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1SARAY BÜLTEN EKİM-KASIM-ARALIK

Günümüzde teknoloji hızla deği-
şirken insan ihtiyaçları da hızla 
artıyor ve değişiyor.

İnsan istek ve ihtiyaçları 
devamlı değişim halindeyse ve üstelik artı-
yorsa, bu talebe hızla cevap veremezseniz 
geri kalmış şirket, topluluk ve ekip ya da 
kişi durumuna düşersiniz.

Şirketler için; sistemler, organizasyon-
lar, profesyonellik, kurumsallaşma ve şir-
ketlerin uygulamaları için yol haritası olan 
stratejik amaçlar, hedefler, planlar ve pro-
jeler tabii ki önemli ve şirketlerin bu amaç 
ve hedefleri güncellemeleri de önemli. 
Şirket mensuplarının hedeflerini ve ne 
yapacaklarını bilmeleri ise daha da 
önemli.

Ama bunlardan da önemlisi; şirket 
mensuplarının  iş planlarını ve yapmaları 
gereken işleri ne şekilde, nasıl, hangi başa-
rılı metotlarla, zamanında uygulamaya 
koyacakları  ve uygulama hızlarını artıra-
caklarıdır; markamızı, ürettiğimiz ürün ve 
hizmetleri karlı satmak, dağıtmak, nokta-
lara koymak ve  tüketici ile buluşturmak-
tır.

Dükkanını erken açan bakkal,  ekme-
ğini, gazetesini, sütünü hızlı bitirir. Tab-
lasına simitini erken koyan simitçi, 
çalışanların mesai saati başlamadan gelgeç 
yerinde simitlerini çabuk satar, bitirir ve 
ikinci tablayı koyar. Günümüz ekonomi-

sinde pazara erken giren daha çok yol alır. 
Rakipler ve tüketici sizi beklemez, tüketici 
ihtiyacını ilk karşılaştığı ürünle ve mar-
kayla karşılar. Günlük ihtiyaçlar saatlik 
oldu. O anda tezgahta siz yoksanız raki-
biniz vardır ve deyim yerindeyse siz nal 
toplarsınız.

Atalarımız vakit nakittir der. Geçen-
lerde katıldığım bir CEO Club toplantı-
sında,  bir konuşmacı “Geleceğin para 
birimi hız olacak” demişti.

Gerek masa başı işlerimizi  gerekse 
işletmelerdeki,  üretim hatlarındaki işle-
rimizi hızlı, başarılı sonuçlandırmak isti-
yorsak;  işgücümüzü performans esaslı 
yönetmeli, iyi bir zaman yönetimi, iyi bir 
planlama yapmalı, ekipsel organizasyonla, 
doğru ve işimizi kolaylaştıran mekanik 
veya dijital programlarla, ekipmanlarla, 
doğru metotları kullanarak çalışmalıyız. 

Hız; bir işi yapmaya veya mesafe katet-
meye kullanılan zamanın oranına denir.

Yıllarca çalışma arkadaşlarıma “parayla 
satın alınamayan tek şey zamandır” demi-
şimdir.

Dün yok artık “Kısa zamanda üretilen 
nitelikli değere hız denir”(SÖ). 

“Zaman, yapılan işle ölçülmesi gere-
ken bir değer ölçendir”(SÖ). 

Hız ve gelişime ayak uyduramayan 

kişi, şirket ve ülkeler geri kalacaktır.
Bütün özveri ve benliğimizle, kutsal 

emeğimizi ortaya koyarak yaptığımız işle-
rimizde amacımız ve ana hedefimiz; yük-
sek akılla, üstün zeka ile, kaliteli hizmetle 
ve tatlı dille hizmetlerimizi rakiplerden 
farklı olarak ortaya koyarak, sonuç odaklı 
iş yaparak çalışmalarımızla yüksek verim 
ve kar elde ederek şirketimizin, ailemizin, 
ülkemizin ve insanlığın refahını ve gelir 
seviyesini artırmak olmalıdır (SÖ).

Çağımız hız çağı

BAŞKAN’DAN

SAMİ ÖZDAĞ
Saray Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu 
Başkanı

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Çikilop Dark A4.pdf   1   10/10/2017   12:09

SARAY BULTEN 11 FINAL BASKI.indd   1 03/11/17   11:21



2 EKİM-KASIM-ARALIK SARAY BÜLTEN
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3SARAY BÜLTEN EKİM-KASIM-ARALIK

EDİTÖR

Yeni; umuttur, heyecandır, bir 
başka buluşmadır yaşamla. Biz 
de Saray Bülten’in bu yeni sayı-
sında bir yandan işimiz açısın-

dan en verimli sezona  bir yandan da 
çocuklarımızın yeni eğitim-öğretim döne-
mine coşkuyla hoş geldin diyoruz. 

2017’nin son ayları için hem iş yaşan-
tımıza hem de ailelerimize faydalı olaca-
ğına inandığımız bilgileri sizin için bir 
araya getirirken, son derece verimli geçen 
stratejik planlama çalıştayımızın, yıllık 
satış toplantımızın, dünyanın dört bir 
köşesinde devam eden marka iletişim 
çalışmalarımızın, inovatif yeni ürünleri-
mizin, sosyal sorumluluk ve gönüllülük 
projelerimizin sayfalara zor sığdırdığımız 
haberlerini  de sizlerle paylaşmayı hedef-
ledik. 

Büyük çaba, emek, zeka, sebat, çalışma 
ve yatırımlarla  ürettiklerimizi, insanlarla 
buluşturarak başarıyı getirecek, sonuca 
ulaştıracak olan satış harekatı, bu bülteni-
mizde yoğunlaştığımız konulardan biri 
oldu. Günümüzde satış olgusuna kayıtsız 
kalmak olanak dışı. Bizde “İş Dünyası” 
bölümümüzde bu tema etrafında çeşitli 
yaklaşımları bir araya getiren yazıları, satış 
eğitimi uygulayan şirketlerden görüşleri, 
çağdaş satış tarzını ele alan bir testi sizler 
için derledik. 

Bu ayın konuklarından, eğitmen Gür-
kan Sekmen ise başarıyı seçerek, fırsatlara, 
özgünlüğe ve  faydaya odaklanıldığında  
refaha ulaşılacağı yönündeki görüşünü 
“bolluk zekası”  tanımlaması ile açıklıyor. 
Kategori müdürlerimizden Talat Karaağaç 
ve Kreatif Direktör Sinan Alaeddinoğlu 
makalelerine yer verdiğimiz diğer konuk-
larımız.

Paydaşlarımız  bölümümüzü ise değerli 
distribütörlerimizden Sistem Gıda ile yur-
tiçi satış departmanımızdan Kadir 
Kaçar’ın gerçekleştirdiği  röportaja ayır-
dık. Kalite güvence müdürümüz Elif 
Börekci’yi de yakından tanıyacağımız bu 
sayımızın “Bizden Portreler” bölümün-
deki  konukları ise ekibimizin başarılı 
birer üyesi olan Libase Özkaya, Tuğçe Or 
ve Osman Ünaldı. Bizler için hazırladık-
ları nefis tariflerini mutlaka denemenizi 
öneriyoruz. 

