
BAŞKAN’IMIZDAN
MESAJ
l Bütün mevsimlerden 
bize yansıyan yönü 
ile Dünyamızın yaşam 
biçimi, insanın yaşam 
biçimi ile çok benzeşiyor. 
Yazın; tıpkı toprak, hava, 
su ve tüm canlılar gibi 
insan da dinlenme ve  
durulanma dönemine 
giriyor. Aynı zamanda yeni bir dönem için 
enerji toplamak istiyor. İşe, yeniliklere ve 
yeni ihtiyaçlara hazırlık yapıyor. n sayfa 1

PORTRE 
RAMAZAN TUNCAY
l Saray Bisküvi Ar-Ge 
Müdürü  Ramazan 
Tuncay, birimlerin uyum 
ve amaç birliğinin 
başarı için olmazsa 
olmazlardan olduğuna 
inanıyor. Tuncay, ekibi 
ile inovatif ürünlere imza 
atmaya devam ederken, 
verimlilik ve kalite konularına da yoğun 
mesai harcayacaklarını ifade ediyor.

n sayfa 36

SÖYLEŞİ
ALGI YÖNETİMİ
l Excel İletişim Başkanı 
Figen İsbir; “ Dünyayı 
gerçekler değil algılar 
yönetiyor. İnsanlar 
zihinleriyle bakıp, 
işitip, tadıp algılarıyla 
karar veriyor. Algı ise 
reklam, sosyal medya, 
satış&promosyon, etkinlik, 
e-pazarlama gibi birçok unsurdan oluşuyor. 
Başarıya ulaşmanın yolu bu bütünü 
yönetebilmekten geçiyor” diyor. n sayfa 8
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Dünyamız bir yıl içinde değişik 
iklimsel ve fiziksel olayları yaşa-
makta ve güneşle ilintili konumu 
gereği, dönemsel değişimler, 

farklılıklar arz eden, adına mevsim dediği-
miz dönemleri yaşamaktadır.
Dünyamız bütün bu süreçleri yaşarken, 
sürekli canlı. Sürekli enerji ve değer üretimi 
yapmakta. Teşbihte hata olmaz ise, dünya-
mız döngüsel ve sürdürülebilir şekilde, 
fiziksel olarak hazırlık, enerji toplama, 
üretme, ürün verme, olgunlaşma ve mev-
simlere göre de vaziyet alarak yıkanıp, 
durulanıp, kurulanma yaşayarak  tekrar 
tazeleniyor dersek yanlış söylemiş olmayız.
Dünyamız mevsimsel olarak kışın enerji 
topluyor, yeni bir pozisyona, sürece hazır-
lanıyor,  baharda da iklimsel, fiziksel ve 
atmosferik olarak çalışıyor, üretiyor, yazın 
ise olgunlaşıp, durulanıyor. Yaz mevsi-
minde hem üretimini ikram ediyor hem de 
dinleniyor, sonbaharda ise kostümünü 
değiştiriyor ve yeni bir döngüye başlıyor. 
İşte bütün mevsimlerden bize yansıyan 
yönü ile dünyamızın yaşam biçimi bir insa-
nın yaşam biçimi ile çok benzeşiyor değil 
mi? 

Tabi ki doğal olarak barındığınız ortam 
ve içinde bulunulan fiziksel koşullar, yaşa-
yanları da şartları ile etkiliyor, iklim, coğ-
rafya ve atmosfer yaşama şekil veriyor.

Yazın tıpkı toprak, hava, su, bitkiler ve 
tüm canlılar gibi insan da dinlenme, duru-
lanma ve kurulanma dönemine göre pozis-

yon alıyor.
Tarih boyunca, insanlar ve hatta genel 

olarak canlılar dünyanın bu faaliyeti ve 
davranış biçimi ile eş zamanlı olarak,  bu 
faaliyetlerin benzerini ifa etmektedirler.

Bir koca yılın çalışmaları ve yorgunluğu 
ile yılın acısını çıkartırcasına insan, uygun 
zaman dilimini değerlendiriyor.  Tüm yıl 
boyu yaptığı işlerin, üretimin, hizmetin, 
beyinsel ve bedensel faaliyetin hasadını 
toplayıp, yaz aylarını tatille, bir süre din-
lenme ile geçiriyor.

Aynı zamanda yeni bir dönemin hazır-
lığını yapmak,  yeniden yaşam döngüsünü 
tamamlamak için enerji toplamak istiyor 
ve faaliyet gösterdiği, sorumluluk alanı 
olan işlerini daha enerjik ve daha verimli 
yapmak için yazın,  yeni dönemin hazırlık-
larını da yapıyor.

İşe, yeniliklere ve yeni ihtiyaçlara hazır-
lık yapıyor.

Yeni sezona iş ve kış hazırlığı, okula 
hazırlık, yeni çalışma temposuna hazırlık, 
yeni sosyal faaliyetlere hazırlık, yeni yatı-
rımlara hazırlık, yeme, içme, giyinme, 
barınma ihtiyaçlarına yönelik kışlıkları 
tedariğe hazırlık ve benzerlerini yapıyor.

Saray Grubu da misyonu ve vizyonu 
doğrultusunda ve çalıştığı sektörlerin 
gereği olarak insana faydalı, tüketicilerin 
ihtiyaçlarına uygun mal ve hizmet üretiyor. 
İnsanlığın, tüm tüketicilerin istifadesine 

bisküvi, çikolata, kek, süt, enerji, makine, 
mobilya vb. ürünler ve hizmetler üretiyor 
olması nedeniyle de tatil dönemleri  ve 
zaruri haller dışında, hem ülkemiz hem de 
dünya tüketicisi için on iki ay boyunca hiç 
durmaksızın çalışıyor, üretiyor ve insanlı-
ğın, tüketicisinin hizmetine sunuyor.

Bu faaliyetlerimiz ve insanlığa faydalı 
yönümüzle ne kadar övünsek azdır.

Çok değerli Saray Ailesi’ne, Saray 
Grubu mensuplarına ve Saray tüketicile-
rine, ülkemiz insanlarına ve tüm insan-
lığa;  yaz aylarının sağlık, esenlik, barış ve 
huzur içinde ve bereketli geçmesini 
temenni ederim.

DÜNYAMIZ ve YAZ

BAŞKAN’DAN

SAMİ ÖZDAĞ
Saray Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu 
Başkanı
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BAŞKAN’IMIZDAN 
MESAJ
Saray Grubu misyonu ve vizyonu 
doğrultusunda insana faydalı, tüketicilerin 
ihtiyaçlarına uygun mal ve hizmet üretiyor. 
İnsanlığın istifadesine bisküvi, çikolata, kek, 
süt, enerji, makine, mobilya vb. ürünler ve 
hizmetler üretiyor olması nedeniyle de 
tatil dönemleri  ve zaruri haller dışında, 
hem ülkemiz hem de dünya tüketicisi için  
on iki ay boyunca hiç durmaksızın çalışıyor, 
üretiyor, hizmet sunuyor.

10
ÜSTÜN LEZZET 
ÖDÜLLERİ
Saray Offtime ve Milkman Tahinli Süt, 
Uluslararası Lezzet ve Kalite Enstitüsü 
(İTQİ) tarafından “Üstün Lezzet 
Ödülü”ne layık görüldü. Dünyaca ünlü 
125 şef ve sömeliyeden oluşan jürinin 
kör tadım testlerinden başarıyla geçen 
Saray Offtime ve Milkman Tahinli Süt,  
altın yıldızın sahibi oldu.

10 Bizden Haberler
26 Paydaşlarımız 

Özdamarlar Gıda

27 Bizden Portreler / 
Bizden Tarifler

28 EN-SAR Endüstri’nin fabrika 
ihracatı gerçekleştirdiği 
ülkelerden biri de Cezayir… 

 Saray Holding’in teknoloji şirketi 
En-sar Elektronik ve Mekanik 
Endüstri A.Ş., yurt içinde ve yurt 
dışında gıda sektörüne yönelik tesis 
kurulumları yaparak ülke 
ekonomisine katkı sunmaya devam 
ediyor.

30 Psikoloji
32 Kadın Moda
34 Sağlık-Çocuk
36 Portre
 Ramazan Tuncay

HOŞGELDİN YAZ
Güneşli günler geldi. Çocuklar 
karnelerini aldı, tatil sevinciyle cıvıl cıvıl 
parklarda, kumsallarda sokaklardalar. 
Yazın rengarenk günleri, kimilerimiz 
için deniz keyfi, kimilerimiz içinse 
yakınlarımızı ziyaret, seyahat ve 
çocuklarımızla daha fazla keyifli 
zamanlar geçirme fırsatı. Bizde  bu 
dönemi hem keyifli hem de verimli 
değerlendirmek üzere 7-19 yaş arası 
çocuklarımıza olumlu davranış 
kazandırma konusunda uzman 
görüşlerini sizlerle paylaştık. Bu 
hareketli günleri sağlıklı geçirebilmek  
ve gönlünüzce keyfini sürmek için 
sağlık uzmanlarının önerilerini aldık. 
Yaz modasını da takip etmeyi 
unutmadık. Üstelik bu yazın trend 
renkleriyle oluşturulacak kombinlere  
LoveIt ‘lerimizi de  ekledik.
Güneşe sarılacağımız bu parlak 
günlerde fikir fabrikamızın da altın 
fikirlerle ışıldayacağına eminiz.

KAPAK

8
MARKA ALGI YÖNETİMİ
Algı yönetimi, hakkımızda söylediğimizin 
değil, söyletebildiklerimizin 
mühendisliğidir. İknaya odaklıdır, 
davranış ve tutumları hedef alır. Hikaye 
oluşturur ve anlatır, diyalog kurar. 
Değişen dünyada başarıya ulaşmanın 
yolu reklam, sosyal medya, 
satış&promosyon, direkt pazarlama, 
etkinlik gibi birçok unsur ile algı ve itibarı 
yönetebilmekten geçiyor.

Saray Bülten’nin bu sayısında “Hoş geldin 
Yaz” diyerek  güneşli günlerin,  tatil sevin-
ciyle dolan çocukların, kimilerimiz için 
deniz ve kumsal keyfinin, kimilerimiz 
içinse yakınlarımızı görme fırsatının ışıltılı 
keyfiyle sizleri selamlamak istedik.
2017 yazı için rengarenk ve dinamik bir 
sayı hazırladık. Yeni ödüllerimizden, 
renkli etkinliklerimize, moda trendlerin-
den,  heyecan veren projelerimize merak 
ettiklerinizi ve faydalı olacağına inandığı-
mız bilgileri sizin için bir araya getirdik.
Geride bıraktığımız Ramazan ayı ve 
Ramazan Bayramı’nın çalışmalarımıza 
getirdiği keyifli telaşın, yaşamlarımıza  
getirdiği bereketli günlerin ardından,  
şimdi yepyeni,  yaza uygun ürünlerimizi  
sunacağımız ve bir yandan da sektörümüz 
için yüksek sezon olan sonbahar-kış döne-
mine hazırlanacağımız bir döneme girdik.  
Hedeflerimize ulaşmak ve bu yolla başta 
çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşla-
rımıza katkı sağlamak üzere yine inanç, 
azim, sabır, sebat, çalışma ve başarı ilkele-
rimiz ile  yön bulacak bir döneme giriyo-
ruz.
Değişen dünya ve ekonomideki dönü-
şümle; kurumsal itibar, marka, inovas-
yonla gelen entelektüel sermaye, kurumsal 
yapı ve insan kaynakları şirketler için en 
kritik konular oldu. Şimdi başarıya giden 
yolda bu alanlarda farklılaşmaya ve ileri 
düzeyde başarıya ihtiyaç var. Bu unsurlar-
dan biri ve sürdürülebilir karlı büyüme 
odağı için belki de en önemlilerinden olan 
marka/ kurum  algı ve itibar yönetimi 
konusundaki görüşleri ile, alanındaki 
başarılı isimlerden Figen İsbir, bu sayımı-
zın konukları arasında.
Bir diğer konuğumuz ise  InoSuıt Proje 
Mentörümüz Yrd. Doç. Dr. Güzide Kara-
kuş. Sayın Karakuş, kurumsal inovasyon 
sistemlerinin oluşturulması, bu vesileyle 
kurumların inovasyon kapasitelerinin ve 
rekabetçiliklerinin sürdürülebilir şekilde 
arttırılmasının sağlanması amacıyla süren 
çalışmalar ve bu çalışmaların etkin olarak 

hayata geçirilmesinin anahtarları konu-
sunda aydınlatıcı bilgi ve görüşlerini biz-
lerle paylaştı.
Saray Holding şirketlerinden bölümü-
müzde, En-sar Elektronik ve Mekanik 
Endüstri A.Ş.’nin Cezayir’de gerçekleştir-
diği başarılı projelerini sizlere aktarıyor 
olacağız.
Paydaşlarımız  bölümümüzü ise değerli 
distribütörlerimizden Sayın İbrahim 
Özdamarlar ‘a ve kendisinin anlatımıyla 
Özdamarlar AŞ.’ nin Saray Bisküvi’yle  
olan başarılı ve kârlı işbirliğinin detayla-
rına ayırdık.  Bizden portreler sayfamızın 
bu sayıdaki konukları ise ekibimizin başa-
rılı birer üyesi olan Elif Gökşin, Barbaros 
Kal ve Hasan Kartal. 
Kadın-moda, psikoloji, sağlık ve çocuk 
sayfalarımızı ailece keyifle okuyacağınızı 
umuyoruz. 
Yaz aylarının güneş ışıltılarıyla ve deniz 
kokusuyla dolu sarı-mavi günlerinin  tüm 
insanlık için sevinç, iyilik ve barış getir-
mesi dileğiyle bültenimizi beğenilerinize 
sunuyoruz. 

Keyifli okumalar dileriz. 
Sevgi ve saygılarımızla…

GÜLNUR ULUĞ
ELBİSTANLIOĞLU
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giriyor. Aynı zamanda yeni bir dönem için 
enerji toplamak istiyor . İşe, yeniliklere ve 
yeni ihtiyaçlara hazırlık yapıyor. n sayfa 1
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Müdürü  Ramazan 
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İŞ DÜNYASI

TÜRKİYE VE DÜNYA 
EKONOMİSİNDEKİ TEMEL 
MAKROEKONOMİK 
GÖSTERGELER

Nielsen perakende pazarı Haziran 2017 (Ocak-Mayıs) araştırma raporuna göre,  
Unlu mamuller pazarı miktarsal olarak %10 büyürken kaplamalı Çikolata pazarı 
ise %4 büyümektedir. Cirosal olarak ise unlu mamuller pazarı %15, kaplamalı 
çikolata pazarı ise %15 büyümektedir.

