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LOKANTA İŞLETMECİLİĞİNDEN 26 YILDIR DEVAM 

EDEN KAYALAR MUTFAK PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜNE 

Özkan UĞURLU

Kayalar Mutfak ’ta yirmibeş yıldır görev yapan Özkan 

UĞURLU 1963 yılında Kars ‘ın Çıldır ilçesinde dünyaya geldi. 

1974 yılında ailesi ile birlikte İstanbul’a yerleşen Özkan 

UĞURLU çeşitli atölyelerde çıraklık yaparak iş hayatına 

başlıyor. Askerlik hizmeti zamanı geldiğinde 1983 yılında 

askere gidiyor. Askerlik dönüşünde bir lokantada işe başlıyor 

ve direk içinde olmasa bile mutfağa ilk adımını atıyor.    

İlerleyen zamanlarda mutfağın içine kullanıcı olarak giriyor 

ve aşçılık yapmaya başlıyor. Aşçılık yapmaya başlamasıyla 

birlikte yıllar sonra imalatını yönlendireceği , pazarlama ve 

satışını yapacağı ekipmanlarla da tanışıyor. Aşçılıkta edindiği 

tecrübe doğrultusunda yine kendisi gibi aşçı olan bir 

arkadaşı ile birlikte 1986 yılından 1993 yılına kadar lokanta 

işletmeciliği ile ilgileniyor. 1993 yılında da çalışma hayatının 

uzun bir kısmını oluşturan ve hala devam eden Kayalar 

Mutfak serüveni başlıyor. Özkan UĞURLU evli ve iki çocuk 

babası.Özkan UĞURLU 1986 yılında başlamış olduğu lokanta 

işletmeciliğini 1993 yılında artık bu işi yapmak istemediğini 

düşünerek işletmedeki ortaklığını sonlandırıyor. Özkan 

UĞURLU bu ortaklığın sonlanmasının o an için hayatında 

yapacağı ciddi değişikliklerin farkında olmadan bir süre 

dinlenmek ve sonrasında başka işlerle meşgul olmak istiyor. 

Fakat süreç kendi düşündüğü gibi gelişmiyor. Ortaklığın 

bitiminden kısa bir süre geçmişken çok yakın bir akrabasının 

rahatsızlanması üzerine memlekete gidiyor ve tahmininden 

çok daha uzun bir süre burada kalması gerekiyor. İstanbul ‘a 

döndüğünde ise bir süre başka bir işte çalışmak ve sonrasın-

da en iyi bildiği iş olan lokantacılığa geri dönmek istiyor. 

Fakat bu isteği hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Özkan UĞURLU 

bu süreci şu şekilde anlatıyor ; “İstanbul ‘a döndükten sonra 

bir süre     lokantacılığın     dışında başka bir işle      uğraşmak

istedim. Bunu istememdeki neden aslında kendime ceza 

vermekti. Çünkü ortaklığından ayrılmış olduğum işletmede 

hem ben hem de ortağım çok daha iyi işler yapabileceğimiz 

halde mevcutla yetinmeyi tercih ettik. Daha fazla çalışarak iş 

hayatında daha başarılı olmamız mümkündü. Ama ikimiz de 

bunu yapmadık.Hayat bazen insanı bizim düşündüğümüzden 

farklı yerlere taşıyabiliyor. Ağabeyim Kayalar Mutfak ‘ta 

çalışıyordu. Ben iş arayışındayken Kayalar ‘ın Kasımpaşa ‘da 

bulunan mağazasına mağaza sorumlusu aradıklarını ve kendi 

yönlendirmesiyle gidip görüşmemi söyledi. Ve görüşmeye 

gitmemle 1993 yılında başlayan ve hala devam eden yirmibeş 

yıllık Kayalar serüvenim başlamış oldu.”Yaklaşık bir yıl kadar 

mağazada görev alan UĞURLU mağazanın tadilata girmesi ile 

birlikte geçici bir süreliğine Topkapı ‘da bulunan fabrikada 

çalışmaya başlıyor. Burada bir süre tahsilatlarla ilgileniyor. 