Teknoloji, psikoloji, moda ve çocuk 
sayfalarımızı da ailece keyifle okuyacağı-
nızı umuyoruz. 

Dünyanın tüm coğrafyalarında insan-
ların hayatlarına tat katmaya devam ede-
ceğimiz, mutluluk, iyilik ve başarı dolu bir 
dönem dileklerimizle bültenimizi beğeni-
lerinize sunuyoruz. 

Keyifli okumalar dileriz. 
Sevgi ve saygılarımızla…

GÜLNUR ULUĞ

Merhaba,
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4 EKİM-KASIM-ARALIK 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 352.907.296 327.926.280 % 8 4.779.344 4.083.268 % 17

TOPLAM ÇİKOLATA 
KAPLAMALI 64.855.696 61.609.580 % 5 1.671.691 1.380.420 % 21

TOPLAM UNLU 
MAMÜLLER 288.051.600 266.316.700 % 8 3.107.653 2.702.848 % 15

TÜRKİYE UNLU
MAMÜLLER VE ÇİKOLATA 
KAPLAMALI ÜRÜNLER PAZARI

Nielsen perakende pazarı Eylül 
2017 (Ocak-Ağustos) araştırma 
raporuna göre,  unlu mamuller 
pazarı bir önceki yılın aynı 

dönemine göre miktarsal olarak % 8,2 
büyürken Çikolata kaplamalı pazarı ise % 
5 büyümektedir. Cirosal olarak ise unlu 
mamuller pazarı %15, çikolata kaplamalı 
ürünler pazarı ise % 21 büyümüştür.

  Rapora göre, 2017 yılında hem çiko-
lata kaplamalı kategorilerde hem de unlu 
mamuller kategorilerinde büyüme eğilimi 

gözlemlenmektedir. İlk 8 ayda sektörün 
toplam cirosu %17 büyüme göstererek 
yaklaşık 4,8  milyar TL ‘ye ulaşmıştır. 
Hem unlu mamüller hem de çikolata 
kaplamalı ürünler içerisindeki tüm ana 
kategorilerde büyüme gözlemlenmiştir.

Saray Bisküvi bu dönem içinde unlu 
mamüller sektör büyümesinin iki kat üze-
rinde miktarsal  (%16 ) büyüme sağlamış-
tır. Cirosal  olarak da yine sektör 
büyümesinin oldukça üzerinde bir 
büyüme ile  %47  ciro artışı  elde etmiştir. 

Saray , çikolata kaplamalı ürünler katego-
risinde ise önceki yılın aynı dönemine 
göre yaklaşık üç kat ciro büyümesi gerçek-
leştirmiştir. Bu büyümelerde yüksek etki 
2017 de lansmanları yapılan inovatif 
ürünlerden gelmektedir.

Toplam atıştırmalık kategorisine bakıl-
dığnda, 2017 - 2016 ilk 8 ay kıyaslama-
sında en yüksek paya sahip ilk 10 firma 
arasında ciro bazında en yüksek büyümeyi  
oransal olarak “Saray” göstermiştir  
(% 68,9 büyüme). 
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5SARAY BÜLTEN EKİM-KASIM-ARALIK

İŞ DÜNYASI

TÜRKİYE VE DÜNYA 
EKONOMİSİNDEKİ 
TEMEL MAKROEKONOMİK 
GÖSTERGELER

Dünya ekonomisi, 2017 yılına 
jeopolitik gerilimler ve siyasal 
riskler ile dolu bir ajanda ile gir-
miş olsa da, 2016 yılından daha 

iyi bir performans sergileyerek yılı kapa-
tacağına dair beklentiler yüksektir. Yal-
nızca ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri gibi 
gelişmiş ülkeler değil, aralarında Türki-
ye’nin de bulunduğu gelişmekte olan 
ülkelerin ekonomik aktivitelerinde de 
olumlu seyir devam ediyor. Türkiye eko-
nomisi 2017’nin ilk yarısını yüzde 5,1 
gibi güçlü bir büyüme ile kapattı ve 
OECD ülkeleri içinde en çok büyüyen 
ülkelerden biri olmaya devam etti.

2017’nin geride bıraktığımız 9 aylık 
döneminde küresel ekonomide yaşanan 
toparlanmanın, son çeyrekte de sürmesi 
bekleniyor. Ancak 2018’e girerken dünya 
siyasetindeki fay hatlarının daha da belir-
ginleşmesi, gözlerden uzak tutulmaması 
gereken bir risk unsuru olarak öne çıkıyor.

EURO BÖLGESİ İÇİN 
BEKLENTİLER OLUMLU

Seçimler nedeniyle ekonomik zorluk-
larla karşılaşabileceğinden endişe edilen 
Avrupa ekonomileri, büyüme açısından 
pozitif sürprizler yapmaya devam etti. 
Almanya’daki seçim sonuçları bir miktar 
politik belirsizlikleri tetiklese de orta 
vadede Avrupa ekonomilerini olumsuz 
etkileyecek bir gelişme öngörülmüyor. 
İkinci çeyrekte Euro Bölgesi’nde ekono-
mik aktivite bir önceki döneme göre 
yüzde 0,6 genişlerken, yıllık bazda 
büyüme hızı ilk çeyrekteki yüzde 2,0’dan 
yüzde 2,3’e yükseldi.

 
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE 
SERMAYE GİRİŞLERİ CANLI

Büyümenin toparlanarak devam ettiği 
gelişmekte olan ülkelere sermaye girişleri 
canlılığını koruyor. Brezilya ikinci çey-
rekte yıllık bazda üç yıl sonra ilk kez pozi-
tif büyüme kaydederken, Rusya ve Güney 
Afrika’da da benzer şekilde toparlanmalar 

dikkat çekti. Söz konusu ülkelerde poli-
tika yapıcılar, büyümedeki toparlanmayı 
güçlendirmeye ve kalitesini geliştirmeye 
dönük adımlar planlıyor.

 
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GENEL 
GÖRÜNÜM

Türkiye ekonomisi sene başındaki 
politik belirsizlikleri geride bıraktıktan 
sonra alınan tedbirlerin de desteği ile ilk 
yarıyı güçlü bir şekilde tamamladı. Bu 
süreci, küresel talep ve finansal koşullar da 
destekledi. Güçlü ilk yarı sonuçlarının ve 

küresel büyümedeki kademeli toparlan-
manın verdiği destek ile hükümet yol 
haritasını ve ekonomik önceliklerini içe-
ren 2018-2020 Dönemi Orta Vadeli 
Programı’nı (OVP) yayımladı. Programda 
hükümet büyümenin hızlandırılmasını, 
istihdamın artırılmasını ve gelir dağılımı-
nın iyileştirilmesini temel amaçlar olarak 
belirledi. Bu amaçlar ve makroekonomik 
büyüklüklerdeki hedeflere ulaşmak için 
de program döneminde çok sayıda yapısal 
reformun yapılacağı belirtiliyor.

