Fabrikası bünyeye alındı. 2006
yılında Demirören Jeotermal ve son olarak da 2010 yılında M Oil ile birleşiliyor” diyen
Nejdet Hüddam organizasyonel açıdan dört ana grupta faaliyet gösterdiklerini belirterek;
“Enerji Grubu’nda yedi şirket, Endüstri Grubu’nda dört şirket, İnşaat ve Gayrimenkul
Grubu’nda altı şirket ve Eğitim Grubu’nda da bir şirket olmak üzere 21 ana şirketten
oluşuyoruz” dedi ve devam etti: “Demirören Şirketler Grubu’nun Enerji Grubu’nda amiral
gemisi Milangaz. Türkiye’nin dört bir yanındaki depolama ve dolum tesislerindeki kürelerden
boru hatlarına, vanaları, tankerlerin dorselerini, tüpleri, dedantörleri, tüp dolumlarını, kalite
kontrol işlerini, istasyonlardaki tankları ve kurulumları grup şirketlerimiz yapıyor. Yalnızca
dispenser yapmıyoruz ancak bunu da yapmaya başlayacağız. 85 bin ton stok kapasitemiz var.
Edirne’den Ardahan’a kadar 28 ilde dolum tesislerimizle hizmet veriyoruz. 1 milyon ton
ithalat kapasitemiz mevcut. Milangaz’ın tüplü segmentte 1478 tüp bayisi var. 8 bine yakın da
tali bayisi var. Türkiye’nin dört bir yanında 408 perakende satış ofisimiz, kendi kadrolarımız
ve kendi araçlarımızla her noktaya tüp satıyoruz. Milangaz markası altında otogaz satan 308
istasyon var. Grubun lojistiğini Güneşgaz, 4 gemi, 250 tanker ve 11 tüp deposu ile sağlıyor.
Enerji Grubu’nun cirosuna bakıldığında 2006 yılında rakamlar 1,223 milyar TL iken bu
rakam 2009 yılında 1,824 milyar TL’ye yükseldi. 2010 yılı ciro beklentimiz 2,2 milyar TL.”
“Sıkıntılı günler yaşanmasına rağmen bugünlere geldik”
Milangaz Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Koordinatörü Nejdet Hüddam’ın ardından
kürsüye M Oil Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Bölünmez geldi ve bayilerine seslendi.
Sözlerine; “Birçok sıkıntılı günler yaşanmasına rağmen bugünlere geldik. Bundan dolayı
şahsım, ailem, yönetimim ve ortaklarım adına siz bayilerimize sonsuz teşekkür ediyorum”
diyerek başladı. Bölünmez, Rekabet Kurumu tarafından intifa sözleşmelerine ilişkin alınan
karara dair; “Petrol sektöründe bir deprem yaratan intifalar kararını 2001 yılında herkese tek
tek “M Oil adından gocunuyorsanız sizleri serbest bırakmaya hazırız” diyerek duyurduk” dedi
ve “O gün, hiçbir bayimiz ayrılmadı. Bunun ardından 24 saatimi bu arkadaşlarıma hizmet
etmeye sundum. Birçok değerimizi, ekonomik yönden kaybetmiş olsak da hiçbir zaman bu

arkadaşlarımıza ihanet etmedik. Ancak piyasa şartları, bizi bugünlere getirdi. Bugün, çok
başarılı olacağına inandığımız Demirören Şirketler Grubu ile yolumuza devam edeceğiz.”
“Erdoğan Demirören, aradığımız teknik direktör olacak”
Demirören Şirketler Grubu ile gerçekleştirilen birleşmenin hikâyesine de değinen Süleyman
Bölünmez, şunları söyledi: Zor bir süreçten geçtik ancak bu süreci sizlerle atlattık. Demirören
Şirketler Grubu ile olan ortaklık, neden cazip geldi? Bu şirketi 48 yıllık bir şirket. Erdoğan
Demirören’i tanıdıkça çok hızlı karar verdiğini, bayiyi iş ortağı olarak gördüğünü ve
çalışanlarını arkadaşı olarak bildiğini gördüm. Kendisinin deneyimlerinden faydalanacağız.
