
Sadece şarapçılığın ana temeli olan “toprak - klima 
- üzüm cinsi” uyumuna sadık kalmak, doğru iklim 
ve coğrafyada doğru üzüm seçimini yapmak yeterli 
değildir. Ancak kendilerini iyi şarap üretmeye 
adamış üreticiler, başarıyı yudumlayabiliyor.
 Tüm şarap uzmanlarının “Olağanüstü şarapların 
yapımı bağlarda başlar” ilkesi üzerinde hemfikir 
oldukları göz önüne alınırsa; Kavaklıdere 
Şarapları’nın, Kapadokya Côtes d’Avanos 
Bağları’ndaki enerjisinin çok büyük bir kısmını 
neden bağların bakımına adadığı anlaşılabiliyor.
 Yaklaşık 2000 yıllık bir bağcılık ve şarapçılık 
kültürüne sahip olan Kapadokya’da yer alan 
Kavaklıdere Cotes d’Avanos Bağları, 179 hektar 
bağ arazisi ile Türkiye’nin en büyük tek parça ikinci 
bağıdır. 
 Beyaz renkte, volkanik kayaçların parçalanmasıyla 
oluşmuş tüflü ve kalkerli toprak yapısına sahip 
bağlar, gece gündüz arasındaki sıcaklık farkının 
yüksek olmasını, asitliğin ve aromatik yapının 
korunabilmesini sağlıyor.
 Cotes d’Avanos Bağları’ndan üretilen;
Côtes d’Avanos Narince
Chardonnay 2011,
terroir şarabı, her biri
numaralı olarak 19 bin
912 şişe üretildi. Altı ay
boyunca “élevage sur 
lies” (maya tortusu 
üzerinde bekletme) 
yapılan Côtes
d’Avanos Sauvignon Blanc
2011, bir terroir şarabıdır.
Kompleks aroma 
karakteri ve çarpıcı bir 
mineraliteye sahip; yağlı, 
yapılı, zarif ve damakta 
uzun bir beyaz olan 
Côtes d’Avanos 
Sauvignon Blanc 2011 
ise her biri numaralı 
olarak 16 bin 132 şişe 
üretildi.
 Kavaklıdere 
Şarapları A.Ş., 2005 
yılında Türkiye’nin 
tek parça en büyük 
bağı içerisine kurduğu 
Pendore Tesisi’nde gravite 
yöntemiyle bağlardaki üzümleri 
ve Ege Bölgesi üzümlerini işliyor. Kavaklıdere 
Şarapları A.Ş., bu bölgeye olan yatırımını da 
sürdürüyor.
 Ege Bölgesi’nde Kemaliye kasabası yakınlarında 
bulunan Pendore Bağları adını, Latincede “beş köy” 
anlamına gelen “pence horyos”tan aldı.
 Bu bölgede bağcılık ve şarapçılığın kökleri, en az 
2 bin 800 yıl kadar geçmişe uzanıyor. Kavaklıdere 
Pendore Bağları, 194 hektar bağ arazisi ile 
Türkiye’nin en büyük tek parça bağı olarak kabul 
ediliyor. Ayrıca Kavaklıdere Pendore Bağları, 
Fransa’nın en kıymetli bağları gibi ağırlıkla güney 
eğilimli arazilerden oluşuyor.
 Karasal iklim ile Akdeniz ikliminin buluştuğu özel 
bir mikro klimada yer alan bağlarda düşük verimle 
(35 hl / ha) yetiştirilen üzümler, en olgun durumda 
elle hasat edilip, Château tarzı (kavın bağ arazisi 
içerisinde yer alması) üretimin yapıldığı Kavaklıdere 

Pendore kavında gravite sistemi (üzümleri pompa 
ya da benzeri hiçbir araçla hırpalamadan, yer 
çekimi yardımı ile taşıma) ile işleniyor.
  Kavaklıdere Pendore Bağları’nda verim, 
ortalama 30 - 50 hl / ha arası 350 - 600 kiloda 
verim alacak şekilde sınırlandırılıyor. Bu miktar, 
Türkiye ortalamasının yarısı civarında. Fransa’da 
apelasyon kurulu INAO’nun (Institut National des 
Appelation d’Origine) Bordeaux AOC şarapları 
için öngördüğü maksimum verim, 55 hl / ha olarak 
belirlenmiş bulunuyor.
 