 
TÜRKİYE:  BÜYÜME İKİNCİ 
ÇEYREKTE DE SÜRDÜ

GSYH, 2017 ikinci çeyrekte bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 ile 
hemen hemen beklentilerle uyumlu 
büyüdü. Takvim etkisinden arındırılmış 
verilerde yıllık büyüme hızı yüzde 6,5 
oldu.  Sektörel bazda bakıldığında sanayi 
sektörünün yine aylık açıklanan verilerin 
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6 EKİM-KASIM-ARALIK SARAY BÜLTEN

oldukça üzerinde bir büyüme perfor-
mansı sergilediği görülüyor. Bu doğrul-
tuda tarımdan GSYH büyümesine yüzde 
0,2 ile sınırlı bir katkı gelirken, sanayi ve 
hizmetlerin her ikisinden de yüzde 1,3’er 
puan katkı geldi. Söz konusu dönemde 
diğer sektörlerde ise genele yayılan ılımlı 
katkılar söz konusu oldu. Geçen yılın 
zayıf bazı ile birlikte, turizm ve tarımdaki 
kademeli toparlanma eğilimi sayesinde 
üçüncü çeyrekte büyümenin daha da güç-
leneceği öngörülüyor. Ancak son çeyrek 
ile birlikte Türkiye ekonomisinde yavaş-
lama emareleri görülebileceğine ilişkin 
endişeler de var.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
verilerine göre, Eylül ayında ihracat bir 
önceki yılın aynı dönemine göre % 8,9  
oranında artarak 11,4 milyar dolar oldu. 
İlk 9 ayın geçen yılın aynı dönemine göre 
artışı ise yüzde 10,6 oldu. Bu dönemde en 
çok ihracat yapan sektör yine  otomotiv 
olurken bunu sırasıyla 1 milyar 295 mil-
yon dolar ve 1 milyar 280 milyon dolarla 
hazır giyim ve konfeksiyon ile kimyevi 
maddeler sektörleri takip etti. 

EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKE 
YİNE ALMANYA

Yine TİM verilerine göre, Eylül ayında 
en çok ihracat yapılan ilk 5 ülke, sırasıyla 
Almanya, Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve 
Irak oldu. 

 
DIŞ TİCARET 

TÜİK Ağustos verilerine göre, ihraca-
tın ithalatı karşılama oranı , önceki yılın 
aynı döneminde yüzde 71,2 iken bu yıl 
yüzde 69,3 düzeyinde gerçekleşti. 

 
Kaynak: Nielsen, TÜİK, KPMG Bakış 8,  TİM 
Raporları, The Economist, Kalkınma Bakanlı-
ğı verileri, Eurostat

BÜYÜME VE ENFLASYON

 2016 2017GT 2018P 2019P 2020P

GSYH Büyümesi (%) 3.2 5.5 5.5 5.5 5.5

GSYH (Milyar TL, Cari Fiyatlarla) 2.609 3.035 3.446 3.872 4.321

GSYH (Milyar Dolar, Cari Fiyatlarla) 863 847 923 988 1.074

Kişi Başına Gelir (GSYH, Dolar) 10.883 10.579 11.409 12.100 13.024

Kişi Başına Gelir (SAP, Dolar) 24.636 26.140 27.915 29.804 31.774

TÜFE (Yılsonu, % Değişim) 8.5 9.5 7.0 6.0 5.0

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı

Kaynak: The Economist

2017 İKİNCİ ÇEYREK GSYH YILLIK BÜYÜMELERİ (%)
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G fK araştırma şirketi tarafından 
tüketici teknolojisi ürünleri 
(beyaz eşya, küçük ev aletleri, 
cep telefonu, bilgi teknolojisi, 

elektronik ürünler) pazarlarının gelişimini 
içeren  Türkiye 2017 Yılı İkinci Çeyrek 
sonuçlarını içeren rapor Eylül ayında yayın-
landı. Buna göre, tüketici teknolojisi ürün-
leri pazarı, 2017’nin ikinci çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre %10,3’lük 
bir büyüme performansı ile 13 milyar TL 
ciro değeri elde etti. İkinci çeyrek sonu iti-
bariyle özellikle beyaz eşya sektöründe 
devam eden vergi indirimlerinin toplam 
büyümeye pozitif katkısı ön planda.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre 
ciroda pozitif büyüme oranı elde eden 
sektörler sırasıyla büyük beyaz eşya, tele-
kom, tüketici elektroniği ve küçük ev 
aletleri olurken; ofis ekipmanları & sarf 
malzemeleri, görüntüleme ve bilgi tekno-
lojileri daralan sektörler oldu.

 Telekom sektörü 2017’nin ilk çeyre-
ğinde olduğu gibi, ikinci çeyrekte de %9 
ile tek haneli büyüme oranına sahip oldu. 
Akıllı telefonların toplam sektör büyü-
mesi üzerindeki etkisi haricinde, yeni 
ürünlerin de katkısıyla %100’ün üzerinde 
bir büyüme oranı elde eden akıllı saatler 
ve yine çift haneli büyüme oranına sahip 
mikrofonlu kulaklıkların da telekom sek-
törüne etkisi olumlu oldu.

Giderek artan medya kullanımı ve 
dolayısıyla artan depolama ihtiyaçlarına 
paralel olarak, cihaz hafızalarının da geniş-
lediği; 32GB ürünlerin cirosal payının 
%50’ler seviyelerine, 64GB ve üzeri ürün-
lerin ciro payının ise %15 seviyelerine 
yaklaştığı görülmektedir.

Bilgi teknolojilerinde, monitor ve tab-
lette çift haneli küçülme görüldü. Pozitif 
büyüme kaydeden ürün grupları ise sıra-
sıyla masaüstü bilgisayarlar, web kamera-
lar, mouse ve klavyeler oldu. İkinci çeyrek 
sonu itibariyle toplamda küçük de olsa 
daralma kaydeden dizüstü bilgisayar kate-
gorisi içinde, ortalama fiyatı daha yüksek 

olan oyun bilgisayarlarının pozitif büyü-
düğü görülmektedir. 

Ofis makineleri ve sarf malzemeleri: 
Tüm kategorilerde çift haneli cirosal 
küçülme ile dönemi kapattı. 

Büyük beyaz eşya: ÖTV etkisi devam 
eden sektör 3.6 milyarlık ikinci çeyrek 
cirosu ile yüksek çift haneli büyüme oranı 
yakaladı. Buzluk altta buzdolapları, 9 kg 
kapasiteli çamaşır makineleri ve dikey 
derin dondurucu kategorileri toplam sek-
tör büyümesine en yüksek katkıyı sağla-
yan ürün grupları ve segmentler olmuştur.

Küçük ev aletleri sektörü ise 2017 
ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı döne-
mine göre tek haneli büyüme oranı ile, 
1,2 milyar TL ciro seviyesi ile çeyreği 
kapattı.

Cirosal olarak en iyi performanslar 
sırası ile tost makineleri, saç kurutucular, 
sıcak içecek hazırlama makineleri, naren-
ciye / katı meyve sıkacakları, saç şekillen-
diriciler, elektrikli süpürgeler, ütü ve saç / 
sakal kesiciler olurken; kadın / erkek traş 
makinaları, gıda hazırlama,  su ısıtıcılar ve 
fritözler ise küçülme kaydeden ürün grup-
ları oldu.