Merak edilen ortaklık yapısı şöyle; Yüzde 30 – Yüzde 70 oranında ortaklık yapımız var.
Ortaklardan biri; yüzde 4 hisse ile büyük kızım Ceyda Bölünmez, diğeri yüzde 4 hisse ile
ortanca kızım Seda Yılmaztürk Bölünmez ve yüzde 22 hisse ile ben. Başımızda Erdoğan
Demirören olmak üzere yüzde 100 Türk sermayesi ve aile şirketi olarak yola devam edeceğiz.
Zaman içinde kan ve heyecan kaybımız olmuştu. Bana bu heyecanı yaşatacak bir teknik
direktöre ihtiyacımız vardı. Erdoğan Demirören, aradığımız teknik direktör olacak. Ben de
zaman zaman Tayfun veya Yıldırım Demirören ile sahaya inerek M Oil’i daha yükseğe
taşıyacağız.”
“Bize aynı desteği vermeye devam edin”
“5015 sayılı Petrol Kanunu ile akaryakıt sektörü disipline edildi, Rekabet Kurumu’nun kararı
ile de bayilere bir imkân sağladı. M Oil olarak bu süreçte, bayilerimize ihtar çekmedik.
Sizlerden bazı ihtarlar geldi, bunu kaybolmaması için bir hak gibi algıladık ve hoş gördük.
Ancak biliyorum ki 2011 yılındaki bayi portföyümüzde bugün buradaki arkadaşlarımız yine
bulunacak. Güç birliği ile M Oil, çok şeyler yapacak. Bize aynı desteği vermeye devam edin.
Ben de sahada daha sık bulunacağım ve böylece 2011 yılındaki yüzde 5 pazar payı hedefini
hep birlikte yakalayalım. Sorunlar, ekonomik kriz ve borçlara rağmen, sizlerle koşu hızımız
azalttık ancak sizlerden bir söz almak istiyorum; Demirören Şirketler Grubu ile yaptığımız
güç birliği sayesinde yeninden koşmaya var mısınız? O zaman ben de varım, çünkü sahaya
inmenin heyecanını yaşıyorum. Sabahın 6’sında ya da öğlen vaktinde olsa da sizleri Yıldırım
ya da Tayfun Demirören ile ziyaret edeceğiz.”
“Süleyman Bölünmez öyle bir eser kurmuş ki gelin bu esere 5 kat fazla ilave yapalım”
Demirören Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören ise, günün ilk
toplantısının kapanış konuşmasını yaptı. Demirören, “Sizleri, aramızda bir aile ferdi olarak
görmeye başladım. Sizden de bizleri kabul etmenizi istiyorum” diyerek başladığı
konuşmasında şu hususlara değindi: “Petrol sektörü, faaliyetlerine PİGM yönetiminde 48 yıl
boyunca devam etti. 2003 yılında Petrol ve 2004 yılındaki LPG Kanunları ile yeni bir düzen
başladı. O dönem 21 akaryakıt dağıtım firması varken süratle bu sayı 63’e çıktı ve sonra da
45’e indi. Bu zaman zarfında 60 bin ton sebebiyle korkunç bir rekabet başladı. Biz, rekabetten
korksaydık bugün bu işbirliğini yapmazdık. Ne Süleyman Bölünmez bu işe girerdi ne de biz
Milangaz’ı satın almazdık. İkimizin de babası iş hayatına yedek parçacı olarak başlamış ve
şimdi kader, bizleri petrol sektöründe birleştirdi. Büyük kuruluşların başında olsak da hala bir
nefer gibi bayimizin hizmetindeyiz. 1470 bayim var ve kapım herkese açık. Dört sene önce M
Oil görüşmeler yaptık ancak kader, bu birleşmeyi bugüne nasip gördü. Kadere ve nazara çok
inanan biriyim. Rekabette sonuna kadar varız. Kimseye dokunmayalım, kimse de bize
dokunmasın. İki ortağın kaderi birbirine çok benziyor. İkimiz de sıfırdan bugünlere geldik.