N ielsen raporuna göre,  2017 
yılında hem çikolata kaplamalı 
hem de unlu mamuller katego-
rilerinde büyüme eğilimi göz-

lemlenmektedir. İlk 5 ayda sektörün 
toplam cirosu %15  büyüme göstererek 
yaklaşık 3,1  milyar TL ‘ye ulaşmıştır. 
Unlu Mamüller pazarı, geçen yılın aynı 

Dünya ekonomisi 2017’de topar-
lanıyor. 2017’de petrol ve emtia 
fiyatları beklentilere paralel ola-
rak yükselişe geçti. Petrol ve 

emtia üreticisi gelişmekte olan ülkelerin 
büyümelerinde ciddi oranlarda toparlanma 
yaşanması bekleniyor ve  ekonomilerinin  
2017’de yüzde 4,5 oranında büyüyeceği 
tahmin ediliyor.  

Euro Bölgesi’nde de iyileşme sürüyor. 
Avrupa ekonomisinde ABD’dekine benzer 
şekilde hem enflasyonda yükseliş hem de 
işsizlik oranlarındaki düşüş sürüyor

 2017’DE DÜNYA TİCARETİ 
YÜKSELİŞE GEÇTİ

AB ve Euro Bölgesi genelinde ekono-
mide büyüme ivme kazanırken, İngilte-
re’nin Brexit sürecine başlaması AB 
ekonomisi üzerinde negatif etki yaratıyor.

Türkiye ‘de ise turizmdeki zayıf görü-
nüme rağmen 2017’de net ihracatın büyü-
meye pozitif katkı vereceği düşünülüyor. 
Beklenti, 2017’de büyümenin yüzde 3,7 
civarında gelmesi yönünde.  2017 yılının 
ilk 3 ayında ihracat, yüzde 9,3 artarak 37,9 
milyar dolara yükseldi.

Elbette, 2017 yılı da içinde bulunduğu-
muz konjonktür gereği önemli riskleri 
barındırıyor. Kuzey Kore ve ABD arasın-
daki gerilim, Trump’ın korumacı ve içe 
dönük politikaları, Brexit süreci, Suri-
ye’deki savaşın gidişatı, Katar ‘la ilgili geliş-
meler  hem dünya ekonomileri açısından 
hem de Türkiye ekonomisi açısından belir-
sizlikler içeriyor. 

TÜRKİYE- EKONOMİ İLK ÇEYREKTE 
%5 BÜYÜDÜ

Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla (GSYH), 2017 
yılının ilk çeyreğinde önceki yılın aynı 
dönemine göre %5 oranında gerçekleştir-
diği büyüme performansıyla, ekonominin 
hızlandığını gösterdi. Bu dönemde ekono-
mik gelişim hızına en büyük destek özel 

dönemi ile kıyaslandığında  tonaj olarak 
%10 ve ciro olarak %15  büyüme görül-
mektedir. Cirosal büyümenin daha yük-
sek olması  tüketici tercihinin katma 
değerli ürünlere kayması olarak değerlen-
dirilmektedir. Çikolata kaplamalı katego-
rilerin toplamında ise, geçen yılın aynı 
dönemi ile kıyaslandığında   tonaj olarak 

%4 ve ciro olarak %16 büyüme yaşanmış-
tır. Unlu mamüller içerisindeki tüm ana 
kategorilerde büyüme gözlemlenmiştir. 

2017 - 2016 ilk 5 ay toplamları kıyas-
lamasında ilk 10 firma arasında ciro 
bazında en önemli büyümeyi  oransal 
olarak “Saray” göstermiştir (%53,9 
büyüme).

4 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL SARAY BÜLTEN

TOPLAM ATIŞTIRMALIK KATEGORİSİ VE DEĞİŞİMİ

Satış Hacmi (KG) Satış Değeri (1.000 TL)

2017 YTD 2016 YTD Değişim 2017 YTD 2016 YTD Değişim

ATIŞTIRMALIK 
TOPLAMI 238.374.785 219.751.571 % 8 3.148.032 2.728.889 % 15

TOPLAM 
ÇİKOLATA 44.136.885 42.587.771 % 4 1.105.441 949.716 % 16

TOPLAM UNLU 
MAMÜLLER 194.237.000 177.163.800 % 10 2.042.591 1.779.173 % 15

Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm Raporu

KÜRESEL BÜYÜME BEKLENTİLERİ (%)

n Gelişmiş ülkeler n Gelişmekte olan ülkeler
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İŞ DÜNYASI

tüketimden geldi. %5,1 oranında büyüme 
sergileyen özel tüketim, yıllık GSYH hızına 
3,1 puanlık bir destek verdi. Bu dönemde 
ihracat da %10,6 artı.

 Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ise, 
Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,45, 
2016’nın aynı dönemine göre %11,72 
arttı. Bu dönemde yıllık enflasyona en yük-
sek katkı yapan gruplar, yine sırasıyla gıda 
ve alkolsüz içecekler, ulaştırma, alkollü 
içecekler ve tütün oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) veri-

G lobal düzeyde yapılan araştır-
malarda elde edilen tüketici 
içgörülerinden hareketle bu 
yıla damgasını vuracak trend-

lere dair yol gösterici açıklamalar sunan 
GfK Teknoloji Trendleri 2017 araştırması, 
teknolojiyi tüketicinin gözünden görme-
mizi sağlıyor. Her trendin dijital tüketici 
için ne anlama geldiğini anlamak planla-
malarımızı yaparken önemli. 

GÖRMEZDEN GELEMEYECEĞİNİZ
5 TEKNOLOJİ TRENDİ
l Sanal ve artırılmış gerçeklik
l Giyilebilir teknolojiler
l Mobil ödeme sistemleri
l Otonom arabalar
l Akıllı ev

Araştırmalara göre; mobil ödeme pera-
kende alanında devrim yaratacak. Kuy-
ruklardan kaçınma, sadakat ödüllerini 
merkezileştirme, stok kontrolü, önceden 
sipariş, özel tekliflerin tadını çıkarma, 
kolay fiyat karşılaştırması ise mobil öde-
menin faydaları olarak listeleniyor.

Mobil ödemelerin, müşteri sadakatin-
deki mevcut düşüş eğilimini durdurabile-
ceğine inanılıyor.

20 ülkede, 20.000 tüketici ile yapılan 

lerine göre, Mayıs ayında ihracat bir önceki 
yılın aynı ayına göre %15,8  oranında arta-
rak 12,5 milyar dolar oldu. Bu dönemde 
en çok ihracat yapan sektör 2,6 milyar 
dolarla otomotiv olurken bunu sırasıyla 1,4 
ve 1,3 milyar dolarla hazır giyim ve kon-
feksiyon ile kimyevi maddeler takip etti. 

EN ÇOK IHRACAT YAPILAN ÜLKE 
YİNE ALMANYA

Yine TİM verilerine göre, Mayıs ayında 
en çok ihracat yapılan ilk 5 ülke, Almanya, 

2016 FutureBuy çalışması, alışveriş 
yapanların günümüzde, herhangi bir 
perakendeciye daha az sadık hale geldiğini 
ortaya koyuyor. Perakendecileri endişelen-
dirmesi gereken bu durum aynı zamanda 
büyük bir fırsat da sunuyor... Genç tüke-
ticiler kişisel verilerini, değer değişimi 
içinde olan perakendecilerle ve markalarla 
paylaşıyor...

Sanal  ve artırılmış gerçeklik konu-

sunda ise araştırma bu yıl “virtual reality 
/ sanal gerçeklik” yılı olacak diyor. Teknik 
olarak sanal gerçeklik terimi bireylerin 
orada olma hissini yaşadığı bilgisayar kay-
naklı 3 boyutlu ortamlar için kullanılıyor. 
Kullanıcılar, çeşitli çevre birimleri (kasklı 
ekran vb.) aracılığıyla sanal ortamlara 
dahil oluyor. O ortama girdiği andan iti-
baren kullanıcının gerçeklik ile bağlantısı 

kopuyor ve tamamen sanal gerçekliğin 
yaratıldığı ortamda olma hissini yaşı-
yor.

Sanal gerçeklik kategorileri içinde 
ise sanal gerçeklik gözlükleri, 360 
derece kameralar, drone’lar, game-
pad’ler yer alıyor. Sanal gerçeklik göz-
lüğü olarak bilinen VR gözlükler son 
senelerde oldukça yaygın bir şekilde 

kullanılmaya başlandı.
Araştırmaya göre, deneyenlerin üçte 

birinden fazlası Sanal Gerçeklik konsep-
tini “çok çekici” buluyor. Öncü Tüketici-
lerin (Leading Edge Consumers-LEC) 
70%’i 2017’de oyun oynamak amacıyla 
VR satın alacak. Başlıca amaçlar ise şöyle 
sıralanıyor; Oyun (%70), Video izleme ( 
%65), Eğitim (%52), Tasarım (%48), 
İletişim (%51), Seyahat planlama (%48), 
Alışveriş ( %45), Üretim ( %36), Çalışma 
(iş) (%37)

Sanal ve Artırılmış Gerçeklik teknolo-
jisi perakendeciler için de farklılaştırıcı ve 
ziyaret sıklığını artırıcı bir faktör olabilir

Giyilebilir Teknoloji-
ler ise “Sağlık ve iyi 
yaşam” trendinin bir 
parçası olarak gelişti.
Tüketicilerin giyilebilir 
ürünlerle kendi sağlıkla-
rını takip etme motivas-
yonu çok yüksek. Kalori 
tüketimi, hareket düzeyi, 
uyku düzeni tüketicile-
rin takip etmek istediği 
başlıca alanlar.

Birleşik Krallık, Irak, İtalya ve ABD oldu. 
Bu dönemde Almanya ve Birleşik Krallığa 
yapılan ihracat bir önceki yılın aynı ayına 
göre sırasıyla %11,8 ve %12,2 oranlarında 
artış kaydetti. Öte yandan Irak’a yapılan 
ihracatta yıllık bazda %38,3 oranında 
büyüme gerçekleşirken, Mayıs’ta ABD ve 
İtalya pazarları da çift haneli güçlü gelişim-
ler kaydetti. Mayıs döneminde önde gelen 
Avrupa pazarlarında artışlar görülürken, 
BAE’ye yapılan ihracatın %51,3 artması 
da dikkat çekti. 
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Bulgular:
2016 
FutureBuy 
araştırması
Mobil ödemeler ve 
müşteri sadakati 46% 53% 58%

Alışveriş yaparken daha az sadık

20 pazar içerisindeki 20.000 tüketici ile yapılan
2016 FutureBuy çalışmamız, alışveriş
yapanların günümüzde, herhangi bir
perakendeciye daha az sadık hale geldiğini
ortaya koyuyor.

Perakendeciler endişeli olmalı!!

Fakat bu durum aynı zamanda büyük bir fırsat da
sunuyor...

6
Source: GfK FutureBuy 2016, online survey with 20,000 consumers 18+ in 20 countries

56% 64%60% 69%61% 65%

Gen X

Gen Y
Gen Z

Kaynak: 2016 FutureBuy araştırması 
Mobil ödemeler ve müşteri sadakati
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Büyük bir 
fırsat olarak 
Mobil 
Ödemeler

Genç tüketiciler kişisel
verilerini, değer değişimi

içinde olan
perakendecilerle ve

markalarla paylaşıyor...

Para 
ortada 

yok

Ayrıcalıklı 
erişim

Kişiselleştirilmiş 
teklifler

Beleşçi
«Freebies»

Artan
miktarlarda 
müşteri verileri
sadakat 
düzeylerini 
artırabilir.

7

21

Bu benim 
oturma odamda 

nasıl görünür?

Alanınızın
Simulasyonunu

yapıp içine 
girin

Karşılaştırın
inceleyin,
alışveriş 

yapın

Source Pictures: pittsburgh, retail-week, fitch, coolwearable, youtube websites, March 2017

Sanal ve Artırılmış 
Gerçeklik teknolojisi 
perakendeciler için 
farklılaştırıcı ve ziyaret 
sıklığını artırıcı bir 
faktör olabilir

“Sanal gerçeklik deneyimi.
yaşayabileceğim bir mağazayı 
ziyaret etmeyi daha çok tercih 
edebilirim”DünyaAvrupa

World30% 41%

2017, ARAŞTIRMADA 
YENİLİKLER KONFERANSI 

İSTANBUL’DA YAPILDI
Pazarlama ve araştırmanın gelişimine 
odaklanan ve geliri sosyal projelere 

aktarılan Araştırmada Yenilikler 
Konferansı’nın sekizincisi bu yıl mayıs 

ayında İstanbul’da gerçekleştirildi. 
Doğru pazarlama, sosyal ve ekonomik 

kararlar için artık önemi tartışılmaz 
olan araştırma alanındaki konferansta,  

araştırmadaki yenilikler,  “insanın 
öncülük ettiği yenilikler” ve “insanın 

maruz kaldığı ve uyum sağlamak 
zorunda olduğu yenilikler” başlıklarıyla 

iki ana bölümde işlendi.
Araştırma alanında çığır açıcı olarak 

nitelendirilen iki büyük trend; 
deneyimsellik ve bilgi küratörlüğü 
üzerine Ipsos UU CEO’su Jacquie 

Matthews tarafından yapılan sunum, 
araştırmada dijital uygulamalar,  

psikometrik teknikler ve  davranış 
biliminin öğretilerinden yararlanma öne 

çıkan başlıklar oldu.
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SÖYLEŞİ

E skiden her şey farklıydı ve daha 
kolaydı. İnsanlar kahvehanelerde 
sosyalleşir, bilgi alışverişi yapar-
lardı. Sosyal medya hayatımızda 

yoktu, yerine gerçek dostluklar vardı. 
Mahalle bakkallarından alışveriş ederdik, 
ona güvenir, önerdiği ürünleri satın alır-
dık. Rekabet ise yan yana açılmış iki tez-
gahtan ibaretti. İş dünyası denince akla, 
fabrikatörler gelirdi. Bize ürünleri, hiz-

değerini fiziksel varlıkları değil bu yapı 
taşları oluşturuyor. Tabii bütün bu deği-
şimler geleneksel PR anlayışını da etki-
ledi. Eskiden stratejik unsurları az, 
entegrasyonu zayıf, kısa vadeli düşünen, 
imaja dönük, üst yönetimi kapsayan, 
hedef kitle anlayışının egemen ve med-
yanın ön planda olduğu bir PR anlayışı 
vardı. Günümüzde ise bu anlayış yerini 
yapısı itibariyle stratejik, bütünsel ve 
uzun vadeli, itibara dönük, paydaş anla-
yışının egemen olduğu, tüm çalışanları 
kapsayan ve hedefine tüm iletişim araç-
larını alan “algı yönetimi”ne bıraktı. 

ALGI YÖNETİMİ NEDİR?
Algı yönetimi fırsat odağıyla pragma-

tik-kriz odağıyla hesapçı bir döngüdür, 
hakkımızda söylediğimizin değil, söylete-
bildiklerimizin mühendisliğidir. İknaya 
odaklıdır, davranış ve tutumları hedef alır. 
Hikaye oluşturur ve anlatır, diyalog kurar, 
geliştirir, sürdürür. Medyada yer satın 
almaz, “konuk” olmanın yollarını arar. 
Mesaj içeriği diğer iletişim disiplinlerine 
göre daha zengindir. Algı yönetimi, bir 
gecedeki mucize yaratmaz ama uzun 
vadede kalıcı izler bırakır. Hikayeye 
bağımsız kişileri entegre eder, “kredibilite” 
getirir. Geniş kitleleler kadar niş kitlelere 
de seslenebilir. Ölçümlemesi zaman ve 
kaynak gerektirdiği için çoğu kez ölçüm-
leme yatırımı yapılmaz “Medya yansıma-
ları” en kolay izlenir çıktıları olsa da 
toplam katkısı bunun ötesindedir. Pazar-
lama karmasındaki diğer iletişim disiplin-
lerine göre maliyeti daha düşüktür. 