Depo sorumlusunun işten ayrılması ile birlikte mağaza 

tecrübesinden ve ürünleri tanıyor olmasından dolayı firma 

yetkilileri kendisini depo sorumlusu olarak tanımlıyor. Depo 

sorumlusu alınana kadar devam edeceği görev asli görevi 

haline geliyor ve böylece geçici olarak geldiği fabrikada kalıcı 

oluyor.Bu arada depo sorumluluğu görevinin yanısıra 2002 

yılından itibaren  imalat planlama ve satınalma gibi işlerle de 

ilgileniyor. 2004 yılında pazarlama departmanında görev alan 

bazı çalışanların işten ayrılması ile birlikte yine firma yetkilileri-

nin talebi doğrultusunda pazarlama departmanının başına 

geçiyor. O günden bu güne de Kayalar ‘da pazarlama müdürü 

olarak görevine devam ediyor. 
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Bayilerimizden...

 

          TEKBEN’in kuruluş hikayesinden bahseder misiniz?

Tekben 1980 senesinde İnal Hayri ÖNER’in küçük bir atölyede 

benmari imalatına başlaması ile kuruldu.Daha sonra 1988 

senesinde oğlu Nazım ÖNER yirmibeş metrekarelik bir 

shoowroom açarak sektöre ürün ve hizmet sunmaya başladı. 

Yılların verdiği tecrübe ile bir çok başarılı projeye imza atan 

Tekben 2010 senesinde Hayri ÖNER’in oğulları Nezih Öner ve 

Semih Öner ile birlikte çalışan bir aile şirketi haline geldi. 2017 

yılında online olarak ilk satışını www.cafemutfak.com   

üzerinden yapan firmamız günümüzde giderek artan ticaret 

hacmi ile çalışan bir sanayi kuruluşu haline gelmiştir. 

Faaliyet alanlarınız ve ürün gruplarınız hakkında bilgi 

verir misiniz? Otel, restaurant gibi projeli işlere hangi 

aşamada dahil oluyorsunuz? Bu projelerde çözüm ortağı 

olarak çalışmış olduğunuz firma ya da firmalar var mı?

Faaliyet alanımız yemek hizmeti verilen her yer diyebiliriz. 

Proje çalışmalarında anahtar teslimi çalışma 

gerçekleştiriyoruz. Mekanın ihtiyaçlarını belirledikten sonra 

uygun olan mutfak projesi çizimini gerçekleştiriyoruz. 

Akabinde tesisat planları ile birlikte ürünlerin tedarikleri 

gerçekleştirilerek proje hayata geçiriliyor. Bir restaurantta 

gördüğünüz çatal kaşıktan, bulaşıkhanesine, pişiricilerden 

soğutuculara, fırınından soğuk odalarına kadar aklınıza gelen 

her türlü malzemeyi tedarik ediyoruz.  Çözüm ortaklarımız 

arasında Kayalar, Rational, Myco, Arisco,, GMG, Portashelf, 

Zanussi, Bosfor, Drn, Unox, La Cimbali   gibi firmalar yer 

almaktadır.

 

         Çözüm ortağı olarak çalışmış olduğunuz Kayalar Mutfak  

ile ne kadar zamandır çalışıyorsunuz ve hangi ürün 

gruplarında Kayalar’ı tercih ediyorsunuz?

Kayalar Mutfak ile 1992 senesinden beri çalışmaktayız. 

Buzdolapları, pişiriciler, gn küvetler, helvane tencereler vb. 

ürün gruplarında Kayalar Mutfak’ı tercih ediyoruz.

Sizce  Kayalar Mutfak’ı rakiplerinden ayıran özellikler 

nelerdir?

Ürün kalitesi ve çözüm odaklı olması. Bunun yanı sıra bizim 

işimizde ürünlerin zamanında teslim edilmesi ve teknik servis 

desteği de çok önemlidir. Kayalar’ı tercih etmemizin en önemli 

nedenlerinden birisi de ürünlerimizi zamanında teslim 

etmeleri ve sattıkları ürünün her zaman arkasında durarak en 

ufak bir sıkıntı da bile teknik servisin zamanında müdahale 

ederek sorunu gidermesi.

TEKBEN için ürün geliştirme sürecini etkileyen dinamikler 

nelerdir? Sektörün ihtiyaçlarını nasıl tespit ediyor ve bunu 

bir yaratım sürecine çeviriyorsunuz?


