Ürün 
Kavaklıdere Şarapları A.Ş., her biri kendi adına 
marka haline gelmiş 49 çeşit şarabın ve iki adet 
üzüm suyunun yer aldığı çok geniş bir ürün 
yelpazesine sahip. Ege, İç Anadolu ve Doğu 
Anadolu bölgelerinde yer alan yedi ayrı alt 
bölgede toplam 610 hektar bağ alanına sahip olan 
Kavaklıdere, üretimini; Ankara - Akyurt (1987), 
Kapadokya - Gülşehir (2003) ve Ege - Kemaliye - 
Pendore (2005) olmak üzere üç ayrı şarap kavında 
gerçekleştiriyor. Anadolu’nun kendine özgü asil 

üzümlerinden ve Anadolu’nun 
bağcılık için elverişli farklı mikro 
iklimlerinde yetiştirdiği yabancı 
kökenli üzümlerden kaliteli 
şaraplar üretmeyi amaçlayan 
Kavaklıdere; kaliteli ürün, 

şişeleme, depolama ve müşteri 
memnuniyetinin en önemli 
unsurlardan olduğunun 
bilinciyle hareket ederek 
geleceğe yatırım yapmayı 
önemsiyor. 
   Kavaklıdere Şarapları 
A.Ş., 84 yıllık emek, ciddi 
yatırım, inanç, sabır, iyi 
yetişmiş mesleğine aşık 
kadro ile çalışmanın 
karşılığını alıyor.
 
Promosyon
Sosyal sorumluluk 
bilinci ile sanata olan 
desteğini Cenap And’ın 
1973 yılında kurduğu 
Sevda - Cenap And 
Müzik Vakfı ile 40 yıldır 

çeşitli festivaller ve kültür 
organizasyonlarına sponsorluklarla sürdürüyor.
 Kavaklıdere Şarapları A.Ş., “Kavaklıdere 
Şarapları’ndan Sanata Destek” misyonunu en 
iyi şekilde koruyarak Türkiye’de klasik müziğin 
yaygınlaştırılmasına katkıda bulunuyor. Kavaklıdere 
Şarapları A.Ş., Sevda - Cenap And Müzik Vakfı’nın 
düzenlediği ve Türkiye’nin en büyük festivallerinden 
biri olan “Ankara Uluslararası Müzik Festivali”nin 
ana sponsorluğunu yapıyor. 40 yıldır şarap 
üretiminden aktarılan kaynaklarla sanata destek 
olan vakıf, Ankara’ya konser salonu ve kültür 
merkezleri kazandıran projelere de imza atıyor.

Marka Değeri 
Kavaklıdere Şarapları A.Ş.’nin marka değerlerinin 
başında, Anadolu üzümünün şarapçılıkta hak 
ettiği yeri almasının sağlanması ve bölgesel şarap 
üretimine ağırlık verilmesi geliyor. Bu çerçevede, 

bünyesinde kurduğu ziraat mühendislerinden oluşan 
bağ ekibiyle Türk üzümüne ve bağcılığına verdiği 
önemi kanıtlıyor. Üreticiye yönelik teknik yardım ve 
bilgilendirme sürecini yıl boyu sürdürüyor.
 
www.kavaklidere.com

Pazar
“Yılda tek bir şişe üretim yapar gibi” kaliteyi her 
zaman ön planda tutan Kavaklıdere Şarapları A.Ş., 
kurulduğu 1929 yılından bu yana sektöründe 
özveri, başarı, güven ve kalitenin simgesi olmayı 
değerlerinden ödün vermeden sürdürüyor. 
 Sektör lideri konumundaki Kavaklıdere Şarapları 
A.Ş., 19.5 milyon litre üretim kapasitesiyle Ankara - 
Akyurt merkez olmak üzere Manisa - Kemaliye ve 
Nevşehir - Kapadokya tesisleri ile sektöre katkıda 
bulunmaya devam ediyor.
  Türkiye genelinde bulunan 13 bölge deposu ile 
oluşturduğu sistemli dağıtım ağı ve uzman satış 
kadrosu ile hizmet veren Kavaklıdere Şarapları A.Ş., 
üretiminin yaklaşık %20’sini ihraç ediyor. Avrupa 
ülkelerine ihracatını Belçika’da kurduğu
Kavaklıdere Europe şirketi ile Almanya, Hollanda,
Fransa, İngiltere, Norveç ve İsveç’e yapıyor.
ABD ve Japonya’da ise distribütörleri bulunan
Kavaklıdere Şarapları A.Ş., Türkî Cumhuriyetler de
dahil olmak üzere 25 ülkeye ihracat yapıyor.
  2008 yılından beri Stephen Derononcourt ve 
ekibinin Pendore ve Cotes d’Avanos bağlarına 
danışmanlık vermesiyle birlikte bağcılıkta ve 
üretimde kalite odağına güç katan şirket, üretim 
modernizasyonuna yaptığı yatırımlar ile bağdaki 
kaliteyi şişeye taşıyor.
 