Aslında algı yönetiminin ne olduğunu 
anlamak için “ne olmadığını” da bilmemiz 
gerekiyor. Algı yönetimi, tek varoluş 
nedeni tanıtım olan bir iş kolu ya da 
medya ve bloggerlar ile iletişime geçen 
aracı meslek, bir bilim dalı değildir. Ücret-
siz reklam yapmanın bir yolu, haber çıkar-
tan disiplin, gazetecilere külfet değildir. 
En iyi eski gazeteciler tarafından icra edi-
len meslek, sadece yığınla tecrübeye sahip 
sihirbaz ve dehalar tarafından yapılabilen 
iş de değildir. Algı yönetimini yüzde 100 
kontrol edemez ya da yüzde 100 ölçüm-
leyemezsiniz. Algı yönetimi günahları 
temize çıkarmanın bir yolu da değildir.

Kısacası algı yönetimi; marka/kurum 

metleri satın aldıran o fabrikatörün 
adıydı. Bugünün en önemli kavramların-
dan satış ve pazarlamanın itibarı pek de 
yüksek değildi. Apartmanlara satıcı ve 
pazarlamacı giremez yazıları asılırdı. Fizik-
sel sermaye önemliydi. Biraz daha paranız 
varsa bunun üzerine işletme sermayenizi 
koyardınız. En az yatırım ise insan serma-
yesine ve markaya yapılırdı. Ekonomideki 
dönüşümle birlikte bu düzen tamamen 

ile hedeflenen algıyı yaratmak ve yönetmek 
için yapılan iletişim aktivitelerin bütünü-
dür.

BU BAĞLAMDA BİZE ŞİRKETİNİZ 
EXCEL İLETİŞİM VE ALGI 
YÖNETİMİ’NDEN BAHSEDER 
MİSİNİZ?

Excel İletişim ve Algı Yönetimi 1994 
yılında kuruldu. Kurulduğumuz günden 
bu yana kendimizi bir PR ajansı olarak 
tanımlamak yerine iletişim ve algı yöne-
timi kavramlarını sahiplenerek, işimize 
daha geniş bir çerçeveden baktık. Bugün, 
ulusal ve uluslararası pek çok kurum, 
marka ve kamu kuruluşundan oluşan “iş 
ortaklarımızın” itibar ve algı yönetimine 
strateji ve iletişim desteği veriyoruz. Mar-
kalar için bütünsel bakış ve stratejik yara-
tıcılık odağında, olasılığa yer vermeyen 
somut çözümler, yenilikçi fikirler ve ölçü-
lebilir sonuçlar sunarak, yerel ihtiyaçlara 
uygun evrensel çözümler geliştiriyoruz. 
1946 yılında kurulan ve dünyanın 30 
ülkesinde 85’ten fazla ofisle hizmet veren, 
Omnicom Grup’a bağlı Fleishman Hil-
lard’ın Türkiye ortağıyız. ICCO’ya (Ulus-
lararası İletişim Danışmanlığı Birliği) 
bağlı olan meslek örgütü İDA (İletişim 
Danışmanlığı Şirketleri Derneği) kurucu 
üyesi ve ICCO tarafından verilen ulusla-
rarası “The Consultancy Management 
Standard”ına (Danışmanlık Yönetimi 
Standardı) sahibiz.

Türkiye’de Altın EFFIE kazanan ilk ve 
tek ajans Excel İletişim ve Algı Yönetimi 
olarak, Sağlık Bakanlığı için gerçekleştir-
diğimiz “Dumansız Hava Sahası” isimli 
kampanyayla Türkiye’de kapalı alanlarda 
sigara içiminin son bulmasındaki katkı-
mız nedeniyle, içlerinde Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) tarafından verilen onur 
ödülü dahil pek çok ödülün de sahibiyiz. 
Ayrıca bu yıl Felis’te ilk defa verilen “Yılın 
PR Ajansı” ödülüne layık görüldük. 

tersine döndü. Öncelikle marka, ardından 
da insan sermayesi önem kazandı. İşletme 
sermayesi ve fiziksel sermaye üçgenin en 
altında yer almaya başladı.

Bu dönüşüm ile birlikte kurumsal iti-
bar, markalar, entelektüel sermaye (buluş, 
patent vb), yenilikçilik & yaratıcılık, 
kurumsal yapı, müşteri portföyü, insan 
kaynakları şirketler için temel yapı taşları 
oldu. Bugün artık birçok şirketin piyasa 

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde elektrik 
mühendisliği alanında eğitimini 
tamamlayan Figen İsbir, iletişim 
dünyasına 1983 yılında reklam yazarı 
olarak adım attı. Radar Reklam, Fulmar 
Reklam, RPM Radar CDP Europe, 
Manajans/Thompson gibi sektörün 
lider şirketlerinde reklam yazarlığı, 
müşteri ilişkileri direktörlüğü, kreatif 
grup başkanlığı ve kreatif direktörlük 
görevlerini üstlendi. Üniversitede aldığı 
mühendislik eğitiminin, reklamın ve 
pazarlama iletişiminin gerektirdiği 
“analitik” düşünme gerek-şartına katkısını 
sürekli savunduğu bu yeni mesleğinde, 
“reklam mühendisi” lakabıyla anıldı.
İçlerinde ilk ‘Kristal Elma Büyük 
Ödülü’nün de yer aldığı onlarca ödüllü 
kampanyanın yaratım sürecinde yer aldı. 
İlk adıyla “Reklam Yazarları Derneği” 
olan bugün ise “Reklam Yaratıcıları” adını 
taşıyan, RYD’nin kuruluşuna öncülük 
ederek ilk başkanı oldu. Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi, İletişim Fakültesi’nde 
konuk öğretim üyesi olarak iki yıl reklam 
kampanyası konusunda dersler verdi. 
1994 yılında, birikimini dünyada hızla 
gelişen ve Türkiye’de ise o dönemde 
gerçek karşılığını henüz bulmaya başlayan 
PR/Stratejik İletişim Danışmanlığı 
sektörüne taşımaya karar vererek Excel 
İletişim ve Algı Yönetimi’nin kuruculuğunu 
üstlendi.
2011 yılında yaptığı bir anlaşmayla 
Fleishman Hillard Türkiye Temsilcisi 
olan Excel, daha önce de uluslararası 
bir network olan Hill and Knowlton’ı 
Türkiye’de temsil etti.
ICCO tarafından verilen uluslararası 
“The Consultancy Management 
Standard”ını (Danışmanlık Yönetimi 
Standardı) kurumuna kazandırdı. 2006 
yılında ICCO’ya (Uluslararası İletişim 
Danışmanlığı Birliği) bağlı olan meslek 
örgütü İDA (İletişim Danışmanlığı 
Şirketleri Derneği) kurucu üyesi olan İsbir, 
dernekte dördüncü dönem başkanlık 
görevini ve ICCO Yönetim kurulu üyesi 
görevlerini de üstlendi. İsbir, ayrıca İPRA 
ve TÜHİD üyesidir.
Figen İsbir, halen Excel İletişim ve Algı 
Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevini yürütmektedir.

FİGEN İSBİR KİMDİR?

ŞİRKETLER NEDEN 
ALGI YÖNETİMİNE İHTİYAÇ DUYAR?

Güçlü markalarla Türkiye’yi 
dünya çapında temsil eden 
Saray Holding ve holdinge 

bağlı Saray Bisküvi, Milkman, 
GreenEco, En-sar Endüstri, 
Mobsar, İhsar, Unsar, Özdağ 

Tarım ve Hayvancılık ile 
Omkasar grup şirketlerinin 

iletişim çalışmaları artık 
Excel İletişim ve Algı 
Yönetimi tarafından 

yürütülecek.  Excel İletişim 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Figen İsbir ile “ marka algı”sı 
üzerinde konuştuk. 

Markaların büyüklüğü,
kalitesi ve değerlerinin
“algılanma biçimleri ve

anlamları” kadar olduğunu
bildiğimiz bugünün

dünyasında Sayın İsbir’in 
değerlendirmelerini 

paylaşıyoruz.

Çünkü artık dünyayı gerçekler değil algılar yönetiyor. İnsanlar zihinleriyle bakıp, işitip, 
koklayıp, tadıp algılarıyla karar veriyor. Algı ise reklam, geleneksel medya ve sosyal medya, 
satış&promosyon, direkt pazarlama, etkinlik, e-pazarlama gibi birçok unsurdan oluşan bir 
bütün. Değişen dünyada başarıya ulaşmanın yolu bu bütünü yönetebilmekten geçiyor.
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BİZDEN HABERLER

Saray’ın sevilen lezzetleri ödülle-
rine yenilerini ekledi. Saray Off-
time ve Milkman Tahinli Süt 
ürünleri, Uluslararası Lezzet ve 

Kalite Enstitüsü (İTQİ) tarafından 
“Üstün Lezzet Ödülü”ne layık görüldü. 

Yenilikçi, kaliteli ve lezzetli ürünleri 
tüketicilerle buluşturan Saray’ın başarısı 
sadece mükemmel tat ve kalitedeki 
yiyecek ve içeceklere verilen “Üstün 
Lezzet Ödülü” ile taçlandı. Saray, her yıl 
Uluslararası Lezzet ve Kalite Enstitüsü 

(İTQİ) tarafından verilen “Üstün Lezzet 
Ödülü”ne Saray Offtime ve Milkman 
Tahinli Süt ürünleriyle layık görüldü. 
Saray Offtime ve Milkman Tahinli Süt, 
dünyanın en öneml i  şe f l e r i  ve 
sömeliyelerinden oluşan 125 kişilik 
jürinin yaptığı kör tadım testlerinden 
başarıyla geçerek altın yıldıza değer 
bulundu.

TÜRKİYE’NİN İLK TAHİNLİ SÜTÜ
Doğal, sağlıklı ve yenilikçi lezzetlerin 

ustası Saray Milkman’in Türkiye’de bir ilk 
olan ürünü Milkman Tahinli Süt, enerji 
ihtiyacını karşılarken farklı aromasıyla 
damakta vazgeçilmez bir tat bırakıyor. 
Tahinin içeriğindeki B, C ve E vitaminleri 
hücre yapısını destekliyor. Fosfor, 
kalsiyum, demir ile B1 vitamini ve lif 
kaynağı olan tahin; sindirim sisteminin 
de daha aktif çalışmasını sağlıyor. Tok 
tutarak kilo kontrolü sağlamaya destek ve 
antioksidan özelliğiyle cilt ve saç sağlığını 
koruyarak, cildin erken yaşlanmasına 
engel oluyor, zengin kalsiyum içeriğiyle 
kemikleri de güçlendiriyor.

BENZERSİZ LEZZET OFFTIME
Saray Offtime, iki ıslak kek arasına 

yerleştirilmiş hindistan cevizi parçacıkları 
ve enfes sütlü çıtır çikolata kaplamasıyla 
tatlı kaçamaklara eşlik ediyor. Çikolatalı 
ıslak kekinin hafifliği, yumuşacık dolgusu 
ve ağızda bıraktığı Hindistan cevizi 
lezzetiyle akılları baştan alan Offtime, 
atıştırmalık sevenlerin vazgeçilmezi oluyor. 

SARAY, İKİ
AYRI 
ÜRÜNÜYLE 
ÜSTÜN LEZZET 
ÖDÜLÜ’NE 
LAYIK 
GÖRÜLDÜ

Saray çalışanlarının elleriyle yap-
tığı bisikletler çocukların karne 
hediyesi oldu

Antalya’da yapılan Satış-
Pazarlama toplantısı kapsamındaki  
“Takım Olma” seminerine katılan Saray 
çalışanları tarafından tasarlanıp, özenle 
üretilen çocuk bisikletleri, İstanbul 
Sancaktepe İlkokulu sınıf birincilerinin 
karne hediyesi oldu.

Çocukların Saray ‘a teşekkür amacıyla  
düzenledikleri heyecan ve sevgi dolu özel 
gösterilerin ardından sınıf birincilerine ve 
öğretmenlerine hediyeleri dağıtıldı. 
Minikler, aileleri, öğretmenleri ve okul 
yönetimi sevgi ve teşekkürlerini tüm Saray 
ailesine ilettiler.

Sancaktepe İlkokulu Müdürü Sayın 
Yahya BAYER, bu organizasyonun bölge 
öğrencileri için muhteşem bir okul 
dönemi kapanışı olduğunu, daha çok 
ça l ı şma,  başar ı l ı  o lma yolunda 
öğrencilerine büyük bir motivasyon 
sağladığını ve ayrıca Ramazan ayına da 
denk gelen bu desteğin çok anlamlı bir 
hayırseverlik olduğunu belirtti.
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Saray Offtime ve Milkman Tahinli Süt, altın yıldızın sahibi oldu.

SARAY, ÇOCUKLAR VE 
EĞİTİM İÇİN YAPTIĞI SOSYAL 
SORUMLULUK PROJELERİNE BİR 
YENİSİNİ DAHA EKLEDİ

SARAY 
CHOCOLIPS 

İLE ROMA’YA 
GİDECEK ŞANSLI 

ÇİFTLER BELLİ 
OLDU

Saray Bisküvi’nin, dudaktan 
kalbe bir lezzet akışı başlatan 

ürünü Chocolips’in düzenlediği 
Roma tatili çekilişi sonuçlandı. 

25 Mayıs’ta gerçekleştirilen 
büyük çekilişle şanslı iki çift, 

büyüleyici bir Roma tatili 
kazandı. Saray Chocolips’in 

hediyesi sadece Roma tatiliyle 
sınırlı kalmadı. 10 bine yakın 

Chocolips tutkununun katıldığı 
çekilişte yüzlerce kişi de  farklı 
hediyelerin ve kutular dolusu 

Chocolips’in sahibi oldu. 
Çekilişin kazananı şanslı çiftler 
bu yaz sanatın, tarihin ve aşkın 

buluştuğu muhteşem şehir 
Roma’da unutulmaz bir tatil 

yapacak. 
Chocolips’in çekiliş sonuçlarına 

www.chocolips.com.tr web 
adresi, facebook.com/

Chocolips ve instagram.com/
Chocolipstr adreslerinden 

ulaşılabiliyor.
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BİZDEN HABERLER

INOSUIT PROJESİ 
BAŞARIYLA 
DEVAM EDİYOR

Saray  B i sküv i ’de  InoSui t 
Projesinin 7 ayını tamamladık. 
Projenin hedefleri ve gelinen 
nokta ile ilgili Proje Mentö-

rümüz Yrd. Doç. Dr. Güzide Karakuş ile 
bir söyleşi gerçekleştirdik.