Ben, babamdan işi devraldığımda şirketin sermayesi 97 bin TL’ydi. Kısa düşüncelerle bir yere

gidilmediğini, uzun düşüncelerle geleceğin şekillendiğini hepimiz biliyoruz. Bugün burada
aileler şeklinde karşınızda oturarak bir tema çizmek istedik. Biz, bugün burada ailece
birlikteyiz. Bu tema çok önemli. Gelin, önümüzdeki beş seneyi bu güzel duygularla, M Oil’e
yapacağımız katkılarla geçirelim. Projelerimizin hepsi hazır. Samsun, Tekirdağ, Yarımca,
Dörtyol gibi lokasyonlarda arazilerimiz var. Hatta şu anda depo inşaatı için sacımız bile hazır.
Süleyman Bölünmez, öyle bir eser kurmuş ki gelin bu esere 5 kat fazla ilave yapalım. Sizler,
bize ne kadar güvenirseniz etraf da bize o kadar çabuk katılır. Ama sizler ne kadar çabuk
çözülürseniz o derece kan kaybederiz. En az 10 yıllık planlar yapıyoruz. Bu şirketin sermaye
problemi de yok, sermayemiz sizlersiniz. Bu sermayeyi gelin müşterek olarak yürütelim.
Gelecekte halka açılacağımız zaman, ortağımız olun. Benim halkım, ortağım sizlersiniz. Ha
halka açılmışız ha sizleri ortak yapmışız. Bu piyasada kimin ne kadar ömrü olduğu hiç belli
değil. O yüzden sağlam yere ayak basmanın zamanı geldi. Artık, müşteri gözlerini açtı. Kalite
ve hizmet arıyor. Biz de kalite ve hizmet sunuyoruz.”
Bayiler sordu, ortaklar cevapladı
Bayi toplantısının ikinci kısmında bayiler, birleşmeye ilişkin olarak akıllarındaki soruları
sordular. Ardından da yönetim, bu sorulara yanıt verdi. Soruların temelinde M Oil Yönetim
Kurulu Başkanı Süleyman Bölünmez’in görevden ayrılıp ayrılmayacağı ve M Oil markasının
değişip değişmeyeceği yer aldı.
“Süleyman Bölünmez bu işin içinde sonuna kadar olacak”
Sorulara ilk yanıtı Demirören Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Demirören
verdi. Tüm soruları dinleyip tek tek not alan Yıldırım Demirören, soruların bitimiyle birlikte
şunları dile getirdi: “Biz bu yola çıktığımızda hayalimiz hep akaryakıt işine girmekti. Kader,
bana ikinci babamı gösterdi. Ailesiyle olan diyaloğu ve çalışma prensibiyle Süleyman
Bölünmez, bu işin içinde sonuna kadar olacak. Kendisiyle birlikte bayilerimizi bir bir ziyaret
edeceğiz. Süleyman Bölünmez, bu işteki en önemli mihenk taşı. İki ailenin de prensibi
rekabetten korkmamak. Bayilerimiz bilirler ki rekabet nede ve nasıl yapılacaksa bizler
oradayız. İlk hedefimiz, öncelikle bayinin kazanması. M Oil amblemi, değişemez. Bu
konudaki reklâmcılarımız araştırmalarında her iki markanın da iyi bilindiği ortaya çıkardılar.