Çok fonksiyonlu / özellikli, yüksek 
teknolojili ürünlere eğilimin artması ile 
siklonik süpürgeler ve kazanlı ütüler gibi 
segmentlere olan ilgi devam etti. Anneler 

günü dönemi ise geleneksel tost makine-
leri, Türk kahve makinaları ve çay maki-
nalarına olan talebi arttırdı.

Tüketici elektroniği: TV’de büyük 
ekran dönemi yaşanıyor. Sektörde, 2017 
ikinci çeyrekte cirosal büyümenin tek 
haneli olduğu görülmektedir. 55 inç üzeri 
ekran boyutlu ve UHD özelliğe sahip tele-
vizyonlar ise geçtiğimiz senenin aynı 
dönemine göre çift haneli cirosal büyüme 
performansına sahip olurken, UHD 
TVlerin oranı cirosal olarak %40 seviye-
sine ulaşmıştır.

Pazarı giderek genişleyen bluetooth 
speaker’lar büyümesini sürdürmüştür.

Özetle,Türkiye tüketici teknolojisi 
ürünleri pazarının 2017 ikinci çeyreğinde, 
ilk çeyrekteki nispeten az büyüme oranı 
sonrası tekrar çift haneli büyüdüğü görü-
lüyor. Bu büyüme performansının arka-
sında, yine birinci çeyrekte olduğu gibi, 
sıfırlanmış ÖTV ile çift haneli büyüyen 
beyaz eşya ürün grupları bulunuyor. 
Bununla birlikte operatör kanalındaki 
kontratlı cihaz satışlarının artışı ve dola-
yısıyla artan ortalama fiyatlar ile akıllı 
telefonlar; yeni ürünlerin piyasaya sürül-
mesiyle geçen yıl aynı döneme göre 
%100’ün üzerinde büyüme performansı 
elde eden akıllı saatlerin de pozitif etkisin-
den bahsetmek anlamlı olacaktır. 

TÜKETİCİ TEKNOLOJİSİ 
ÜRÜNLERİ PAZARI İKİNCİ 
ÇEYREKTE %10 BÜYÜDÜ

İŞ DÜNYASI
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İş dünyasının son dönemde en çok 
konuştuğu konulardan biri de şüphe-
siz Sanayi 4.0. “Yeni Sanayi Devrimi” 
yani “Endüstri 4.0”; günümüz bilişim 

çağında yaygınlaşan ve gelişen otomas-
yon, internet ve Big Data ile başlayan 
serüvenin birbirleriyle iletişim kurabilen, 
öğrenebilen, inisiyatif alabilen makinalar 
aracılığıyla yapılan üretim sürecine evril-
mesi olarak tanımlanıyor.

Şirketler yatırımlarını hızla Sanayi 4.0 
üzerinden şekillendirirken çalışanlar da bu 
sürece uyum sağlamaya çalışıyor. Peki, 
nasıl etkileyecek? Temmuz 2017 ‘de 400 
beyaz yakalı çalışan ile Xsights Araştırma 
tarafından gerçekleştirilen “Beyaz Yakalı 
Çalışanlar Nezdinde Sanayi 4.0 Bilinirliği 
ve Algısı” araştırması bu sorunun yanıtla-
rını veriyor.

BİLGİ KAYNAĞI AKADEMİK 
YAYINLAR

Katılımcılara Sanayi 4.0 ile ilgili bilgi 
edinmek için hangi kaynakları kullandığı 
sorulduğunda katılımcıların yüzde 51’i 
akademik “yayınlar/seminerler” yanıtını 
veriyor. Bunu yüzde 41 ile internet site-
leri, yüzde 31 ile TV programları ve yüzde 
15 ile sosyal medya takip ediyor.

KATICILIMLARIN YARISI SANAYİ 
4.0’I BİLİYOR

Araştırmaya göre beyaz yakalıların 
yüzde 53’ü geleceğin üretim sürecini 
belirleyecek olan “Sanayi 4.0”ı daha önce 

duyduklarını belirtiyor. Sanayi 4.0’ı bilen 
bu grubun yaş ve deneyim düzeyine bakıl-
dığındaysa sanılanın aksine genç jeneras-
yondan z iyade 55 yaş  ve  üzer i 
katılımcılarla 15 yıl üstü çalışma deneyimi 
bulunanlar anlamlı olarak ön plana çıkı-
yor. Ancak Sanayi 4.0’ı daha önce duyan 
katılımcıların konuyla ilgili yeterince bilgi 
sahibi olmadığıysa dikkatlerden kaçmıyor. 
Bir diğer dikkat çeken sonuç ise kadınla-
rın erkeklere göre konu hakkında daha 
fazla bilgi sahibi olması...

BEYAZ YAKALILAR SANAYI 4.0 
EĞİTİMİNİ İSTİYOR

Araştırmaya katılan beyaz yakalılarda, 
“Sanayi 4.0 için öncelikle eğitim gerekli-
liği halledilmeli” düşüncesinin öne çıktığı 
gözlemleniyor. Katılımcıların yarısı “eği-
timler yeni geliştirilen teknolojinin ihti-
yaçlarına göre uyarlanmalı derken, yüzde 
51’i “üniversiteler ve şirketler ortak çalış-
malı” diyor. Sanayi 4.0’ın tam da merke-
zinde yer alan beyaz yakalılara göre Sanayi 
4.0 geleceğimizi

SANAYİ 4.0 YENİ 
FIRSATLARA GEBE

Araştırma sonuçlarına göre Sanayi 
4.0’ın yeni fırsatlar doğuracağı da beyaz 
yakalıların düşünceleri arasında yer alıyor. 
Katılımcıların yüzde 52’si  teknoloji trans-
ferinin çok daha kolaylaşacağı, yeni yatı-
rım alanlarının doğacağı (yüzde 50) ve 
üretim ekonomisinde Türkiye’nin ulusla-
rarası rekabet gücünün artacağı (yüzde 
49) ifadelerine katılıyor. Sanayi 4.0 ile 
ilgili en çok tartışılan konulardan biri olan 
“birçok kişinin işsiz kalmasına sebep ola-
cağı” düşüncesi beyaz yakalılar nezdinde 
yüzde 30 oranında karşılık buluyor. Bilim 
kurgu filmleri gerçek mi oluyor? Araştır-
mada ayrıca Sanayi 4.0’ın Türkiye ve dün-
yaya ne gibi etkilerinin olacağının yanıtı 
da aranıyor. Katılımcıların yüzde 20’si 
üretimde makineleşmenin artacağını ve 
kas gücüne ihtiyacın azalacağını belirtiyor. 
Yüzde 17’siyse daha teknolojik ve inovatif 
üretim sürecinin doğacağını düşündü-
ğünü belirtiyor. Katılımcıların yüzde 
13’lük bir kısmı da Sanayi 4.0 ile yeni iş 
fırsatlarının doğacağını düşünüyor. 