Sayın Hocam okuyucularımıza 
InoSuit Projesi’nin hedefini ve 
Saray Bisküvi’de bu kapsamda 
gerçekleştirilen faaliyetleri anlatır 
mısınız?
Tabii ki. InoSuit Programı’nın hedefi; 
kurumların, “kurumsal inovasyon sistem-
lerinin” oluşturulması, bu vesileyle inovas-
yon kapasitelerinin ve rekabetçiliklerinin 
sürdürülebilir şekilde arttırılmasının sağ-
lanmasıdır. Bu hedef doğrultusunda oluş-
turulan iş planı çerçevesinde SARAY 
Bisküvi’de aşağıda belirtilen çalışmalar ger-
çekleştirilmiştir:

1. İşletmenin çeşitli departmanlarında 
görev alan kişiler ile görüşmeler yapılarak 
inovasyon karnesinin çıkartılması ve 
değerlendirmesi.
2. INOSUIT ekibine ve ilgili proje perso-
neline TEMEL INOVASYON eğitimi 
verilmesi.  Eğitim sürecinin incelenerek 
revize edilmesi. 
3. İşletmede iletişimi geliştirme ve inovas-
yon altyapısını sağlamak amacıyla eğitim 
planının revize edilerek Inovasyon Tek Dil 
eğitimlerinin plana dahil edilmesi. Ve 
uygulamaya geçilerek tüm Saray çalışan-
larına temel inovasyon eğitimlerinin veril-
meye başlanması
4. SARAY Bisküvi’nin geçmişten beri sür-
dürülebilir şekilde hayata geçirmeyi plan-
ladığı FİKİR FABRİKASI projesinin bir 
sistem dahilinde uygulamaya alınması. Bu 
kapsamda işletmenin belirlemiş olduğu 
projeler için uygulanabilir bir proje for-

matı oluşturulması
5. Tüm birimlerin yürütmekte olduğu 
projeler doğrultusunda proje portföyü 
oluşturulması ve yol haritası çıkarılması.
6. ÖNERİ GELİŞTİRME SİSTEMİ’nin 
hayata geçirilmesi.
7. Çalışanlara kılavuzluk edebilmesi ama-
cıyla ÇALIŞAN EL KİTABI oluşturul-
ması.
8. İnsan kaynakları süreçlerine ( İşe Alım 
Süreci, Oryantasyon Süreci, Eğitim Süreci 
ve Performans Değerlendirme Süreci)  
inovasyonun entegrasyonu konusunda 
dokümanlar üzerinde gerekli çalışmalar 
yapılması. 
9. Ayrıca, işletmenin projelerinden biri 
olan İşveren Markası Projesi kapsamında 
kurumsal marka elçisi oluşturma çalışma-
larına başlandı. 

Peki bundan sonraki 
dönemde yapılması planlanan 
faaliyetlerden bahseder misiniz 
biraz?
Altyapı oluşturma faaliyetleri niteliğin-
deki yukarıda bahsi geçen maddeler ışı-
ğında gelecek 4 ay için yapılması 
planlanan çalışmalar; İnovasyon Projele-
rinin Yönetimi doğrultusunda örnek çalış-
malar yürütmek, Kurumun İnovasyon 
Stratejilerinin ve Teknoloji Yol Haritası-
nın Belirlenmesi, Dış Paydaşlarla İşbirliği 
ve Açık İnovasyon Altyapısının Oluştu-
rulması, İşbirliği Kapasitesinin Geliştiril-
mesi ve son olarak da Inovasyonun Dış 
Finansmanına İlişkin bilgi altyapısının ve 
yetkinliğin oluşturulmasıdır.

Peki bu çalışmaların etkin olarak 
hayata geçirilmesinin anahtarı 
sizce nedir?
Haziran ayı itibariyle Saray Bisküvi’de 

İnovasyon Projeleri Hazırlama ve 
Yönetme Kapasitesinin güçlendirilebil-
mesi amacıyla çalışmalara başlanacaktır. 
İnovasyonun bir kurumda "işleyen ve 
sürdürülebilir bir sistem" haline gelmesi, 
ancak üst yönetimin istikrarlı ve samimi 
desteği, ayrıca tüm çalışanların da sürece 
inanması, dahil edilmesi ve aktif katılımı 
ile mümkün olabilmektedir. 
Hedeflenen faaliyetlerin Saray Bisküvi 
çalışanlarına proje hazırlama, yürütme ve 
yönetme becerisi kazandırması ve işlet-
mede proje sistematiği geliştirmesi açısın-
dan katkı sunması hedeflenmektedir.

Son olarak, Öneri Geliştirme 
Sistemini çalışanlarımıza tekrar 
hatırlatır mısınız lütfen?
İşletmemizde  inovasyon sürecini yaygın-
laştırmak, derinleştirmek ve 
sürekli kılabilmek amacı ile 
yenilikçi fikirleri canlandıran, 
yenilikçi faaliyetleri teşvik 
eden bir iklim hazırlamak 
üzere, beşeri sermayenin (çalı-
şanların bilgi, beceri ve 
hünerlerinin)  yenilikçiliğin 
temel unsuru olduğunun 
bilinci ile FİKİR FABRİKASI 

Projesi yürütülmektedir. Bu kapsamda 
geliştirilen öneri geliştirme süreci aşağı-
daki aşamalardan oluşmaktadır.
l Saray Bisküvi’de öneri sisteminin daha 
etkin yürütülebilmesi amacıyla güdümlü 
biçimde öneri seçilmesi yöntemi tercih 
edilmiştir. Öneri konusunun belirlenmesi 
için departman yöneticilerinden önerileri 
toplanır.
l Departman yöneticilerinden gelen konu 
önerileri doğrultusunda yönetim bir 
seçim yapar.
l Belirlenen öneri konusu her ayın ilk 
haftası afişler, platform duyuru panoları 
ve mail gönderimleri aracılığıyla çalışan-
lara duyurulur.
l İşletmemizin tüm çalışanları belirlenen 
konu (tespit ettikleri farklı bir sorun veya 
öneri de olabilir) doğrultusundaki öneri-

lerini,  tesislerdeki öneri ekranları, Saray 
platform içindeki öneri ekranı, fikirfabri-
kası@saraybiskuvi.com.tr mail adresi veya  
bilgisayarlardaki Fikir Fabrikası öneri 
servisi kısa yolu kullanarak iletirler.
l Bilgi işlem departmanında toplanan 
fikirler değerlendirilerek işletmemizin 5 
stratejik amacı çerçevesinde sınıflandırılır.
l Her ayın bitmesiyle birlikte bir önceki 
ayın önerileri dosyalanarak AR-GE ve 
İnovasyon kurulunda değerlendirilir.
l Öneriler AR-GE ve inovasyon kurulu 
üyeleri ve icra kurulu üyelerine  oylama-
ları için iletilirken fikir sahiplerinin kim-
likleri ve diğer değerlendiricilerin 
puanlamaları gizlenir. Böylelikle puanla-
mada tarafsızlığın sağlanması garanti 
altına alınmış olur.
l İlgili kurullar gelen önerileri değerlen-
direrek puanladıktan sonra sonuçları tek-
rar Bilgi İşlem Departmanı’na iletir.
l Bilgi İşlem Departmanı gelen değerlen-
dirmelerin analizleri ve ağırlıklı puanlan-
dırmayı yaparak en yüksek puanı alan ilk 
üç öneriyi ayın 10. gününe kadar icra 
kuruluna sunar.
l İcra kurulu ayın altın fikrini seçer.
l Her ayın 15. gününe kadar ayın önerisi 
belirlenmiş olur. Sonuç ayın önerisini 
sunan çalışana bildirilir. Yapılan bir tören 
ile çalışana hediyesi (yarım altın) takdim 

edilir. 
Öneri sistemi ile gelen her fikir 
ilgili bölümlere iletilir ve değer-
lendirilir. Bu nedenle tüm çalı-
ş an l a rdan  r i c amız  tüm 
fikirlerini bizimle paylaşmaları. 
Fikirlerimiz paylaştıkça çoğala-
cak ve işletmemizin küresel 
başarılar elde etmesine katkı 
sunacaktır. 
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DOYUMSUZ LEZZET ELDENELE RULO GOFRET YENİLENDİ
Saray’ın efsanevi lezzeti Eldenele 
Rulo Gofret yenilendi. Paylaşıldıkça 
tatlanan sohbetlerin vazgeçilmezi 
Eldenele Rulo Gofret, yeni ambalajı, 
daha çıtır gofreti ve daha yoğun 
fındık kremasıyla şimdi çok daha 
lezzetli…
Eldenele, yenilenen tadı ve yeni 
yüzüyle tüketicilerle buluşuyor. 
Yapılan tüketici araştırmaları sonucu 
belirlenen yeni ambalaj, Eldenele’nin 
dinamik ve yenilikçi yüzünü de 
yansıtıyor. Sadece ambalajı değil 
lezzeti de yenilenen Eldenele Rulo 

Gofret, artık daha çıtır bir gofret, 
taptaze kakao ve daha yoğun fındık 
tadıyla zenginleştirilmiş kremasıyla en 
keyifli molaların, en tatlı sohbetlerin 
vazgeçilmezi oluyor. Eldenele Rulo 
Gofret, evde ya da işyerinde, çay 
ya da kahvenin yanında, sıcak yaz 
günlerinde dondurmanın kenarında, 

çalışmaktan sıkılıp küçük bir molaya 
ihtiyaç duyduğunuz anlarda, canınız 
tatlı bir şeyler çektiğinde kısacası her 
an ve her yerde lezzetli bir alternatif 
sunuyor.
60 gramlık ambalajıyla keyifli anların 
vazgeçilmezi Eldenele Rulo Gofret, 
Türkiye genelindeki seçkin zincir 
mağazalar ve süpermarketlerde satışa 
sunuluyor. Çıtır gofretin ve fındık 
kremasının tadına doyamayanlar için 
hazırlanan Eldenele Rulo Gofret’in 
240 gramlık ambalajı ise sadece 
Migros mağazalarında yer alıyor.

BİZDEN HABERLER

Ramazan ayı boyunca distri-
bütörlerimiz ve ekipleriyle iftar 
sofralarında buluştuk. Değerli iş 
o r t a k l a r ı m ı z l a  b i r l i k t e 

gerçekleştirdiğimiz geleneksel iftar 
yemeklerimiz vesilesiyle gelişim ve 
büyüme atılımlarımızın hızla sürdüğü  bu  
yolculukta bizimle birlikte olmalarından 
dolayı kendilerine bir kez daha teşekkür 
etme imkanı bulduk. 

Saray Bisküvi olarak kurulduğumuz ilk 
günden beri; çevreye, insana ve tüm 
canlılara saygı duyan, sürdürülebilirliği 
ilke edinen bir çalışma prensibi 
benimsedik. Çevre duyarlılığımızın 
gerektirdiği sosyal sorumluluk anlayışıyla, 
Karaman’da, 2 milyon metrekarelik 
arazide “Semiha Özdağ Hanımefendi 

Hatıra Ormanı’nı” oluşturduk. İftar 
buluşmalarımızın bir hatırası olarak da, 
değerli  misafirlerimiz adına  “Semiha 
Özdağ Hanımefendi Hatıra Ormanı’nda” 
birer fidan diktik.  Sertifikalarını da 
sunduğumuz fidanlarımız, ağaçlara, 
ormanlara dönüşürken işbirliklerimizin ve 
başarılı çalışmalarımızın  da artarak devam 
etmesi ve karlı bir yıl geçirme dileklerimizi 
ilettik.

DİSTRİBÜTÖRLERİMİZLE  
İFTAR  BULUŞMALARI

Saray Bisküvi satış des-
tek ekipleri yurt gene-
linde yerel ve ulusal 
noktalardaki başarılı 
sergilemeleri, merchan-
dising temel ilkelerine 
dayanarak gerçekleştir-
dikleri uygulamaları ve 
farklılaşan teşhirleri ile 
marka bilinirliliğimize 
ve stratejik ürünlerimi-
zin bulunurluluklarına katkı vermeye 

devam ediyor. Satış noktası 
iletişim malzemelerinin 
yoğun ve doğru kullanımları, 
özgün teşhir standlarımızın 
etkin konumlamaları ile başa-
rılı çalışmalar sergileyen ekibi-
mi z  ö rnek  ç a l ı şma l a r 
çıkarıyor. Yurt genelinde hem 
yerel marketler de hem de 
modern kanalda tattırma, 
satış destek ve inovatif teşhir 

çalışmalarımız da aralıksız sürüyor.

SATIŞ DESTEK 
EKİPLERİMİZ
MARKETLERDE FARK 
YARATIYOR

Çağrı Kaynarca
Serpil Bulut

Kipa Kuşadası Aydın
Yasemin Hışıl

Kipa Aydın IK
Yasemin Hışıl

Kipa Beldibi Marmaris 
Zeynep Gündüzöz

SARAY’IN
ÇITIR
LEZZETLERİNİN 
TADINA 
DOYAMAYACAKSINIZ
Saray Bisküvi’nin “Çıtır” lezzetleri, 
krakeri yeniden yorumluyor. Saray 
Çıtır ailesinin yeni üyesi Çıtır Tahinli 
Susamlı Simit Kraker, Türkiye’nin ilk 
tahinli krakeri olma özelliğini taşıyor. 
Yenilenen Çıtır Çubuk Kraker ise şimdi 
daha lezzetli, daha çıtır! İnovatif, sağlıklı 
ve lezzetli ürünleriyle Türkiye’ye ilkleri 
sunan Saray Bisküvi’nin “Çıtır” lezzetleri 
tuzlu atıştırmalık sevenlerin favorisi 
oluyor. Lezzetin en çıtır haliyle ezber 
bozan Çıtır Tahinli Susamlı Simit Kraker 
ve Çıtır Çubuk Kraker, krakerin tanımını 
değiştiriyor. Çıtır Tahinli Susamlı Simit 
Kraker ve Çıtır Çubuk Kraker; küçük 
molaların, keyifli sohbetlerin eşlikçisi, 
çay saatlerinin vazgeçilmezi oluyor. 

TÜRKİYE’NİN İLK TAHİNLİ 
SİMİT KRAKERİ…
Saray “Çıtır” ailesinin yeni üyesi Çıtır 
Tahinli Susamlı Simit Kraker, Türkiye’nin 
ilk tahinli ve simit şeklindeki krakeri 
ünvanını taşırken, sadece görüntüsüyle 
değil muhteşem kokusu ve tadıyla da 
fark yaratıyor. Geleneksel lezzetler tahin 
ile susamın eşsiz uyumunu krakere 
taşıyan Çıtır Tahinli Susamlı Simit 
Kraker’in 45 ve 120 gramlık iki farklı 
ambalajı bulunuyor. Yenilenen ambalajı 
ve içeriğiyle artık daha gevrek ve daha 
lezzetli olan Çıtır Çubuk Kraker’in de 
keyfine doyum olmuyor. Çıtır Çubuk 
Kraker küçük büyük herkesin sevgilisi 
oluyor.