Ancak M Oil’in yanına Milangaz Petrol’ü koyabiliriz. Hem yağda hem de kaçak mazotta her
türlü savaşı vereceğiz. Artık haksız kazanç, alışkanlık haline geldi. Bu durum, devlet içinde de
alışkanlık yarattı. Reklâmlara devam edeceğiz ve yeni bir çalışma içindeyiz. Beşiktaş’a M Oil
reklâmı vermeyeceğiz, o meblağı bayilerimizle paylaşmak daha doğru olacak. Yeni bir evlilik
yapıyoruz, bazı şeyler kolay değil. M Oil’in içinde bulunduğu ortam, bu evlilikle birlikte
devam edecek.”
“Ailemizde siz bayilerimizi görmekten mutlu olacağız”
Demirören Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören ise Yıldırım
Demirören’in ardından sorulara ilişkin kısa bir bilgilendirme yaptı ve bayilere şöyle seslendi:
“Akaryakıt istasyonlarının en büyük geliri, LPG üzerinden olmaya başladı. Hatta LPG,
istasyonların hayatı anlamına geliyor. İki grup birleştik ve nasıl para kazanacağımızı çok iyi
hesaplamalıyız. Kanun hükümleri doğrultusunda, istasyonlarımızda Milangaz devri
başlayacak. Bunun için gerekli hem teknik hem de lojistik altyapıya sahibiz. Sizler, kanunen
bir ihtar çekerek fesih yoluna gideceksiniz. Seyahatlerimizde LPG grubundan da bir yetkili,
sizlerle bu konuyu görüşecek. Tüplü satışlarda nokta satış merkezlerimiz var. Tüp satışından
para kazanmamaya başlayan bayiler, farklı yollara başvurmaya başladılar. Biz de Türkiye

genelinde 400 tane nokta satış merkezi açtık. Hiçbir zaman, piyasamızı kimseye kaptırmak
istemediğimizi bu hamlemizden anlayabilirsiniz. Bir tüpümüz, bizler için hayati bir meseledir.
Tek bir tüp için kavga eden bir müessese, tonlarca motorin için de aynı şeyi yapar. Ailemizde
siz bayilerimizi görmekten mutlu olacağız. Bu yolculuğa beraber çıktık, beraber bu yola
devam edeceğiz. Her zaman yanınızdayız.”
“Bir sonraki toplantı teşekkürlerin edildiği bir toplantı olacak”
M Oil Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Bölünmez de sorulara şu şekilde yanıt verdi:
l Vedat Aköz – Bitlis bayisi: Öncelikle bu ortaklığın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
Yıllardır M Oil ile birlikte kardeşçe çalışıyorduk. Bu markanın tanınması amacıyla bugünlere
dek çok sıkıntılar çektik. Ortaklıktan sonra bu marka değişecek mi? Süleyman Bölünmez’i de
bundan sonra yanımızda görecek miyiz?
“M Oil markası devam edecek. Demirören Şirketler Grubu’nun logosunun da, elbette
kanopimizde bir yeri olacak. Son 1 – 2 yıldır sizleri ziyaret edemedik. Kol – kanat kırık
olunca güç de olmuyor. Büyük bir mücadele içinden bugünlere geldik. Yine eski Süleyman
Bölünmez’i göreceğiz.”
l Fatih Yılmaz – Erzincan bayisi: Bundan sonraki süreçte, rekabette ne gibi bir destek
vereceksiniz?
“Sizlere her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Örneğin vadeler konusunda. Geçirdiğimiz
zor günlerde bile bir bayimizin kredi borcunu ödemesi için gerekli talimatı verip ödemeyi
gerçekleştirebildiysek bu birliktelikle doğacak ekonomik gücü düşünmenizi istiyorum. Ancak
bu, hiçbir zaman iyi niyeti suistimal olmamalı.”
l Ahmet Kaymak – Manisa bayisi: Son dönemde 10 numara yağ ve kayıt dışı akaryakıt, çok
arttı. Bu konuya ilişkin olarak EPDK’ya bir girişiminiz olacak mı?
“Biliyorsunuz aynı zamanda AKADER Başkanıyım. Bu başkanlık zamanında birçok
toplantıda ucuz motorin ve 10 numara yağ konusunda yetkililerimize gerekli şeyleri söyledik.