Kaynak: Marketing Türkiye / Eylül, 2017

BEYAZ YAKALILAR SANAYİ 
4.0’IN KENDİLERİNİ NE KADAR 
ETKİLEYECEĞİNİ BİLİYOR MU?

BİLGİ KAYNAĞI AKADEMİK YAYINLAR

Akademik Yayınlar / Seminerler

İnternet siteleri

TV programları

Sosyal Medya

Dernek Yayınları

Devlet / Bakanlık Yayınları

Sektörel Dergiler / Gazeteler

%51
%41

%31
%15

%13
%13

%5

%53

%47

KATICILIMLARIN YARISI 
SANAYİ 4.0’I BİLİYOR

n Sanayi 
4.0’dan 
haberdar 
olanlar

n Sanayi 
4.0’dan 
haberdar 
olmayanlar
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İŞ DÜNYASI

SESİMİZ 
TÜM DÜNYADA
2017 boyunca dünyanın farklı köşelerindeki hedef 
pazarlarımızda yoğun reklam çalışmalarımıza yılın son 
döneminde de devam ediyoruz.

Kongo’da kategorisinde pazar 
lideri olan Bistella kakao kremalı 
bisküvimiz  için yeni çekilen 
reklam filmi ve buna entegre 

hazırlanan radyo reklamları başta Demok-
ratik Kongo olmak üzere Afrika’nın Fran-
sızca konuşulan bölgesinde yayına girdi. 
“Bistella ile gününüze ritm katın“ sloga-
nıyla tüm Afrika ülkelerine seslenen rek-
lamımız bölgenin ruhunu yansıtan dans 

ve müziklerle her kesimden gençleri Bis-
tella ile ritmi yakalamaya davet ediyor. 

Demokratik Kongo’nun en çok izle-
nen televizyon kanallarından B-One, 
Antenne A ve Digital Congo ‘da % 70 
PrimeTime planı ile Saray Bistella, Ekim 
ayı boyunca ekranlarda.

Bistella radyo reklamları ise  Demok-
ratik Kongo’nun yanı sıra Togo, Kongo 
Cumhuriyeti, Mali, Burkina Faso, Sene-

gal ve Nijer’de RFI kanalında en çok din-
lenen saat dilimlerinde Ekim sonuna 
kadar yayında. Fransızca konuşan Afrika 
genelinde 15 yaş üstü kişi değerlendirme-
sinde 15,6 milyon radyo dinleyicisi mev-
cut ve RFI günlük 4 milyon dinleyiciye 
erişim sağlıyor. Bir çok mecradan yayınlar 
dinlenebiliyor.

Filistin’de ise Powernut ve Offtime 
radyo reklamlarımız 25 Eylül’de yayına 
girdi. Bölgenin en çok dinlenen dört 
radyo kanalında birden “Powernut Güç 
Sende” ve “OffTime’la rahatla! Hindistan 
cevizi ve çikolatayla keyifli bir ara! “  diyo-
ruz. Reklamlarımız Gaza FM/GS, Als-
ha’ab FM/GS,  Alquds FM/GS ve Alaqsa 
FM/GS radyo kanallarında yayınlarımız 
90 gün boyunca sürecek. 

Reklamlarımıza Saray Bisküvi web 
sitesinden erişilebilmektedir.

Azerbaycan’da Çikilop ve Bosna’da  
Chocolips TV reklamımız yayında. Ayrıca 
Bosna’da Chocolips ve Offtime tasarımlı 
otobüs ve tramvaylarımızla outdoor rek-
lamlarımız devam etmekte.

Ayrıca tüm hedef ülkelerimizde her 
hafta  sosyal medya postlarımızla dijital 
pazarlama çalışmalarımız kesintisiz sürü-
yor. 
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İşyerlerinde sıkça rastlanan çalışanlar 
arasındaki gerginliği önlemek, sağlıklı 
iletişim, barış ve huzurlu bir çalışma 
ortamı sağlamak için öncelikle tüm 

çalışanların görev tanımlarını ve çalışma-
ları ile ilgili net hedeflerini iyi biliyor 
olması gerekiyor. Hemen her kurumda 
çalışanlardan hiyerarşik yapıya uygun dav-
ranış, kurum içi doğru iletişim, birbirle-
rine ve yönetime karşı sorumluluklarını 
yerine getirme beklenir. Çalışanlar  ara-
sında işbirliğinin  sağlanması hem mutlu 
çalışan hem de  hızlı sonuç alan kurum 
olmak için en önemli etkenler arasındadır.

Belirsizlikler ve yanlış anlaşılmalar işye-
rinde gerilime ve huzursuzluğa yol açabi-
lir. Bu durumu ortadan kaldırmak için 

yöneticilere olduğu kadar çalışanlara da 
düşen sorumluluklar vardır. Kurum içi 
iletişim kanallarını etkin kullanmak,  
etkili ve yapıcı bir iletişim kurmak, diğer 
çalışanların istek ve düşüncelerini dinle-
mek ve önemsemek yanlış anlaşılmaları 
ve gerginlikleri azaltacak, sonuç alan ekip 
çalışmasının önünü açacaktır.

Bugünün hızla değişen piyasa koşulla-
rında, kurumların başarısı hızlı ve sonuç 
odaklı ekip performansına  ihtiyaç duy-
maktadır. Çalışanların kurum hedeflerini 
benimsemeleri, kurum kültürünü kazan-
maları ve etkili iletişim becerilerine sahip 
olabilmeleri için gerekiyorsa eğitilmeleri 
önemlidir. Yönetici pozisyonundaki çalı-
şanların, kurumun hedefleri ve politika-

ları konusunda tam bilgili olmaları ve 
ekiplerinin de hedefleri net olarak biliyor 
olmalarını sağlamaları gerekir. Yöneticiler 
çalışanların geribildirimlerine önem ver-
meli ve bu geribildirimleri etkin bir 
biçimde kullanabilme becerisine sahip 
olmalı. Başarılı bir yönetici çalışanların 
tatmin düzeyinin yükselmesini sağlayacak 
düzenlemeleri yapabilmelidir. Çatışma 
söz konusu olduğunda durumun iyi ana-
liz edilmesi, çatışmayı hazırlayan faktör-
lerin tespit edilmesi ve var olan koşulların 
kurumun yararına olacak şekilde yönetil-
mesi gerekmektedir. Ekip çalışması top-
lam kalite yönetiminin de önemli 
kavramlarından biridir.

Hepimiz bazen tek başımıza işleri daha 

UYUM İÇİNDE ÇALIŞAN HIZLI 
EKİPLER DEĞER KATAR
İşyerlerinde; farklı disiplinlerden gelmiş ve çok farklı karaktere sahip insanlar 
günün büyük bir bölümünü bir arada ve birlikte bir şeyler üretmek üzere 
geçiriyor. Çalışma hayatının getirdiği yoğunluk ve stres sebebiyle işyerlerinde 
zaman zaman sorunlar çıkabiliyor. İletişimde çalışan ve yönetici arasında ya da 
çalışanların kendi aralarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları konusunda 
uzman önerilerini sizler için derledik.
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iyi yapabileceğimizi düşünürüz. Bazen 
takım çalışması yapmak, dinlemek,  bir-
likte aksiyon almak yerine “gerçek” işleri-
mizi yapabilsek daha iyi olurdu diye 
aklımızdan geçer. Ama iş dünyasında bu 
kadar çok konuşulduğuna göre takım 
çalışmasının bir faydası olmalı. 