Deresallar İstanbul Sistem Gıda

İstanbul An Tüketim

Denizli Ekmel Gıda
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ALTIN FİKİRLER
ZÜLFİKAR ARKUN VE 
FATMANUR ÖZDAĞ’DAN

2017 yılı  itibariyle başlattığımız 
öneri sistemimiz “Fikir Fabrikası” 
için ikinci   yarışma konusu; 
“Tasarruf etmek için yenilikçi 

fikirlerinizi bekliyoruz”  mesajıyla duyurul-
muştu.  Karaman Fabrikamızdan Zülfikar 
Arkun bar hattı paketleme ünitesi ile ilgili 
fikriyle altın kazandı.

Karaman fabrikamızda hemşire olarak 
çalışmakta olan Fatmanur Özdağ ise nisan 
ayı güdümlü çağrısı “benzersiz, yepyeni bir 
çocuk ürünü “için ayıcık şekilli, çubuklu 
Bisküvili Çikolata önerisini hem detaylı 
tarif hem de çizim ile gönderdi. Ve ayın 
altın ödülünü kazananı oldu.

Arkadaşlarımızın ödülleri, anlamlı bir 
günde, Saray Bisküvi’nin 36. doğum günü 
olan 25 Mayıs 2017 tarihinde Karaman’da 
düzenlenen tören ile takdim edildi. 
Törende konuşma yapan Saray Holding 

Pazarlama Direktörü Gülnur Uluğ 
“çalışma arkadaşlarımızdan ve tüketiciler-
den aldığımız güç ve ilhamla 36 yıldır yıl-
madan, yorulmadan yolumuza devam 
ediyoruz. 25 Mayıs 1981’den bu yana üret-
tiğimiz bisküvi, gofret, çikolata, kek, kraker 
ve şekerleme kategorileriyle yurt içinde ve 
yurt dışında insanlığa mutluluk dağıtıyo-
ruz. Başarımızın temelinde dürüst, ulusal 
ve uluslararası değerlere saygılı, çağdaş ve 
bilimsel metotlarla çalışan, geleneklere 
bağlı, geçmişten örnek alarak geleceğe 
güvenle bakan, insana ve doğaya saygı 
duyan, yenilikçi  çalışma anlayışımız var.”  
diyerek tüm ekibin 36. yılını kutladı.  

Zülfikar Arkun ve Fatmanur Özdağ  
ödüllerini Saray Biküvi Genel Müdürü 
Ramazan Sümer ve Saray Holding. Yat. 
Koordinatörü Sayın Adnan Demirbağ elin-
den aldılar. 

BOSNA’DA İLETİŞİM 
ÇALIŞMALARIMIZ 
DEVAM EDİYOR

BİZDEN HABERLER

Chocolips markamızın kategorisinde 
en yüksek bilinirliğe sahip olduğu ve 
Xsıghts Araştırma şirketi tarafından 
bu yıl gerçekleştirilen pazar 
araştırma raporuna göre Saraybosna 
atıştırmalık ürün pazarında 
hedef kitlenin en fazla tükettiği 
üçüncü ürün olan Saray Chocolips 
markamızın iletişim çalışmaları 
devam ediyor. Bosna’nın en uzun 
tramvay hatlarında  2 Chocolips 
tramvayımız raylarda yerini aldı.
Ayrıca lansman döneminde olan ve 
büyük beğeni ile karşılanan OffTime 
ürünümüzün reklam çalışmaları 
çerçevesinde giydirilmiş otobüsümüz 
de Bosna yollarında.

YENİ ÜRÜNLER

DOLCE YENİ TATLARIYLA
YAZA LEZZET KATIYOR

Saray Bisküvi’nin lezzet dolu Dolce kek ailesi yeni çeşitlerle 
büyüyor. Yumuşacık kekiyle, iştah kabartan yeni Dolce 
çeşitlerinin kalbinde ise zengin muz ve limon kreması gizleniyor.

ÇUBUK KRAKERLERİMİZ HEM AMBALAJIYLA 
HEM DE LEZZETİYLE YENİLENDİ

Türkiye’nin sevilen atıştırmalık markası Saray Bisküvi’nin “Çıtır” 
lezzetleri, krakeri yeniden yorumluyor. Yenilenen Çıtır Çubuk 
Kraker şimdi daha lezzetli, daha çıtır!

ŞİMDİ TÜM DÜNYA ÇOCUKLARI İÇİN EĞLENCELİ 
VE LEZZETLİ YEPYENİ BAMBIL’LAR HAZIR

Kakaolu Granüllü  ve Hindistan Cevizli  Çeşitleriyle Marshmallowlu  Bisküvi  Bambıl , tekli ve 6’lı paketlerde sunuluyor.

OFFTIME…
ŞİMDİ DAHA FAZLA…

“Üstün Lezzet Ödülü”nün sahibi  Offtime Hindistan Cevizi 
Dolgulu Çikolata Kaplamalı Kek, sevenlerinin isteğiyle şimdi  
50 gr.lık yeni ambalajında ve  paylaşmayı da yemeyi de 
kolaylaştırmak üzere 2 ‘li pratik formda. Çikolatalı ıslak kekinin 
hafifliği, yumuşacık dolgusu ve ağızda bıraktığı Hindistan cevizi 
lezzetiyle akılları baştan alan Offtime,  tadına  doyamayanlar 
için  şimdi daha fazla… Tekli ve çoklu ambalaj alternatifleriyle 
Türkiye’de ve dünyada sevenleriyle buluşuyor.

SİMİT KRAKERİ YAPTIK, ÇAYIN YANINA ÇITIR KATTIK!
HEM DE TAHİNLİ

Geleneksel lezzetler tahin ile susamın eşsiz uyumunu krakere 
taşıyan Çıtır Tahinli Susamlı Simit Kraker’in 45 ve 120 gramlık iki 
farklı ambalajı bulunuyor.

İnovatif, sağlıklı ve lezzetli ürünleriyle Türkiye’ye ilkleri sunan 
Saray Bisküvi yaz aylarına, en tatlı sohbetlerin, en keyifli molaların 

eşlikçisi olacak yepyeni ve benzersiz ürünlerle giriyor.

“Saray’dan altın değerinde fikirlere altın hediye” 
projemizde mart ve nisan aylarında seçilenler bu kez 
Zülfikar Arkun ve Fatmanur Özdağ’ın fikirleri oldu.
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MEDYADA 
SARAY
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IEkonomist 
06.18.2017

IEkonomist 
06.18.2017

I Para Dergisi
14.05.2017

ISonAn
12.04.2017

I Ekonomik Çözüm
13.05.2017

IPACKWORLD
01.04.2017

Iİstanbul Gazete
13.04.2017

IYeni Vizyon
03.06.2017

IHürses
17.05.2017

IHürses
28.06.2017

ISektörel Tanıtım
01.04.2017

IEkonomist
28.05.2017

IEkonomist
07.06.2017

ITürkiye
30.03.2017

IPosta
12.04.2017 IHR Dergi

01.04.2017

IHürriyet
26.03.2017 IPHaber

03.06.2017

IYeni Akit
16.04.2017

IYeni Şafak
14.05.2017

IHürriyet İK ve 
Yeni Ekonomi 16 04 2017

IYeni Şafak
23.06.2017

IEkonomist
07.05.2017

IPosta 
22.06.2017
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SOSYAL MEDYA 
ÇALIŞMALARIMIZ

SOSYAL MEDYADA
ÖDÜLLERİMİZİ PAYLAŞTIK

www.facebook.com/saraybiskuvi

www.instagram.com/saraybiskuvi

www.twitter.com/saray_biskuvi

https://www.youtube.com/saraybiskuvitr 

www.linkedin.com/company/saray-
biskuvi-ve-gida-san--a-s-?trk=biz-

companies-cym

SOSYAL 
MEDYADAYIZ
Sosyal medya sayfalarımızı 
takip etmeyi ve sevdiklerinizle 
paylaşmayı unutmayın

BİZDEN HABERLER

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nda sosyal medya 

hesaplarımızdan, hazırlamış olduğumuz 
özel video ile tüm çocukların bu mutlu 

gününü kutladık. Saray olarak dünya 
çocuklarının yüzünü güldürmekten 

mutluluk duyuyoruz. Ayrıca  bu videoyu 
da kendi hesabında @SarayBiskuvi 

#SarayBiskuvi etiketiyle paylaşan 
5 kişiye Saray’dan lezzet dolu hediye 

paketi verilmiştir.

Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz en 
yaratıcı “Çikonella öğünü” fotoğrafı 
yarışması, yine Çikonella konseptli ve 

farklı içeriklerle nisan-mayıs ve haziran 
ayında da devam ediyor…

Anneler Günü için sosyal medya 
hesaplarımızdan LoveIt temalı 
paylaşımlar ve video yarışması 

düzenlenmiştir. Anneler günü kutlama 
mesajını videoya çeken ve bizlerle 

paylaşan 10 şanslı kişiye LoveIt lezzet 
paketi hediye edilmiştir. 

Anneler Günü’nde sosyal medya 
hesaplarımızdan paylaştığımız güzel bir 
hareketli görüntü ile tüm annelerimizin 

bu özel günün kutladık.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde 
gerçekleştirdiğimiz “Sevgililer günü 

fotoğraf yarışmasında” 500 den 
fazla katılım gerçekleştirildi.  Kazanan 
10 kişiye LoveIt’ten lezzet dolu hediye 

paketi verildi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı’mız tüm sosyal medya 

hesaplarımızdan paylaştık.

Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte huzur 
ve bereket dolu bir Ramazan Ayı 

geçirmenizi dileriz.

Saray Offtime ve Milkman Tahinli 
Süt ürünlerimiz, Uluslararası Lezzet 
ve Kalite Enstitüsü (İTQİ) tarafından 

“Üstün Lezzet Ödülü”ne layık 
görüldü. Dünyaca ünlü 125 şef ve 

sömeliyeden oluşan jürinin yaptığı 
kör tadım testlerinden başarıyla 
geçen Saray Offtime ve Milkman 
Tahinli Süt,  ayrı ayrı altın yıldızın 

sahibi oldu. 
Böylece, iki ayrı markamızla lezzette 

kalitenin damgası olarak kabul 
edilen Üstün Lezzet Ödülü’nün bir 

kez daha sahibi olduk. 
Lezzetleri bu ödülle taçlanan 

Milkman Tahinli Süt ve Saray Offtime 
tüketicilerle buluştuğu günden bu 

yana en sevilen ürünlerimiz arasında 
yer alıyor. 

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde 
güzel bir hareketli görüntü ile tüm 
dünyadaki takipçilerimizin çevre 

gününü kutladık.

2016-2017 Öğretim yılını bitiren tüm 
öğrencilere güzel bir tatil dileğiyle... 

Babalar Günü’nde sosyal medya 
hesaplarımızdan bu özel günlerini 

kutladık. Ayrıca yarışma postumuzla 
“Benim Babam ........” ile başlayan 
cümlenin devamını yorum olarak 

paylaşan, 5 şanslı kişiye Saray’dan 
lezzet paketi hediye edilmiştir. 

Sosyal medya adreslerimizden yarışmalarımız devam ediyor.

“Milkman Tahinli Süt ile hazırlanan Yaz 
Tarifleri” yarışmamıza katılarak tariflerini 

info@milkman.com.tr adresine gönderen ya 
da Facebook.com/MilkmanSut sayfamızda 

paylaşan yüzlerce kişi içinden seçilen ilk 
üç tarifin sahipleri, Paşabahçe’den 200 TL 
ve 100’er TL’lik hediye çeki kazanma şansı 

yakaladı!”

En güzel çikolata ve şekerlerimizle 
tatlandırdığımız Ramazan Bayramı’nı 

kutladık
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BİZDEN HABERLER

PORTAL 
YANSIMALARI
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Sayın Mesut Onur Acar, İhsar A.Ş.’de, 
yurt dışı satış direktörü olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Ramazan Tunçay, Saray Bisküvi 
A.Ş.’de ar-ge müdürü olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Elif Börekçi, Saray Bisküvi A.Ş.’de 
kalite güvence müdürü olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Osman Arslantaş, Saray Bisküvi 
A.Ş.’de bilgi güvenliği uzmanı olarak 
göreve başlamıştır.

Sayın Recep Taşcı, Trend A.Ş.’de idari 
işler elemanı olarak göreve başlamıştır.

Sayın Ali Karakaya, Trend A.Ş.’de, alan 
satış yöneticisi olarak göreve başlamıştır.

Sayın Murat Gökdağ, Trend A.Ş.’de 
satış operasyon asistanı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Hasan Sami Akyürek, Memleketim 
A.Ş.’ de satış yöneticisi olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Mehmet Murat Nizamoğlu, 
Greeneco Enerji A.Ş.’de elektrik 
mühendisi olarak göreve başlamıştır.

Sayın Ömer Yolcu, Greeneco Enerji 
A.Ş.’de petrol ve doğalgaz mühendisi 
olarak göreve başlamıştır.

Sayın Lütfi Kırat, Greeneco Enerji A.Ş.’de 
kimya teknikeri olarak göreve başlamıştır.

Sayın Fatih Yıldırım, Mobsar A.Ş.’de satış 
sorumlusu olarak göreve başlamıştır.

Sayın Rıza Gürbüz, Mobsar A.ş.’de 

montaj elemanı olarak göreve başlamıştır.

Sayın Serdar Koz, Mobsar A.Ş.’de 
delik makinesi elemanı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Kemal Altunsoy, Mobsar A.Ş.’de 
mobilya üretim elemanı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Emre Akçay, Mobsar A.Ş.’de 
mobilya üretim elemanı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Onur Coşar, Mobsar A.Ş.’de 
mobilya üretim elemanı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Cengiz Ozan, Mobsar A.Ş.’de 
mobilya üretim elemanı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Nurten Akbulut, Mobsar A.Ş.’de 
mobilya üretim elemanı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın İsmail Güler, Omkasar A.Ş.’de 
konfeksiyon elemanı olarak göreve 
başlamıştır.

ATAMALAR
Saray Bisküvi’den Tuğçe Or, İnsan 
Kaynakları bölümüne personel elemanı 
olarak atanmıştır.

SARAY AİLESİ 
BÜYÜYOR

VEFAT
Saray Bisküvi’de depo sevkiyat elemanı 
olarak görev yapmakta olan Fuat Evren’in 
babası, Nedret Evren’in abisi Mustafa Evren 
vefat etmiştir.

Greeneco Enerji A.Ş.’de muhasebe müdürü 
olarak görev yapmakta olan Can Akgil’in 
babası, Hasan İlhan vefat etmiştir.

Saray Bisküvi Kırklareli fabrikamızda 
makine ustası  olarak görev yapmakta olan 
Erdal Şayakçı ’nın annesi vefat etmiştir.