Başarılar
Kavaklıdere, Türk şarap sektörünün en köklü 
ve öncü şarap üreticisi olarak, uluslararası şarap 
sektöründe unutulmayacak başarılar kazanmaya 
devam ediyor.
 Dünya şarap uzmanları tarafından dünyanın 
en prestijli uluslararası şarap yarışmaları kabul 
edilen; Fransa Bordeaux’da yapılan “En Primeur” 
ve Amsterdam ile New York’ta gerçekleştirilen 
profesyonel şarap tadımlarına katılarak Türk 
Şarabı’nı dünyaya tanıtmaya çalışan Kavaklıdere 
Şarapları A.Ş., Amsterdam’da Michelin yıldızlı 
şeflerle yapılan tadımın sonucunda Michelin yıldızlı 
restaurantların menüsüne girmeyi başardı.
 Uluslararası Londra Şarap Fuarı’nda “Wines of 
Turkey” çatısında yer alan Kavaklıdere Şarapları 
A.Ş., şarap dünyasının ustaları Master of Wine’lar 
(MW) ile dünyaca ünlü şarap yazarlarına hem 

Londra’da hem de Türkiye’de tadım yaptırma fırsatı 
buldu. 2012 Aralık ayında Türkiye’yi ziyaret eden 
MW ve şarap yazarlarının içinde bulunduğu tadım 
günlerinde Pendore Öküzgözü 2010 ve Pendore 
Boğazkere 2009, aldıkları 90 ve üstü puanlarla 
kırmızı şaraplar kategorisindeki en yüksek puana 
sahip şaraplar oldular. Paris’te dünyanın en büyük 
müzelerinden Louvre’da düzenlenen, en prestijli 
şarap tadımlarından biri olan “Le Grand Tasting’i 
15 bin profesyonel ziyaret etti. Bu organizasyonda yer 
alan ve dünyanın en ünlü şarap danışmanlarından 
biri olan Stephane Derenoncourt; Kavaklıdere’den 
Pendore Boğazkere 2008, Pendore Syrah 2009, 
Pendore Öküzgözü 2010 ve Cotes d’Avanos 
Narince - Chardonnay 2009’u profesyonel 
tadımcıların görüşüne sundu. Büyük ilgi gören 
şaraplar, Türk şarabını tatmak isteyen davetlilerin 
uzun kuyruklar oluşturmasına neden oldu. 
 Anadolu üzümlerinin dünya şarap sektöründe 
hakettiği yere gelmesi için çalışan Kavaklıdere 
Şarapları A.Ş., meraklı şarap severlerin ve Jansin 
Robinson’un yeni ve keşfedilmemiş şarapları 

tatmaya yönelik isteklerine de cevap veriyor. Jancis 
Robinson’un HongKong’daki “Wine Future 2011” 
tadımında Türkiye’den sadece Kavaklıdere Prestige 
Öküzgözü 2008 şarabını seçmiş olması, Türk 
şaraplarının önümüzdeki yıllarda dünyada tercih 
edilen öncü markalardan olacağını gösteriyor.
  Uluslararası prestijli ve kabul gören şarap 
yarışmalarına katılımlar ile 2012 yılında alınan
107 ödül, dünyadaki tanınmış uzmanların katılımları 
ile gerçekleştirilen tadımlarda Kavaklıdere 
şaraplarının tam not alması, 84 yıllık Kavaklıdere 
markasına güç kattığı gibi dünya şarap sektöründe 
Türk Şarapları’nın, Kavaklıdere markasıyla başarılı 
bir şekilde tanıtıldığını da gözler önüne seriyor. 
 