NEDİR BU TAKIM OLMA?
Takımlar işbirliğinin gerçekleştirilme-

sini sağlayan bir yoldur. İşbirliği başarılı 
karar almanın temelidir. Takım kurma 
çeşitli çalışma grupları oluşturmak için 
veya sırf düzenli olmak için yaptığımız bir 
şey değildir. Takım kurma, bireyler arasın-
daki işbirliği gücünü somutlaştıran bir 
yoldur. Aynı zamanda farklı kişilerin 
özündeki yaratıcılığı, becerilerini, yete-
neklerini harmanlar. Bu işbirliğini kulla-
nan bir çalışma grubu; becerilerini, 
zamanını ve kaynaklarını kendi ve orga-
nizasyona fayda sağlamak için arttırabilir.

İŞBİRLİĞİ TAKIM KURMANIN 
TEMELİ

İşbirliğinin özü anlamlı bir sonuca 
ulaşmak için beraber çalışmaktır. İnsanlar 
bilgilerini ve yeteneklerini birleştirerek 
ortak bir işbirliğine ulaşırlar, böylece tek 
başlarına elde edemeyecekleri toplam bir 
başarı elde ederler.

İşbirliğiyle alınan karar bir diğerinin 
fikirleriyle geliştirilerek daha fazla verim 
sağlanır. Bunu test etmek için herhangi 
bir konuda vermeniz gereken kararı düşü-
nün, sonra bir başkasına konu hakkındaki 
fikirlerini sorun. Olasılıkları genişletmek 
istiyorsanız birkaç kişiyi bir araya toplayın 
ve konuyu tartışmalarını isteyin. Tartış-
manın ardından aldığınız notlara bakın 
ve eklediğiniz yeni gerçekleri ve fikirleri 
gözden geçirin.

Farklı bilgi birikimine, yeteneğe ve 
becerilere sahip insanlar bir araya gelince, 
çözülmeyeceğini sandığınız problemlerin 
ne kadar zekice ve basit bir yöntemle 
çözüleceğini görünce şaşıracaksınız.

Takım kurmak bilinirlik kurma süre-
cidir. İnsanların beraber çalıştıklarında tek 
başlarında olduğundan daha fazla fayda 
sağlayacaklarını anlamalarına yardım 
etmektir. İlk başta bu yaklaşımı insanlara 
kabul ettirmeniz zor olabilir ancak yöne-
tici kadrosundan daha fazla kişi bu yakla-
şımı benimseyip uyguladıkça işiniz daha 
da kolaylaşacaktır. 

Çağın en büyük sorunlarından birini işte 
bu kadar basit iki cümleyle aktarmak müm-
kün. İşiniz, konumunuz ne olursa olsun; hangi 
sektörde çalışırsanız çalışın bu iki cümle 
giderek artan bir sıklıkta karşınıza çıkıyor 
değil mi? Eğitim sisteminden başlayarak pek 
çok neden sayılabilir bu durumun kaynağı 
adına ama temel sorgulamaya tam da bizden 
başlamak gerek. İşin deneyimlilerinden. 20 
yıldan fazla süredir yer aldığım pazarlama 
sektöründe dikkat çekebilmenin temel koşulu 
‘ne iş olsa yaparım’ ön kabulüyle başladı. 
Bizleri yetiştiren ustalarımız bizi zorlamayı 
severdi. Verdikleri eğitimin bir parçası, bizim 
gibi yetenekli ama toy çocukların İsviçre çakı-
sı gibi her işten en az ucundan tutacak kadar 
bile olsa anlamasını sağlamaktı.

Uzmanlaştığımız işin her aşamasından 
haberdar olmak bizi daha hızlı düşünen 
pratik insanlar yapmıştı. Ve bugün bir yerlere 
geldiysek bunda işte bu bakış açısı farkının 
etkisi büyüktür. 

 Bu aralar hepimizin uğraştığı harika bir 
nesille karşı karşıyayız. Z Jenerasyonu. 5-20 
yaş arası olarak görebileceğimiz bu çocuklar 
çok yakında hepimizin hem insan kaynağı 
hem de müşterisi haline gelecekler. Şu an 
Amerika’da Z Jenerasyonunun harcama 
kapasitesi 200 milyar dolar seviyesindeyken 
harcamaya etkileri 600 milyar dolar seviye-
sinde. İnanılmaz bir hızla bilgilerini satın alma 
kararlarını etkileyecek şekilde kullanmaya 
başladırlar. 

İlk kez bir nesil tüm dünyada aynı karak-
teristik özelliklere sahip. Çünkü beslendikleri 
dijital ortamlar ortak. Baş döndürücü iletişim 
her anlamda onları birleştiriyor. İşte bu 
jenerasyonun çocuklarını önce görev ve yetki 
alanlarıyla tanıştırmak sonra da onlara bunun 
dışına çıkmalarını öğretmek gerek.

Sınırlamaları öğreten çok insan var hayat-
larında ama peki ya o sınırların dışına çıkmayı 
gösterecek kim var? İşte bu kritik bir soru. 
Hepimizin sorumluluğu işte tam da burada 
başlıyor. Bir işi bir insana öğretmek bir me-
seleyken; ona o işin sınırlarının dışına çıkacak 
cesareti ve hevesi katmak başka bir mesele.

 Peki ya şu an görev başındakiler? Şu 
an herhangi bir sektörde 25- 30 yaşlarında 
görev alan genç profesyonellerde süreç 
diğerleri kadar hızlı gelişemeyecektir. 

Şanssızlar çünkü onlara bizim nesil gibi 
vakit ayıran duayenler bulamadılar. Ve 
şanssızlar çünkü onlara bir işte iyi olmanın 
temel koşulu ‘o işin sınırlarını keskin çizgi-
lerle belirlemek ve o oyun alanı içinde en iyi 
şekilde top çevirmek’ olarak anlatıldı. Oysa 
Jean Paul Sartre ne de güzel özetler durumu: 
‘İnsan sahip olduklarının toplamı değil, fakat 
henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır’. 
Çalışanların temel motivasyonu bulundukları 
pozisyonu doldurmak değil o alana sığma-
mak olmalıdır. 