EVLİLİK
Saray Bisküvi’den Ayşe Sümer, Salih Ufuk 
Kahyaoğlu ile 3 Mayıs 2017 tarihinde 
evlenmiştir.

Kendilerine sağlık, mutluluk
ve huzur dolu bir yaşam dileriz.

DOĞUM
Saray Bisküvi’den Mehmet Şahin’in, 
Asel Şahin ismini verdikleri kız çocuğu 
dünyaya gelmiştir.

Saray Bisküvi’den Erdoğan Tetik’in, Havva 
Tetik ismini verdikleri kız çocuğu dünyaya 
gelmiştir.

Saray Bisküvi’den Emin Ünal’ın, Ayşegül 
Ünal ismini verdikleri kız çocuğu dünyaya 
gelmiştir.

Saray Bisküvi’den Mustafa Aydın’ın, Ayşe 
Cankül Aydın ismini verdikleri kız çocuğu 
dünyaya gelmiştir.

Saray Bisküvi’den Davut Eyice’nin, Ayşe 
Sena Eyice ismini verdikleri kız çocuğu 
dünyaya gelmiştir.

Saray Bisküvi’den Yaşar Işık’ın, Gurur Işık 
ismini verdikleri erkek çocuğu dünyaya 
gelmiştir.

Milkman A.Ş.’den Erhan Topuz’un, 
Eyüp Efe ismini verdikleri erkek çocuğu 
dünyaya gelmiştir.

Tüm bebeklerimize analı babalı, 
sağlıklı, huzurlu, uzun bir ömür diler, 

arkadaşlarımızı tebrik ederiz. 

Kaybettiklerimize Allah’tan rahmet, 
kederli ailelere başsağlığı dileriz.

Kendilerine yeni görevlerinde 
başarılar dileriz.

Saray Bisküvi  stratejik iş planları 
içinde bulunan “ iş süreçlerinin 
mükemmelleştirilmesi”  projesini 
KPMG Danışmanlık ile hayata 

geçiriyor. KPMG uluslararası ağı sayesinde 
geniş bir tecrübe ve uzmanlık birikiminin 
faydalarını sağlıyor.   

Kurumsallaşmanın bir parçası olan bu 
proje ile Saray Biskuvi,  bünyesindeki tüm  
iş süreçlerini sürdürülebilir büyümeyi des-
teklemek üzere yeniden oluşturmaktadır. 
Projede iyi uygulamalar göz önünde 
bulundurularak, kontrol noktalarını içe-

recek şekilde süreçlerin oluşturulması ve 
dökümante edilmesi hedeflendi. 

Bu kapsamda aşağıda yer alan adımlar 
projelendirilmiştir.

l Hedeflenen süreç gereksinimlerinin 
belirlenmesi ve önceliklendirilmesi . 

l Hedeflenen süreçlerin tasarlanması. 
l Tasarlanan süreçlere ait prosedürlerin 

dökümante edilmesi. 
l İş akış dökümanlarının oluşturul-

ması. 
l Risk & kontrol matrisleri ile prose-

dürlerin ve iş akışlarının ilişkilendirilmesi.  

Tüm departmanların iş süreçleri ile bu 
süreçlere ait girdi ve çıktılar proje kapsa-
mına alınmıştır:

PROJENİN ÇIKTILARI
l Süreçlerin dönüşümüne yönelik tek-

nolojik ve süreçsel değişiklikleri içeren 
aksiyon listesi

l Süreçlere ilişkin politika ve prosedür-
ler

l Süreçlere ilişkin iş akışları olacaktır.  
KPMG iş süreçlerinin tasarlanması 

metodolojisi 6 ana katmanı baz alarak 
süreçlerin yeniden tasarlanmasına destek 
olmaktadır.

Saray Bisküvi bünyesinde gerçekleşti-
rilen çalışmanın ilk fazı ile analizler 
tamamlanmış olup, proje kapsamında iyi 
uygulamalara paralel süreç tasarımlarının 
gerçekleştirilmesi ve dokümante edilmesi 
sürmektedir. 

10 hafta sürmesi planlanan proje tak-
vimine uygun şekilde ilerliyor.

BİZDEN HABERLER

SARAY, KPMG 
DANIŞMANLIĞIYLA 
SÜREÇLERİNİ 
MÜKEMMELLEŞTİRİYOR

Hedeflenen süreçlerinkontrol 
noktalarını içerecek şekilde dökümante 
edilmesi (prosüdürler ve iş akışları)

İyi uygulama örnekleri göz önünde 
bulundurularak hedeflenen iş 
süreçlerinin tasarlanması

Uygulama yol haritasının
oluşturulması
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BİZDEN PORTRELER

BİZDEN PORTRELER  
BİZDEN TARİFLER
Bizden Tarifler sayfamızın bu sayıdaki konukları Elif Gökşin, Barbaros 
Kal ve Hasan Kartal. Kendileriyle ilgili kısaca bilgi veren Saray çalışanları, 
bizlerle Saray ürünleriyle yaptıkları lezzetli tarifleri paylaştılar.

Kayseri bayimiz olan Özdamarlar 
Gıda Tekstil İnşaat Oto Sanayi 
Ve Tic. AŞ.’ nin ortaklarından  
Sayın İbrahim Özdamarlar   ile 

Saray Bisküvi’yle yaptıkları başarılı ve 
kârlı işbirliğinin detaylarını konuştuk. 

Bize kısaca şirketinizi ve gelecek 
planlarınızı anlatır mısınız? 

Şirketimizin temeli 1950 yılında baba-
mız Kadir Özdamarlar tarafından atılmış 
olup,  1996 yılından itibaren de   altı kar-
deş  olarak Özdamarlar Gıda A.Ş.  ile 
yolumuza devam ettik.  Bu tarihten itiba-
ren şirketimiz; gıda toptancılığı ve dağı-
tımı, ihracat ve ithalat ile temizlik kağıtları 
imalatı olmak üzere üç ana alanda faaliyet 
göstermektedir. 

Yıllar içinde çeşitli bayilikler yaparak, 
üretici firmaların ürünlerini tüketiciye 
ulaştırma konusunda başarılı çalışmalar 
gerçekleştirdik.   Firmamız 4700 m2 
kapalı alan ve 15.300 m2 açık alana sahip-

tir. Bayiliğini yaptığımız ve ürettiğimiz 
ürünlerin pazarlama ve dağıtım faaliyet-
lerini,  on iki adet sıcak satış, yedi adet 
soğuk satış ekibi ve sekiz adet dağıtım 
aracı ile gerçekleştirmekteyiz. Şirketimiz 
gelişime ve değişime ayak uydurarak her 
zaman daha ileriye gitmeyi amaçlamakta-
dır. Gelecek yıllarda temizlik kağıtları 
üretiminde makine  parkurunu  geniş-
letme ve ürün çeşitliliğini artırmanın 
yanında pazarlama ağımızı da Türkiye 
geneline yayarak ilerlemeyi  hedeflemek-
teyiz.
Ne kadar zamandır Saray Bisküvi 
ile çalışıyorsunuz?

Saray Bisküvi ile 2017 yılının 3.ayın-
dan beri çalışmaktayız. Karşılıklı güven ve 
çok çalışma ile bu birlikteliğin uzun yıllar 
devam edeceğine inanıyoruz.
En severek sattığınız Saray 
Bisküvi ürünü hangisidir?

Saray firmasının bütün ürünleri kaliteli 
ve tüketicinin damak tadına uygun . Eğer 

seçmek gerekirse en severek sattığımız 
ürünler;  Powernut,  Offtime, Chocolips 
ve Çikilop ürünlerimizdir. 
Sizce Saray Bisküvi ile çalışmanın 
en mutlu edici tarafı nedir? 
Bu markada en çok neyi 
seviyorsunuz?

Saray bisküvi ile çalışmanın en mutlu-
luk verici yanı tatlı ürünler alıp, tatlı 
ürünler satıp, insanları mutlu etmek. 
Saray markası köklü bir marka. Saray ile 
çalışmaktan gurur ve mutluluk duyuyo-
ruz. Bu markada en çok sevdiğimiz ise 
gelişime değişime ayak uydurup, tüketici 
beklentilerine uygun,  sürekli beğeni top-
layan yeni ürünler sunmasıdır. Saray’ın 
hızlı ve yenilikçi olmasının çok değerli 
olduğunu düşünüyoruz. 
Saray’ın son dönem faaliyetleri, 
reklamları ve yeni ürünleri ile ilgili 
görüşlerinizi alabilir miyiz?

Son dönem iletişim faaliyetlerinde  
göze ve kulağa hitap eden, akılda kalıcı  
reklamlara imza atılmıştır. Gerek yeni 
ürünleri gerekse reklam çalışmalarını 
başarılı buluyor, işimize katkısından 
memnuniyet duyuyoruz. Saray’ın yeni 
ürünleri tüketiciyi kendine bağımlı kıla-
cak derecede lezzetliler. 
Varsa eklemek istedikleriniz...

Bizler  Özdamarlar Gıda A.Ş. olarak 
Saray markasının başarılarının devamını 
canı gönülden diliyor ve buna yürekten 
inanıyoruz.  Yeni başlayan iş ortaklığımı-
zın yılları devirmesini diliyoruz.  

Anadolu Üniversitesi -  Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım  Bölümü mezunu olan Elif Gökşin, 
Yurtdışı Satış departmanında asistan olarak 
görev yapmakta. Daha önce Kashna Eğitim 
ve Danışmanlık şirketinde  Yönetici Asistanı 
olarak 2 yıl çalışan Gökşin, Saray Grubunda  4 
yıllık bir geçmişe sahip. Saray ailesinde Trend 
Emtia A.Ş. ‘de sekreteryada çalışmış ve son 
olarak da İhsar Dış Tic. A.Ş. bünyesinde Yurtdışı 
Satış departmanı asistanı olarak çalışıyor olan 
Gökşin, Saray ‘da görev yapmanın en mutlu 
edici tarafının; ilgili ve anlayışlı yöneticiler, 
güler yüzlü çalışma arkadaşları ile huzurlu bir iş 
ortamında çalışmak olduğunu söylüyor. Saray 
‘da çalışmaktan büyük keyif aldığını belirten 
Gökşin, “Saray Holding bünyesinde çalıştığım 
süre boyunca, çalışma ortamının sıcaklığı, iş 
performansımı olumlu yönde etkileyip, her 
zaman motive edici olmuştur, ayrıca Saray 
Holding şirketlerinde edindiğim 
tecrübe ve bilgi paylaşımı 
ile kazandıklarım sosyal 
hayatımı da pozitif yönde 
etkilemektedir” diyerek 

duygularını dile getirmiştir.  Saray’ın yenilikçi, 
paylaşımcı ve sıcak bir yapıya sahip olduğunu 

belirten Gökşin’in en sevdiği Saray ürünleri 
ise 100 kalori çeşitleri ve Offtime.  

Gökşin,  kitap okumayı, film izlemeyi 
ve puzzle yapmayı seviyor. 

OVVERO’LU 
MAGNOLIA PUDİNG
Malzemeler 
l 20 adet Saray Ovvero 
Bisküvi
l 1/2 litre Milkman Süt
l 1 yemek kaşığı Milkman 
Tereyağı 
l 80 gram şeker 
l 2 yumurta Sarısı 
l 2 yemek kaşığı mısır nişastası 
l Vanilya özütü 
l 1 paket krema (200 ml) 
Yapılışı
Süt, nişasta, yumurta sarısı ve şekeri 

birleştirip, muhallebi kıvamına 
gelene kadar pişiriyoruz. 

Ocağın altını kapattıktan sonra 
soğuk tereyağını ve vanilyayı 

ilave edip pudingi soğumaya 
bırakıyoruz. Puding soğuduktan sonra 

diğer tarafta mikserle çırparak kıvamını 
koyulaştırdığımız kremayı da pudinge 
ekleyip, karıştırıyoruz. Ovvero bisküvilerimizi 
elimizle parçalara ayırıp kullanacağınız 
kasenin ilk katına koyuyoruz. Bisküvilerin 
üzerine puding ekliyoruz ve tekrar Ovvero 
bisküvilerimizi koyarak aynı işlemi yapıyoruz. 
En üstüne bir tam bisküvi koyup, süsleyerek 
soğuk servis yapıyoruz. Afiyet olsun.

Yurtiçi satış departmanında, Anadolu- bölge 
alan satış yöneticisi olarak çalışan Hasan 
Kartal, Dicle Üniversitesi ön lisans mezunu. 
Daha önce Nestle, Doğan Bisküvi ve  Bifa 
Bisküvi şirketlerinde çalışan Kartal, 6 yıldır 
Saray Bisküvi ekibinin bir parçası. Kartal, 
özellikle son birkaç yıldır değişimin verdiği 
heyecanla daha mutlu çalıştığını belirtmekte 
ve Saray’da en mutlu olduğu anların; bölgede 
satışta birinci olmanın ayrıcalığını hissettiği 
anlar olduğunu söylemekte.  Sürdürülebilirlik,  
yenilik, takım çalışması ve  inovasyonun öne 
çıktığı bir yapıda çalışmaktan,   üst yönetimin 
güçlü desteğinin hissedildiği, fikir alınan, 
yöneticilerin yol gösterici olduğu  bir takımın 
içinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu 
belirten Kartal müzik aletleri ile uğraşmayı, 
bağlama çalmayı, yüzmeyi ve fotoğraf 
çekmeyi seviyor. Kartal’ın en sevdiği Saray 
ürünleri ise Offtime, LoveIt ve  100 Kalori 
çeşitleri.

SARAY BİSKÜVİ TATLISI
Malzemeler 
l 1 paket Saray Petibör Bisküvi
l 3 su bardağı Saray Milkman süt
l 4 yemek kaşığı Saray Milkman tereyağı
l 3 yemek kaşığı irmik
l 1 paket vanilya
l 1 su bardağı şeker
l Üzeri için meyve jölesi
Yapılışı
Saray Petibör bisküviler robotta çekilir. 
Üzerine 2 yemek kaşığı Milkman tereyağı,  3 
yemek kaşığı Milkman süt konur. Karıştırılarak 
cam tepsiye dizilerek, bastırılır. Tencereye 
3 su bardağı irmik, 2 yemek kaşığı tereyağı 
ilave edilerek pişirilir. Saray Petibör bisküvili 
karışımın üzerine  dökülür. En üstü de 
istediğiniz çeşitte meyve püresi ya da meyve 
jölesi ile kaplanır. Afiyet olsun.

Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım bölümü mezunu olan Uğur 
Barbaros Kal, Saray Bisküvi Karaman 
yerleşkesinde İnsan Kaynakları 
departmanında, Bordro ve Tahakkuk 
Uzmanı olarak görev yapmakta. Daha 
önce Gintek İnşaat şirketinde İnsan 
Kaynakları Uzmanı olarak 2 yıl çalışmış 
olan Kal, Saray Grubu’nda  bir buçuk yıllık 
geçmişe sahip. Kal, Saray ‘da olmanın  
en mutlu edici tarafının arkadaşlık 
ortamı olduğunu söylüyor. En sevdiği 
Saray ürünlerinin  Choco Lato ve BolBol 
olduğunu belirten  Uğur Barbaros Kal ’ın 

hobileri ise  futbol ve  bilgisayar oyunları.  