Tarihçe
İsmini Ankara’nın Kavaklıdere semtindeki 
Kavaklıdere bağlarından alan Kavaklıdere 
Şarapları’nın öyküsü, günümüzden 84 yıl 
öncesine dayanıyor. Sevda ve Cenap And çifti, 
1929 yılında Ankara Kavaklıdere bölgesinde, 
gerek şarapçılıkta gerekse imarda büyük yatırım 
potansiyeli gördü. Aldıkları arsa üzerinde ilk 
üretilen şarapların kalitesini Avrupa’dan getirilen 
malzeme, teçhizat ve şarap uzmanları ile yükselten 
Sevda ve Cenap And çifti, satın alınan diğer bağ 
ve arazileri de değerlendirdi. Kavaklıdere fabrika, 
bağ ve tesislerinin, zaman içinde büyüyüp gelişen 
Ankara’nın merkezinde yer alıyor olmasının 
yanı sıra toprağın da verimsizleşmesi büyütme 
ve geliştirme olanaklarını ortadan kaldırdı ve 
arsanın satılmasına karar verildi. Ankara Akyurt’ta, 
Esenboğa Havaalanı karşısında 1986 yılında 450 
dönümlük bir arazi satın alan Kavaklıdere Şarapları 
A.Ş.,1987 yılında yeni tesislerinin açılışını burada 
yaptı. 20 bin m2 kapalı alanı, 13.5 milyon litre 
depolama kapasitesi, modern üretim hattı ve depo 
alanları ile entegre olan Akyurt Tesisi, bu tarihten 
beri teknolojik yatırımları ile üretimine devam ediyor.
 Cotes d’Avanos Bağları - Kapadokya Kapadokya 
Üretim Tesisi’ni 2003 yılının Ağustos ayında 
devreye sokan Kavaklıdere A.Ş., 4.5 milyon litre 
üretim ve depolama kapasitesine sahip olan tesiste; 
bölge üzümlerinin yanı sıra Denizli ve Tokat bölgesi 
ile Diyarbakır ve Elazığ üzümlerini de işliyor.
 Şarap üretiminde yüksek kaliteye ulaşmak; yoğun 
emek, uzmanlık ve ustalık gerektiren bir iştir. 
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Kavaklıdere

›	Kavaklıdere Şarapları’nın yurt dışında şarap
 severlere ulaştığı marketler :
 Finlandiya’da Alko - Kavaklıdere Sade Öküzgözü,
 Kanada’da SAQ - Kavaklıdere Egeo Syrah,
 Vinart Kalecik Karası - Syrah, Ancyra Muscat,
 Ancyra Öküzgözü, Çankaya, Yakut, Lal,  
 Angora Öküzgözü, Kanada’da LCBO -  
 Kavaklıdere Çankaya, Kanada’da British  
 Colombia - Kavaklıdere Yakut,  Angora
 Öküzgözü, İsveç’te Systembolaget - Kavaklıdere
 Egeo Syrah, Selection Öküzgözü, Çankaya,  Yakut,
 Lal, Belçika’da Cora - Kavaklıdere, Pendore
 Syrah, Cotes d’Avanos Narince - Chardonnay,
 Çankaya, Yakut, Lal, İsviçre’de Prodega - 
 Kavaklıdere Çankaya, Yakut, Angora Öküzgözü, 
 Almanya’da KaDeWe - Kavaklıdere Ancyra
 Kalecik Karası, Ancyra Öküzgözü, İngiltere’de
 Laithwaites - Kavaklıdere Vinart Kalecik Karası - 
 Syrah, Hollanda’da Gall&Gall - Kavaklıdere
 Ancyra Öküzgözü 

›	Michelin yıldızlı restoranlar : Hollanda’da Brienen
 Aan de Maas - Kavaklıdere Cotes d’Avanos  
 Narince-Chardonnay, Egeo Cabernet
 Sauvignon-Merlot, Egeo roze, Vinart Narince
 Chardonnay, Lal, Altın Köpük 
 Hollanda’da Restaurant de Lindehoff -  
 Kavaklıdere Cotes d’Avanos Narince
 Chardonnay, Almanya’da Le Canard Restaurant - 
 Kavaklıdere Cotes d’Avanos Narince -
 Chardonnay, Pendore Syrah, Pendore Öküzgözü 

›	Önemli restoranlar : İngiltere’de Fat Duck
 Restaurant - Kavaklıdere Cotes d’Avanos
 Narince - Chardonnay, Prestige Boğazkere,   
 Prestige Kalecik Karası,
 İngiltere’de Zuma Restaurant - Kavaklıdere
 Pendore Syrah, İngiltere’de Sofra Restaurant -  
 Kavaklıdere Çankaya, Yakut, Egeo Roze, 
 Egeo Syrah,
 İngiltere’de Tas Group of Restaurants -
 Kavaklıdere Kavak, Dikmen, Belçika’da
 Rothmann’s Restaurant - Kavaklıdere Pendore
 Syrah, Prestige Boğazkere

›	Ayrıca, dünyanın en büyük havayolu
 firmalarından biri olan Türk Hava Yolları,
 uçuşlarında yolcularına Kavaklıdere Yakut,
 Çankaya, Egeo Roze, Prestige Narince, Vinart
 Carignan Alicante ve Ancyra Cabernet
 Sauvignon - Syrah sunuyor. 

›	Kavaklıdere 2012 yılı içerisinde İngiltere’de
 Thiery’s raflarını süsleyerek ve Sunday Times
 Katoloğu’nda yer aldı.