AKADER olarak bu işin üzerine gitmeye devam edeceğiz. Burada unutulmaması gereken en
önemli konu, bu tür faaliyetlerin en büyük zararı Maliye’ye oluyor. Ortaya çıkan vergi kaybı
devletimize zarar veriyor. Aslında bu konuyu kontrol etmek o kadar kolay ki. Ankara,
İstanbul ve diğer büyükşehirlerde yapılmakta olan vergi denetimi yanında, durdurulan
araçlardan numune alınarak yakıt faturalarının istenmesiyle yapılacak kontroller, caydırıcı
olacağı gibi çok olumlu sonuçlar doğuracaktır. Ama ne hikmetse bunları söylediğimiz halde
yapılmamaktadır. Biz tüm toplantılarda bunları ifade etmeye ve takipçisi olmaya devam
edeceğiz.”
l Zikrullah Uzun – Toprak Madeni Yağlar: Ortaklıkla birlikte madeni yağa ne derece önem
vereceksiniz?
“Madeni yağda bugüne kadar hammadde ithalatı yapmıyorduk. Cazip fiyatlarla teklifler
almaya başladık. Gelecek birkaç ay içinde madeni yağ hammaddesi veya akaryakıt ithalatı
konularında Demirören Şirketler Grubu’nun da gücüyle çok daha cazip teklifler alacağız. Bu
cazip teklifler sayesinde de rakiplerimiz karşısında önemli bir rekabet avantajı elde edeceğiz.”
l Hacı Ateş – Antalya bayisi: Ortaklıktan sonra taşıt tanıma sistemine ağırlık verecek misiniz?

“Bu şirketin yıllardır yapmak istediği ancak ekonomik ve coğrafi eksikliklerden ötürü
gerçekleştiremediğimiz taşıt tanıma sistemi konusunda alt yapımız müsait. Dileriz bu
birliktelikle bu konuyu da birkaç ay içinde halledeceğiz. Bir sonraki toplantı, bu tür soruların
sorulmadığı ve teşekkürlerin edildiği bir toplantı olacak. Bizlerin dostluğu, ister M Oil bayisi
olun ister olmayın, pazara kadar değil mezara kadar.”
l Ahmet Yıldırım – Nur Petrol: Reklam ve promosyon konusunda neler düşünüyorsunuz? Bu
konunun akıbeti ne olacak?
“Promosyon konusunda bir Çin seyahati hazırlayacağız ve sunacağımız promosyon ürününü
kardeş payıyla bayimize vereceğiz.”
Süleyman Bölünmez konuşmasını şöyle tamamladı: “Yeni yılda tüm ihalelere katılacağız.
Bölgesel ihalelere de sizlerin katılmasını sağlayacağız. Bu sene de Ramazan Ayı’nda sizlerle
bir araya geleceğiz. Bu toplantı bir milat. Sahaya yeniden çıkıyoruz ve işimize sanki yeninden
başlıyoruz. Artık geçmişi değil, yarını konuşacağız.”
KUTU
M Oil Malatya bayisi Kurtlar Petrol:
“Birliktelik bizlere büyük artılar getirecek”
“M Oil ile Demirören Şirketler Grubu’nun birleşmesiyle bayilere daha iyi hizmet edileceğini
düşünüyorum. Bu birleşme, bizler için piyasadaki rekabet şartları açısından da çok büyük
artılar getirecek. Geleceği daha iyi görüyorum. Gerek Süleyman Bölünmez gerekse Yıldırım
Demirören, istasyonumuza ziyarete geldiklerinde kendilerine hem sorunlarımı hem de
beklentilerimi aktaracağım. Hizmet verdiğimiz bölgede, tüm sektörün yakındığı 10 numara
yağ konusu almış başını gitmiş durumda. Bu konuya bir an önce çözüm bulmalarını talep
edeceğim.”