 Her aşamasından az da olsa bilgi sahibi 
olmadığınız her iş sizi zorlar. Sattığınız ürü-
nün üretim prosesini - sizin yetki alanınızda 
olmadığı için-  bilmememek kariyerinizde 
yapacağınız en büyük hata olacaktır. Eskisi 
gibi şirketler yok artık. Yani, hani şu restoran 
gibi bir menüsü olan ve en iyi bildiği işi 

yapan, müşterisi sipariş ettikçe aynı yemeği 
tabakta servis yapan şirketler. Hayır, her 
şirket artık risk almak ve inovasyonu her türlü 
prosesin üstüne konumlandırmak durumun-
da. Zamanın ruhuyla yol alan Facebook bile 
demode olmayacağı bir geleceği tasarlamak 
adına dramatik değişikler peşinde. Zucker-
berg’in son açıklamasıyla peşine düştükleri 
inovasyonun büyüklüğü herkesi şaşkına 
çevirmeye yetti: Duyguları mesaj gibi gön-
derebilmek ve telepatiyle iletişim kurmada 
aracı olmak… İnovasyonun ardında yatan şey 
ister Facebook olun ister Saray aynı. Farklı bir 
bakış açısı kazandırmak. Yapılan işe bir adım 
geriden bakabilmek ve büyük resmi görmek. 
İşte çalışanların bu sistemde var olabilmesi 
de verimli olabilmesi de bu sürece dahil 
olmalarıyla başlıyor. Bir değişim, bize gelişme 
fırsatını sağlayacak olan bir sonraki değişime 
yol açar. Kim demiş bir muhasebeci bir ürün 
hayal edemez? Kim demiş bir satış elemanı 
fabrikaya enerji tasarrufu sağlayacak bir fikre 
imza atamaz? Başarı yolu herkese açıktır. Sı-
nırları iyi belirlenmiş, görev tanımı çok net ya-
pılmış bir işte başarılı olmak işin temel kuralı 
gibi görünse de; o işin çevrelediği her alanda 
bilgiye aç olmak ve her türlü fırsatı kullanmak 
ve bir anlamda oturduğunuz koltukta adeta 
bir joker görevi görmek bir o kadar heyecan 
vericidir. Artık kimsenin ‘benim işim değil!’ 
cümlesine tahammülü kalmadığı bir dünyada 
yaşıyoruz. Ve artık her kurumun  “benim 
görev tanımımda bu yok” demeyen insanlara 
ihtiyaç duyduğu bir çağda yaşıyoruz.

Teşkilat ICOM bünyesine yeni katılan çalı-
şanlarımıza hep tembihlediğimiz şeyleri size 
aktarmak isterim: Çalışmayı sev, pozitif ol, 
mütevazi davran, seni sen yapan karakterini 
koru ve eğer bir fikrin varsa ne olursa olsun 
yetki alanlarına takılma; yürü. Yeniliklere 
açık ol ve iş dünyasındaki değişime ayak 
uydurmaya bak. 

 Dünyamız hiç olmadığı kadar hareketli. 
Ekonomi, siyaset ve global dengesizlikler 
yaşam alanımızda bizi direkt ilgilendiren 
gelişmeler. Şirketler için büyümek, yeni iş 
alanları yaratmak her zamankinden daha zor 
ve daha fazla cesaret istiyor. İşte bu yüzden 
hepimizin ihtiyacı olan o gözü kara çalışanlar 
yeni rotaları belirleyecek olanlar. Ama onları 
yetiştirmeye vakit ayırmadan sadece aldıkları 
teorik eğitimle pratikte mucizeler yaratmala-
rını beklemek büyük haksızlık. 

Yanlışları nedeniyle cesaretlerini kırmak, 
yaratıcılığın ve inisiyatifin serbest kalmasını 
önlemekse en büyük hata. Yaptığımız iş 
her ne olursa olsun o işte ilerlemek isteyen 
birini yanımıza almak ona vakit ayırmak ve 
onu cesaretlendirmek hepimizin boynunun 
borcu.  John Ford ‘Hata değil, çare bulun’ 
diyor. Özellikle genç yöneticilere karşı onların 
sektörün bütün kademelerinde edinecekleri 
geniş tecrübe, bilgi birikimi ve bu bilgiyi 
yönetmekte gösterecekleri beceri için onlara 
destek olmalıyız. 

 Şimdi asıl soru geliyor ’bu kimin işi?’
 
Sinan Alaeddinoğlu
Teşkilat Ajans
Kreatif Direktör

KİMİN İŞİ ?
BENİM YETKİM YOK. BU BENİM İŞİM DEĞİL.
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yanılgı olduğu çok geçmeden fark edildi.  
Piyasalar zorlaştıkça, üründen çok alı-

cının önem kazandığı anlaşıldı. Giderek 
güç kazanan bu yaklaşım, alıcının insan 
özelliklerini, ihtiyaçlarını, duygularını, 
alışkanlıklarını, beklentilerini, düşünce-
lerini öne çıkarttı. Böyle bir ortamda, 
satıcının alıcısına odaklanması gerekti.

Artık satıcının bizimle yakınlıklar kur-
masını, bize güven vermesini, her 
koşulda yanımızda ve arkamızda oldu-
ğunu hissetmesini, hatta bizi şaşırtmasını 
bekliyoruz. 

H emen her sektörde, yüzyılımı-
zın  son çeyreğinde ürün yelpa-
zesinde sınır tanımayan bir 
çeşitlemeye tanık olduk. Üre-

timdeki büyüme ile orantılı bir talep 
yaratma çabası, ihtiyaç yelpazesinin de 
genişletilmesine neden oldu.

 Satış bu süreçte rekabetin en acımasız 
ve keskin olduğu alandı. Bu koşullarda, 
gözünü budaktan sakınmayan, ısrarcı, 
“tuttuğunu koparan”, kapıdan kovalasan 
bacadan giren, hatta taciz eden, zorlayıcı 
bir satıcı öne çıktı. Ne var ki, bunun bir 

Daralan ekonomide hayatta ve ayakta kalmanın yolu gelirleri artırmaktan geçer. 
Ekonomi daralırken gelirleri artırmak zordur. Bu zorluğu aşmak ise satış 
örgütünün yaptığından daha farklı şeyler yapmasıyla mümkündür. 

BİLGİ İLE BESLENEN 
ZEKADAN GÜÇ DOĞAR

Alıcının kişisel 
özelliklerini, 
ihtiyaçlarını, 
alışkanlıklarını, 
beklentilerini, 
düşüncelerini 
gözönüne alan satış 
başarıyla sonuçlanır.
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Çok genel çizgileriyle satış sürecini 
oluşturan dört basamak; güven yaratmak, 
ihtiyacı anlamak, öneride bulunmak ve 
satış sonuçlandırmaktır. Bu sürecin ilk iki 
basamağı, zorlayıcı satıcıdan, güven verici, 
müşterinin yanında olduğunu hissettiren 
yeni satıcı kimliğine geçişi yansıtır. Bu 
noktada yüksek akıl, üstün zeka, kaliteli 
hizmet ve tatlı dil başarıyı getirecek nite-
liklerdir. Hizmetlerimizi rakiplerden fark-
lılaşarak  ortaya koymak üzere yukarıda 
saydığımız dört basamağı satış ortamına 
yansıtmak ise, satışçının yetkinliklerini 
geliştirmesine bağlıdır. 