PETİBÖR BİSKÜVİLİ KALP PASTA
Malzemeler
l 2 paket Eldenele Rulo Gofret 
l 3 paket Saray Petibör Bisküvi
Puding için
l 1 litre Saray Milkman Süt
l 1 yemek kaşığı Saray Milkman tereyağı 
l 3 yemek kaşığı un
l 3 yemek kaşığı nişasta
l 1.5 Su bardağı şeker
l 3 yemek kaşığı kakao
l 1 paket vanilya

l Süslemek için hindistan cevizi ve fındık
Yapılışı
Puding malzemeleri bir tencereye 
alınarak, düşük ateşte karıştırılarak kıvam 
alıncaya kadar pişirilir. Kalp şeklinde 
kalıbımızın içerisi,  bir kat bisküvi,  bir kat 
puding olmak üzere kat kat doldurulur. 
Rulo gofretler dikine yerleştirilerek 
etrafına dizilir. Ayrıca pastanın ortasına 
da yine rulo gofretlerle kalp şekli verilir. 
Üstü hindistan cevizi rendesi ve çekilmiş 
fındıklarla kaplanarak süslenir. Yaklaşık 
üç saat buzdolabında bekletildikten 
sonra servis edilir.

ÖZDAMARLAR GIDA
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SARAY HOLDİNG’TEN

Saray Holding’in teknoloji şirketi 
En-sar Elektronik ve Mekanik 
Endüstri A.Ş., yurt içinde ve 
yurt dışında gıda sektörüne 

yönelik tesis kurulumları yaparak ülke 
ekonomisine katkı sunmaya devam edi-
yor. En-sar, tüm dünyada atıştırmalık 
pazarı üreticileri için çözüm ortağı olarak 
fark yaratıyor   

KURUM, YILIN İLK YARISINDA
CEZAYİR’DE İKİ ÖNEMLİ 
PROJEYE İMZA ATTI

En-sar Elektronik ve Mekanik Endüstri 
A.Ş., sahip olduğu deneyim ve tecrübesi 
ile yurt içi ve yurt dışında işe özel çözüm-
ler ile teknoloji ve know-how’ı sağlayarak 
yüksek kapasiteli anahtar teslim tesis ve 
fabrikalar kuruyor. Şirket, teknoloji üre-

tirken aynı zamanda da fark yaratmayı 
amaçlıyor. Cezayir’de atıştırmalık gru-
bunda üretim yatırımı yapmaya karar 
veren sektörün önemli oyuncuları da  
Saray Grubu’nun anahtar teslim çözüm 
üretebilme konusundaki uzmanlığını 
değerlendirdi. En-sar Endüstri tarafından 
Şubat ayında kurulumu tamamlanıp dev-
reye alınan tesislerde  Petit beurre, Finger, 
Kremalı Sandviç Bisküvi ve Kaplamalı ve 
H. Cevizli Marshmallow Sandviç Bisküvi 
üretimi yapılabilmektedir. Hızlı ve sorun-
suz bir yatırım projesi sonunda kurulu-
mun hemen ardından üretime geçen 
yatırımcılar,  Hey Cookies markası ile 

Cezayir ve bölge ülke pazarlarında yerini 
almaya başladı. 

Tesis bugün, Cezayir’de Blıda şeh-
rinde 6500 m2’lik fabrika sahasında, 16 
ton/ saat kapasite ile Petit Beurre, Fin-
ger, Kremalı Sandviç Bisküvi, Marsh-
mallow Sandviç Bisküvi ve Lokmalık 
Marshmallow sandviç bisküvi üretimi 
kabiliyetine sahip, şirketin sahiplerinden  
Foudhil Mustapha Lotfi, sektörlerinde 
güçlü bir konuma sahip olduklarını 
belirtirken En-Sar tarafından kurulmuş 
tesisin, ilk günden beri sorunsuz bir 
şekilde aralıksız üretim yaptığı belirtiyor 
ve teşekkürlerini iletiyor. 

EN-SAR ENDÜSTRİ’NİN 
FABRİKA İHRACATI 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 
ÜLKELERDEN BİRİ DE 
CEZAYİR…
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PSİKOLOJİ

Okullar kapandı, artık çocuklarımız evdeler. Birlikte daha fazla zaman 
geçireceğimiz bu dönemi hem keyifli hem de verimli değerlendirmek üzere 
7-19 yaş arası çocuklarımıza olumlu davranış kazandırma konusunda uzman 
görüşlerini sizlerle paylaşmak istedik.

Çocuk yetiştirmek; sorumluluk, 
sabır, emek ve beceri isteyen fakat 
aynı zamanda çok keyifli bir iştir. 
Aileler, çocuklarını hayata hazırlar-

ken, onların davranışlarını da zaman zaman 
takdir eder ya da eleştirir. Fakat takdirin ve 
eleştirinin doğru şekilde kullanılması önem-
lidir.

Çocuklarımıza rehber olurken, yapıcı ve 
olumlu yaklaşım içinde olmamız; onların 
ilişkilerinde başkalarının da ihtiyaç ve istek-
lerini gözeten bir kişilik oluşturmalarını 
sağlar. Kişilik, bir kimsenin kendine özgü 
duygu, düşünce, değer ve davranışlarının 
bütünüdür ve doğuştan gelmez. Çocuklar 
çevreleriyle etkileşim sonucunda kişiliklerini 
geliştirmeye başlarlar. Çocuğun ailesinden 
başlayarak çevresindekiler yani arkadaşlar, 
komşular, akrabalar, okullar, kurumları, 
toplumsal değerler, kanunlar, politikalar 

diye sormak akılcı yaklaşımdır.

OLUMLU DİSİPLİN YÖNTEMLERİ
Aileler çocuklarının istenmeyen davra-

nışları karşısında olumlu disiplin yöntem-
lerini kullandıklarında sağlıklı bir iletişim 
kurmayı başarırlar. Bu yöntemler; olumlu 
örnek olmak, iyi alışkanlıklar kazandırmak, 
önleyici açıklamalar yapmak ve önlemler 
almak, güven vermek, teşvik etmek, takdir 
etmek, “hayır” diyebilmek ve sınır koymak, 
nedenini düşünmek, dikkatini başka yöne 
çekmek, istenmeyen davranışın nedenini ve 
sonucunu açıklamak, istenmeyen davranış 
yerine başka davranış önermek, görmezlik-
ten gelmek ve olumluyu takdir etmek, seçe-
nekler sunmak, çocuğun yaptığı olumsuz 
davranışın sonucunu düzeltmek, birlikte 
kural koymak, davranışın sonucunu yaşat-
mak şeklindedir. Bu yöntemleri uygularken 
çocukların/ ergenlerin yaşlarını dikkate 
almak gerekir.

ELEŞTİRİ VE TAKDİRİN 
ÇOCUKLARA ETKİSİ

Tüm insanlar fark edilmek isterler. 
İnsanların karşısındaki kişiyi fark ettiğine, 
önemsediğine dair verdiği tüm sözlü ve söz-
süz mesajlar kabul iletisidir. Kabul iletisi 4 
farklı şekilde karşı tarafa iletilir. Kişiliğe 
yönelik olumlu veya olumsuz mesajlar ya da 
davranışa yönelik olumlu ve olumsuz mesaj-
lar kullanırız.

Örnek vermek gerekirse; davranışa yöne-
lik olumlu ve olumsuz kabul iletileri yani 
mesajlar kişiyi eğitir. Kişiliğe yönelik olumlu 
mesajlar kişiyi iyi hissettirir ama eğitmez. 
Kişiliğe yönelik olumsuz mesajlar ise kişiye 
zarar verir ve işe yaramaz. Ergenlere karşı, 
özellikle olumlu kabul iletileri, ergenlerin 
kendilerine ve ailelerine güvenini artırır.

NASIL ELEŞTİRELİM
Ergenler eleştiriyi genellikle abartarak ve 

çarpıtarak alır. Eleştiri kişiliğine yönelikse, 
güç savaşı başlatır. Örneğin, “Beceriksizin 

kişilik oluşumunda etkilidir. İlk halkada aile 
yer alır. Aileler, davranışlarıyla çocuklara 
model olurlar. 

Kişilik, duygu, düşünce ve değerler 
olmak üzere 3 boyutludur. Çocukların aile-
leriyle ilişkilerinde duygularını gösterme, 
düşünme şekli oluşturma ve değerleri 
kazanma konusunda öğrenme ihtiyaçları 
vardır. Aileler , çocuklarıyla konuşurken; 
duyguları  ve ihtiyaçlarını ifade edebilmele-
rini sağlamalıdır.  Bu amaçla, onların 
düşüncelerini, duygularını ve ihtiyaçlarını 
sorun. Öğüt, öneri verecekseniz de  isteyip 
istemediklerini sorun, doğrudan öneri 
yerine öykülerden yararlanın.

Ebeveyn rolünün etkin kullanılması için; 
kuralları ve sınırları açık, net ifade etmek, 
kuralları birlikte tespit etmek, kuralların 
içindeki izinleri göstermek, olumsuz davra-
nışlarını gördüğünüzde,  kişiliklerine değil, 

birisin. Hiçbir işi başaramıyorsun.” demek 
ilişkileri olumsuz yönde etkileyeceği gibi 
olumlu davranış geliştirme konusunda da 
bir işe de yaramaz.

Kişiliği değil davranışı eleştirmek, her 
zaman anında değil, bazen eleştiri için bir 
süre beklemek, grup önünde değil, tek 
başına iken eleştirmek, eleştirinin nedenini 
açıklamak, olumsuz davranışın size olan 
etkisini söylemek, ona da söz hakkı tanımak 
etkili ve doğru olur.

Eleştirilerinizi en etkili yöntemle açık-
lama tekniği, Sandviç Tekniği’dir. İki 
olumlu mesaj arasına, davranışa yönelik 
olumsuz mesajı yerleştirerek verebiliriz. 
Örneğin; “Geçen yıl karnendeki notlarının 
yüksek olması beni çok mutlu etmişti (Dav-
ranışa Yönelik -Olumlu). Bu yılki karne 

davranışa odaklanmak, tutarlı ve kararlı 
davranış örnekleri göstermek, kuralların 
nedenlerini açıklamak son derece önemlidir.

Çocuk yetiştirirken, kişiliğimizin 3 farklı 
yapısının, olumlu durumlarını kullanmak 
gerekir. Özellikle değerlerimizin, normları-
mızın olduğu kişilik yapımızı kullanarak, 
çocuğa karşı sorumluluklarımızı yerine 
getirmeye  Görevsel Anne Babalık (Değer-
sel) diyoruz. Sınavda  kötü not almış çocuğu 
eleştirmeden dinlemek; çocuk rahatladıktan 
sonra “sence bunun nedeni ne?” sorusunu 
sormak ise kişiliğimizin düşünen yapısını 
kullanarak, “yap, et” demek yerine onun 
düşünmesini sağlayacak şekilde anne baba-
lık yapmak ise, Akılcı (Mantıksal) – Düşün-
sel Anne Babalık ‘tır. Odası dağınık olan bir 
gence “burası ne kadar dağınık, topla” 
demek yerine, uygun bir ses tonuyla “oda-
nın durumu hakkında ne düşünüyorsun” 

notların sınıfını geçebilmen için yeterli değil 
(Davranışa Yönelik -Olumsuz). Ben sana 
yine güveniyorum (Kişiliğe Yönelik – 
Olumlu).

NASIL TAKDİR EDELİM
Standart takdir ifadeleri yerine “kişiye 

özel” takdir ifadeleri kullanmak daha etki-
lidir. “Aferin” yerine “Ders çalışman hoşuma 
gidiyor” demek daha anlamlıdır.

Hem kişiliği hem de davranışı anında 
takdir edelim. Örnek; “Senin gibi sportmen 
bir çocuğum olmasında çok mutluyum. 
Ayrıca arkadaşlarının canını yakmamak için 
özen göstermen de beni çok mutlu ediyor.” 
Hem grup önünde, hem de tek başına iken 
takdir edelim. Takdirin nedenini açıklaya-
rak olumlu davranışın bize olan etkisini, 
hissettiklerimizi söyleyelim. Örnek; “Odanı 
topladığında ben toplamak zorunda kalmı-
yorum. Kendi işlerimi yapmaya zamanım 
kalıyor. Bu da beni mutlu ediyor.”

Anne baba olarak doğru yöntemleri kul-
lanarak mutlu ve insanlığa faydalı bireyler 
yetiştirmenin yanında çocuklarımızla ömür 
boyu sağlıklı bir iletişim içinde olmayı sağ-
layabiliriz.  

OLUMLU DAVRANIŞ 
KAZANDIRMA

KABUL İLETİLERİ 
(Mesaj) KİŞİLİĞE YÖNELİK DAVRANIŞA YÖNELİK

OLUMLU Çok Temizsin
Odanı toplaman 
çok hoşuma gitti

OLUMSUZ Pissin
Uyarmama rağmen odanı 
toplamaman
beni kızdırıyor
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KADIN MODA

2017 YAZ MODASI 
EFİL EFİL
Şimdi elbise zamanı diyor modacılar. Uzun, kısa, 
nakışlı, çizgili, örgü, dantelli, pileli, kloş, volanlı  ya da 
gömlek elbise …  Her zevke ve farklı kullanıma uygun 
elbiseler hem rahatlık  hem de şıklık getiriyor . 
Özellikle renk renk polo yaka elbiseler öne çıkıyor.

Sıcak günler için spor ayakkabılar, rahat 
tek tip desenli elbiseler, tulumlar da bu 
yazın kombinleri içinde. Oyalı tasarımlar 
da 2017 sezonunda devam edecek gibi 
görünüyor. 2017 yaz modası adeta çeşit-
liliği kutluyor. Moda tasarımcıları, naif 
tasarımlarıyla optimist bir sezonun haber-
cisi tasarımlar sergiliyor.  Büyüyen kalıp-
ların etkisiyle gittikçe genişleyen omuzlar, 
2017 İlkbahar/Yaz kadınına 80’li yılların 
kare omuzlar , payetler ve puf kollu tasa-
rımlarını getiriyor. Bu yılın trendleri 

sadece kadınlar için değil 
erkekler için de geniş 
omuzlu ceketler, geniş 
kesim ve kalıplı kıyafet-
ler içeriyor.
Bir başka öne çıkan 
unsur ise kullanıcı için kolay 
bir hayat sunan ilginç parça-
lar; cepli üstler ekstra para, 
kağıt, telefonlar koymak 
için kolaylık ve pratiklik 
sunuyor.

SLOGANLARLA 
KONUŞMAYI SEVENLER 

İÇİN
 Logolu kıyafetler yanında 
bu yaz sloganlar taşıyan 

tasarımlar da var. Örneğin 
“Hayır Deri ve Kürk Yok” 
varyasyonlarını kullanan 
modacılar var. Üstlerde, 

elbiselerde ve tulumlar da 
sloganlar kullanılarak  ilginç 

hale getirilmiş tasarımlar 
göze çarpıyor.