M Oil Manisa bayisi Öztek Petrol – Ahmet Özkan:
“Birleşme bizi daha güzel bir geleceğe taşıyacak”
“Bu birleşme, iki büyük firmanın birleşmesi. Böyle bir hamlenin hayırlı olmasını diliyoruz.
Bizleri ziyarete geldiklerinde kendileriyle konuşacağımız konular belli. Aslında bu konular,
sektörün ortak sorunlarını teşkil ediyor. Bu tür bir birleşme, bizi daha güzel bir geleceğe
taşıyabilir. Yaklaşık 10 yıldır M Oil bayisiyim. Son beş senemiz, genelde ekonomik
sıkıntılarla geçti ancak bu sıkıntıların artık ortadan kalkacağını ümit ediyorum. Birleşmeyle
birlikte, umarım her şey daha iyi olacak.”
M Oil Mardin bayisi Şeyhan Petrol – İbrahim Acun:
“Milangaz satacak olmamız bizleri heyecanlandırıyor”
“Birleşmeden memnunum. Sonuç olarak bu birleşme, bizler için faydalı olacak. Bu hamlenin
Demirören Şirketler Grubu ile gerçekleşmesi, bayi olarak benim için apayrı bir anlam ifade
ediyor. Çünkü otogazın da Milangaz olması bizler için ek bir artı demek. Henüz, otogaz satışı

gerçekleştiremiyorum. Ruhsatı yeni çıkarttım ancak Milangaz satacak olmamız bizleri
heyecanlandırıyor.”
M Oil Sakarya bayisi Çapoğlu Petrol – Ali Fuat Cebesoy:
“Bu birleşmeden güzel bir enerji doğacak”
“Birleşme adına olumlu bir hava sezinledik. Gelecek için güzel bir vizyon çizdiler. Bayisi
olarak sıkıntılarında M Oil’in yanında olduk. M Oil de birleşme ile elde edeceği gücü bizlere
aktaracaktır. Süleyman Bölünmez, sevdiğimiz ve saydığımız bir kişilik; işini çok iyi yapıyor.
Demirören Ailesi de işine sahip ve güvenilir bir aile. Bu birleşmeden güzel bir enerji doğacak.
Beklentiler açısından hem petrol hem de LPG sektöründe sürekli artan bir satış grafiği
bekliyoruz.”
M Oil Edirne bayisi Kermanoğulları Petrol – Mehmet Kerman:
“Birleşme satışlarımıza artı olarak yansıyacak”
“Akaryakıt piyasasında ciddi bir rekabet yaşanıyor. Sıkıntılarımızın başında tarım
kooperatiflerinin altı ay vadeyle ürün satması ve bankaların çiftçilere verdikleri kartlar
geliyor. Bu sorunlarla elde ettiğimiz karlar, işletme giderlerimize bile yetmiyor. Bu konularda
bir takım önlemler alınmalı. Birleşme ile birlikte imajımız çok daha güçlü olacak. Bizler de
bugün, aynı duygular içindeyiz. Süleyman Bölünmez’e bir kez daha teşekkür etmeliyiz;
markası daha az duyulan bir şirketle birleşmek yerine Demirören Şirketler Grubu ile
birleşmek, satışlarımıza artı olarak yansıyacak.”
M Oil Kırıkkale bayisi Atlı Petrol – Yusuf Atlı:
“Kendini kanıtlamış bir firma”
“Milangaz ve M Oil’in sektörde çok güçlü olacağına inanıyorum. Her iki şirketin de
samimiyetine inanıyorum. Özellikle işin içinde Süleyman Bölünmez’in ismi geçiyorsa
kesinlikle samimiyetten ödün verilmez. Demirören Şirketler Grubu da kendini kanıtlamış bir
firma. Umarız her şey iyi olur. Bayi olarak böyle birliktelikten beklentim, M Oil’in güler
yüzüyle birlikte büyük dağıtım şirketlerinin gücünü bekliyorum. Böyle de olacak gibi
hissediyorum.”