Kırmızı, siyah beyaz gibi vazgeçilmez
renklerin dışında yaz sezonunun öne 
çıkacak renkleri;

NİAGARA DENİM MAVİ
Mavinin diğer hemen her tonu ile uyum 
sergileyen, rahatlatıcı ve soft mavi 
tonlarından biri. 

ÇUHA ÇİÇEĞİ SARISI
İlkbahar ve yaz sezonu söz konusu 
olur da sarı olmaz olur mu! Geçen yıl 
baharatlı hardal sarısı tonu trendken 
bu yıl sarının daha iç ısıtan, daha canlı 
bir tonu trend… Güneş gibi parlamak 
istiyorsanız, çuha çiçeğinden ilham 
alan sarının bu tonunu aklınızın bir 
köşesinde bulundurun. Tabii LoveIT  
kayısılı ile kombinlemeyi de unutmayın. 

LAPİS MAVİ
Niagara denim mavinin aksine daha 
canlı bir tonu mavinin. Güneşli yaz 
günlerinde mükemmel görünecek, 
lacivertin canlı tonu da diyebiliriz 
aslında bu renge. Eğer güçlü ve 
kendine güveni temsil eden bir renk 
arıyorsanız, lapis mavi doğru bir tercih 
olacaktır.

KIRMIZI-TURUNCU
Alt tabanında kırmızı olan turuncunun 
bu alev gibi tonu aşkı ve eğlenceyi 

temsil ediyor. Bir yaz düğünü, 
mezuniyet gecesi veya sadece bir 
yaz partisi için tercih edilebilecek 
renklerden biri.

AQUA MAVİ
Tropikal çağrışımlar yapan bu mavi, 
canlılık veren  doğadan ilham alan bir 
renk.

PEMBE 
Bu yaz  pembenin her tonunu 

göreceğiz. Yumuşak, romantik 
pembelerin dışında pembenin 
civanperçemi gibi canlı tonlarını da 
görmek mümkün olacak. Çantanızda 
bir frambuazlı loveIt ile kombin 
oluşturmayı unutmayın sakın.
 
MİSKET LİMON YEŞİLİ
Yine doğadan ama bir 
yandan sağlıktan da ilham 
alan renk trenlerinden biri.  
“Her şeyim yeşil olmalı”  
diyorsan;
 
TATLI LEYLAK MOR
Vazgeçilmez renklerden 
morun bu yaz trendler 
içinde yer alan tonu ise 
tatlı leylak 

YAZ 2017
RENK TRENDLERİ 

BU YAZ İÇİN TREND ALARMI: SAÇ KÜPESİ
YAZ GELDİ VE SAÇLAR ŞENLENDİ. BU YAZIN ÇOK 
SEVİLECEK SAÇ AKSESUARLARINDAN BİRİSİ DE 

SAÇ KÜPESİ. FARKLI SAÇ MODELLERİ İÇİN FARKLI 
KULLANIM ŞEKİLLERİ ÖNERİLİYOR.

SLOGANLI TİŞÖRT
Büyüklerde olduğu gibi bu sezon 
çocuklar için de  neredeyse tüm 
kombinlere uyacak sloganlı  tişörtler 
hayat kurtarıcı nitelikte.
 
JEAN TULUM
İster düz bir tişört, ister beyaz bir 
gömlek, ister uzun kollu bir penyeyle 
birlikte kullanabileceğiniz jean 
tulumlar birkaç dönemdir 
trendler arasında. Bu 
tulumlar çocuklar için 
zamansız trendler 
arasında değerlendiriliyor.  
Ancak, yaz ayları için 
pamuklu kumaşları tercih 
etmek daha sağlıklı 
olacaktır.
 
GÖMLEK ELBİSE
Tıpkı büyükler de 
olduğu gibi, miniklerin 
de gardıroplarının 
olmazsa olmazı beyaz 
gömlekler  yine zamansız 
trendlerden.  Gömlek 
dışında, gömlek elbiseler 
de hem çok tatlı duruyor 
hem de inanılmaz 

trendy. Minikler 
bu elbiselerin 
altına, tayt ya da 
dar bir jean giyebilir ya da tek başına 
kullanabilir.

HASIR ŞAPKALAR
Şapka stil öğesi bir detay… Sıcak 
havalarda ise günlük yaşamda 
kullanılabilecek şapkalar ideal çözüm. 

Özellikle de hasır detaylı şapkalar 
hem büyüklerde hem miniklerde 

çok havalı duruyor.

MONOKROM  PARÇALAR
Monokrom, yani siyah beyaz 
desenli parçalar  gardıropların 
hemen hemen her üyesiyle 
uyum içinde olacak, özellikle 
de çizgili parçalardan 

çocuklarınız için bulundurmayı ihmal 
etmeyin.

TABLO GİBİ ELBİSELER
Sanat eseri tadında desenli etekler, 
elbiseler, tulumlar mevsime ve 
miniklere çok yakışıyor. Her 
ortamda rahatlıkla giyebileceği 
çiçekli elbiseleri çocuklar da çok 
seviyor.

ÇOCUK MODASI, 2017 
İLKBAHAR/YAZ
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SARAY ÇOCUK

SAĞLIK-ÇOCUK

SAĞLIKLI BİR YAZ TATİLİ İÇİN

8 ÖNERİ

Farklı Powernut paketini bulabilecek misin?

Bu şekilden hangi küp oluşur?

GEÇEN SAYIMIZDAKİ BULMACALARIN CEVAPLARI:
Zeka Gücünü Göster!

Sıradaki Numara Hangisi olmalı: 87
Şekilde soru işareti gelen alana hangi sayı gelmeli: 24

Şekilde kaç adet kare vardır: 16

Doğru cevabı bulup 
info@saraybiskuvi.

com.tr adresine 
göndererek, 

sürpriz hediyeler 
kazanabilirsin.

Çocuklar şimdi parklarda, bahçe-
lerde ve sahillerdeler. Açık havada 
zaman geçirmek tabii ki  çok 
keyifli… Ama bu keyfin bozul-

maması için dikkat edilmesi gereken bazı 
önemli noktalar var. Üstelik bunlar 
aslında sadece çocuklar için değil, özel-
likle dışarıda, güneş altında fazla kalan 
herkes için geçerli. Yaz ayla-
rını sağlıklı geçirebilmek  
ve gönlünüzce keyfini 
sürmek için sağlık 
uzmanları aşağıdaki 
önerilerde bulunuyor-
lar.

BOL SU İÇMEYİ 
UNUTMAYIN

Sıcak havanın etkisiyle daha fazla 
terliyoruz, özellikle çocuklar sürekli hareket 
halinde oldukları için çok sıvı kaybediyor. 
Dolayısıyla da su ihtiyaçları artıyor. Bebek-
lerin susuzluklarını ifade edemediklerini de 
unutmayalım.  Küçük bebeğiniz varsa öğün 
aralarında mutlaka su teklif edin.

SEBZE VE MEYVELERİ TEMİZ 
SUYLA YIKAYIN

Piknikte ya da plajda kaynağı bilinme-
yen açık suların ve bunlarla yapılmış buz-

ların kullanılması, bu sularla 
yıkanan meyve ve sebzenin 

tüketilmesi kusma, ishal ve 
sıvı kaybı ile seyreden hasta-
lıklara davetiye çıkartıyor. 

Kaynağından emin olmadığınız suları 
kullanmayın.

YİYECEKLERİNİZİ 
DIŞARIDA BEKLETMEYİN

Yazın sütlü, yumurtalı ve tavuklu 
besinler çok daha kısa sürede ve kolaylıkla 
bozuluyor. Bu nedenle başta peynir, 
yoğurt vb. süt ürünleri ve tavuk başta 

olmak üzere  gıdalarınızı buzdolabında 
muhafaza edin ve açıkta bekletme-
den hızlı  bir şekilde tüketin. Dışa-
rıda , açıkta satılan gıdalar ve uzun 
süre sıcakta bekleyen yiyecekler de 
mikrop üremesi için uygun bir 

ortam haline geliyorlar. Bunları 
tüketmemeye özen gösterin.

DONDURMA ALIRKEN 
DİKKAT EDİN

Dondurma, çocukların en sevdiği 
yiyeceklerin başında geliyor. Aslında fay-
dalı bir besin olan dondurma uygun şart-
larda saklanmadığında ya da doğru 
hazırlanmadığında  besin zehirlenmesine 
neden olan en önemli faktörlerden biri 
haline geliyor. Aslında en iyisi evde don-
durmanızı kendinizin yapması tabii…

BOL GİYDİRİN, 
HER GÜN DUŞ 
ALDIRIN

Yaz  ay l a r ında 
çocuklarınıza kıyafet 
seçerken dikkatli 
olmalısınız. İnce, 
pamuklu, bol ve açık 
renkli giysiler tercih edin. Zira kalın ve 
sıkı giysiler isilik, pişik, mantar oluşu-
muna katkıda bulunuyor.

GÜNEŞE KADEMELİ OLARAK 
ÇIKILMALI

Kemik sağlığı ve bağışıklığın kuvvet-
lenmesinde büyük rol oynayan D vitami-
nin en büyük kaynağı güneş. Eksikliği 
durumunda çocuklarda kemik eğrilikleri 
ile seyreden raşitizm hastalığı ve sık enfek-
siyonlar görülüyor. Güneş alsın 
ama tabi kurallara uyarak!

GÜNEŞ KREMİ, 
ŞAPKA VE 
GÖZLÜĞÜ 
UNUTMAYIN

Çocukları güneşe 
çıkartmadan 20 dakika 
önce en az 30 faktör UV 
koruyucu kremler sürün ve 
etkisinin 3-4 saat olduğunu unutmayın. 
Bebeklerde ve açık tenli çocuklarda krem-
ler 50 faktör olmalı. Çocuğunuzun kafa-
sında geniş siperlikli bir şapka ve uygun 
UV korumalı gözlük olmasına özen gös-
terin.

ÖNLEM ALMADAN HAVUZA 
SOKMAYIN

Hijyen tedbirleri alınsa da havuzlardan 
Hepatit A, cilt mantarı, üriner enfeksi-
yon, dış kulak yolu enfeksiyonu, kon-
jonktivit gibi hastalıkların bulaşması 
mümkün. Bu nedenle eğer seçim yapma 
şansınız varsa denizi tercih edin. Havuz-
dan sonra banyo yaptırmayı ihmal etme-
yin. 

Sağlıklı ve keyifli bir yaz diliyoruz.
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PORTRE

RAMAZAN
TUNCAY

Saray Bisküvi Ar-Ge Müdürü 
Ramazan Tuncay, gıda endüstri 
sektöründe yaklaşık 20 yıllık bir 
deneyime sahip. Çalışma haya-

tının büyük bir kısmını bisküvi, kek ve 
çikolata üreticisi olan yerel ve global 
ölçekteki firmaların imalat, kalite ve 
Ar-Ge fonksiyonlarında yöneticilik yapa-
rak geçirdi. Ege Üniversitesi Gıda Mühen-
disliği mezunu olan Tuncay’ın yurtdışı 
tecrübesi de bulunuyor.

İş hayatına 1997 yılında başlayan Tun-
cay, ilk 2 yılda ihracat ağırlıklı bir gıda 
firmasının imalat sorumlusu olarak ve 
Afyon lokasyonlu bir alışveriş merkezinde 
görev yaptı. Bisküvi üretimi ile 1999 
yılında tanışan Tuncay, Yıldız Holding 
bünyesindeki Topkapı lokasyonlu bisküvi 
fabrikasında 8 yıl vardiya ve işletme şefi 
olarak görev aldı. İmalat yönetimi 
yanında, verimlilik artırma, kalite iyileş-
tirme, işçi sağlığı iş güvenliği, materyal 
balans ve kalite sistemleri konularında 
birçok çalışmaya imza attı. 2007-2009 
yılları arasında Proje Şefi olarak tüm hol-
ding şirketlerini kapsayan Acil Durum 
Yönetimi ve İş Sürekliliği Projesi’ni 
yürüttü. Kariyerine 2009 yılı itibarıyla 
Yıldız Holding’in Arabistan fabrikasında 
devam eden Tuncay, müdür pozisyo-
nunda imalat, kalite ve Ar-Ge fonksiyon-
larından sorumlu oldu. Mevcut görevinin 
yanında iş yapış şekilleri ve sistemlerin 
merkez fabrikalar ile senkronizasyonu için 
sistem kurma sürecine liderlik yaptı. 

3,5 yıl süren yurtdışı serüveninden 
sonra Türkiye’ye dönen Tuncay, şirketin 
Northstar Innovation yapılanması altında 
bisküvi Ar-Ge Müdürlüğü’nü yürüttü. 
İnovasyon ve Ar-Ge alanında birçok 

etkinliğe ve çalışmaya katılan Tuncay, şir-
ketin Karaman lokasyonundaki operasyo-
nuna 2013 yılında Ar-Ge Müdürü olarak 
transfer oldu ve bisküvi, kek, çikolata 
Ar-Ge süreçlerine liderlik yaptı. İngiltere 
ve Amerika’daki kardeş şirketler ile yürü-
tülen global sinerji projelerine de liderlik 
yapan Ramazan Tuncay’ın en büyük 
övünç kaynaklarından bir tanesi kariyeri 
boyunca yetiştirdiği elemanlarıdır.

Uzun yıllar üretimin farklı alanlarında 
görev almış olan Tuncay, birimler arasın-
daki uyum ve amaç birliğinin başarı için 
olmazsa olmazlardan olduğuna inanıyor. 
Sektörümüzün son derece dinamik oldu-
ğunu belirten Tuncay, ancak tüm birim-
lerin birlikte bir tempo yakalayarak hızlıca 
sonuca gitmesiyle rekabet avantajı yaka-
lanabileceğini vurguluyor. Nisan 2017’de 

Saray Bisküvi organizasyonuna katılan 
Ramazan Tuncay, inovasyon için uygun 
toprağı gördüğünde  heyecanlandığını ve 
mutlu olduğunu belirtiyor. Etkili Ar-Ge 
ekibi ile inovatif ürünlere imza atmaya 
devam edeceklerini vurgulayan Tuncay, 
diğer taraftan verimlilik ve kalite iyileş-
tirme konularına da yoğun bir mesai har-
cayacaklarını ifade ediyor. 

1972 doğumlu Ramazan Tuncay evli 
ve 10 yaşındaki Furkan ile 8 yaşındaki 
Mert’in babası. Farklı yerleri ve kültürleri 
görmeyi sevdiğini ifade eden Tuncay, en 
çok oğulları ile vakit geçirmeyi seviyor. 
Ürün geliştirirken çocuklarının fikirlerini 
sürekli aldığını vurgulayan Tuncay, çocuk-
lardan gelen yorumların filtresiz, saf ve 
önyargısız olduğu için çok değerli oldu-
ğunu ifade ediyor.  

Kalorisi adında, keyfi tadında!
Limited calories with unlimited taste!