Zor zamanlar yetkinliklerin sınandığı 
zamanlardır. Yetkinlikleri günün getirdiği 
ihtiyaçlar karşısında güce dönüştüren ise 
bilgidir. Yetkinlik bilgiyle donatılıp bes-
lendikçe gelişir.  Alıcısını tanımak için 
gerekli bilgiye sahip olmayan, onu anlama 
becerisi göstermeyen, güven vermeyen ve 
ihtiyaçlarını karşılamayacak yararı sunma-

yan satıcının dar zamanlarda işi daha da 
zordur. Bu süreçte bilgi ve beceri kadar 
olumlu zihin haritalarında kök salan 
güçlü iç motivasyon, iyimser ve öz güvenli 
bir yaşam enerjisi de satıcının yetkinlikle-
rini güce dönüştürür. Bunların tümü eği-
timlerle geliştirilebilen özelliklerdir.  
Beynimizin gücünü her çalışmada, çaba-
larımızı daha üretken ve daha etkin kıl-
mak üzere “daha ne yapabiliriz”i 
eksilmeyen bir heyecanla sorgulamak için 
kullanmak, farklılaşmamızı ve öne çıkma-
mızı sağlayarak başarının mutluluğunu 
getirecektir.

Günümüzde yabancılaşmanın egemen 
olduğu kent yaşamında unutulmaya yüz 
tutmuş, ama için için özlenen bir sıcaklığı 
çağdaş bilgi ile harmanlayan yeni bir satı-
cılık üslubu ihtiyacı vardır.  Bugün çalış-
tığı kurumun değerleri ile bütünleşen, 
müşterisine de aynı ölçüde sahip çıkan, 
üretim ve tüketim arasında bir tür arabu-
luculuk üstlenen satış temsilcisi bütün 
kuruluşlar için büyük değer taşımaktadır. 
İnsancıl boyutu göz ardı etmeden, günün 
gereklerine uyarlama yetkinliğini, bilgiyle 
pekiştiren ve güçlendiren bir satış yakla-
şımı, daralan pazarlarda önemli üstünlük-
ler kazandıracaktır. 

Unutulmaması gereken çok önemli bir 
nokta ise, büyümek ve kazanmak isteyen 
bir kurumda satış, sadece satış departma-
nının değil herkesin işidir. “ Satış örgütü”, 
kurumda bir birim olarak algılandığında 

değil,  kurumun tüm departmanları ile 
tamamı “ satış örgütü”  olduğu gün sür-
dürülebilir başarı gelecektir.

 
KARLI SATIŞIN ANLAMI

İnsan üretimi, tarih boyunca milyon-
larca üretme eyleminden süzülen, çevre-
mizde algıladıklarımızla tetiklenen, 
beynimizin yaratıcı gücüyle biçimlenen ve 
sonunda kabule ve kullanıma sunulan 
uzun bir çaba. Ürettiklerimiz ne kadar 
yaratıcı, yararlı ya da nitelikli olursa olsun 
belirli bir kitle tarafından farkedilip, 
kabullenmiyorsa, yaşama geçemez. İnsan-
lık serüveninin bir parçasına dönüşmeyen 
ürünler ölü doğar. 

Zorlayıcı satıcıdan, 
müşterinin yanında 
olduğunu hissettiren, 
güven veren satıcı 
kimliğine geçiş, 
günümüzün özelliğidir. 

“DUY BENİ !”
ALICI’DAN SATIŞÇIYA 
SESLENİŞ
1. Bana ürünü satma, faydasını sat. 
2. İşimi anla, sektörümü anla, piya-

samı anla. 
3. Sattığın ürünü ya da hizmeti iyi 

tanı; derdime çare olacak, hedefi-
me ulaşmamı sağlayacak çeşitlikte 
çözümler sun. 

4. Rakiplerin hakkında mümkün olan 
her şeyi öğren; en iyi ürüne karar 
verebilmem için, seninkinin en iyi 
seçim olduğuna beni ikna et.

5. Benim çıkarlarımı yürekten des-
tekle. 

6. Tanıtım malzemeni iyi düzenle; bir 
şey sorduğumda kolaylıkla cevap 
ver.

7. Sana nasıl ulaşabileceğimi bana 
bildir; aradığımda seni bulamaz-
sam başkasına giderim. 

8. Telefonlarıma, e-mail’lerime he-
men cevap ver ya da kısa zaman-
da beni ara; satıştan önce olduğu 
kadar satıştan sonra da sana 
kolayca ulaşabilmeliyim. 

9. Benimle tartışma, sert davranma; 
beni, malını almaya zorladığını 
hissedersem, müşterilerini değil, 
kendi kazancını düşündüğüne 
inanırım. 

10. Koşullar ne olursa olsun, bana 
karşı dürüst ol;  bir problem çıkar-
sa, birlikte çözüm aramamız için 
bana bilgi ver.

Kaynak: Farber. Barry,”Müşterilerimizden 
satış sırları”. Bits & Pieces for Salespeople, 
Bob Bly (ed). MM, The Economics Press, İnc. 
New Jarsey Sep.7 2000
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Üretilenlerin insanla buluştuğu gerçek 
ya da sanal mekânlara “Pazar”, ürünleri 
insan yaşamının parçası haline dönüş-
türme çabasına ise “satış” diyoruz.  Satış 
çok geniş bir kavram. Günümüzde bir 
düşünceyi, bir yeniliği benimsetmek de 
arttık “satmak” olarak nitelendiriliyor. 
İster mal, ister hizmet, isterse de fikir 
olsun, her an milyonlarca “ürün” ün 
pazara sunulduğu, aynı hızla da hiçliğe 
gömüldüğü günümüzün küçülen dünya-
sında, satış sistemi, planı ve titiz bir dizi 
tekniğin uygulanmasını gerektiriyor. 
Müşteriyi, bir yandan “mutlak kral” ilan 
ederken,  bir yandan da “fethedilmesi 
gereken bir kale” gibi görerek ona göz 

açtırmıyor. Çağdaş satış stratejik bir 
tutunma ve yayılma harekâtıdır. 

Satışı, yalnızca kar amaçlı bir etkinlik 
olarak değil, aynı zamanda bir tür insan 
emeğini değerlendirme, üretim etkinli-
ğine itici güç sağlama ve kazanılacak karın 
insanlığın fayda ve mutluluğu için yeni 
değerler üretecek bir sistemi yaşatacak, 
besleyecek bir çaba olarak da anlamalıyız. 

SATIŞ SÜRECİNDE BEYNİN GÜCÜ:
BİR SATIŞÇININ ANATOMİSİ

Aslında başarılı bir satıcı, renkli bir 
kişiliktir. Çelişkili gibi görünen özellikle-
rini durumun gerektirdiği koşullara uyum 
sağlamada başarıyla kullanır.

Pazara çıkmadan önce sistemli bir 
hazırlık yapar, tüm silahlarını kuşanır. 
Ürünün özelliklerini inceden inceye araş-
tırır. Rakiplerini inceler, kendi ürünüyle 
benzerliklerini, farklılıklarını, üstünlükle-
rini ve zaaflarını saptar. Sadık müşterileri 
kadar potansiyel müşterilerini belirler. 
Veri toplar, düzenler, uygulanabilir planlar 
yapar. Disiplinli ve kontrollüdür. Uzun 
sözün kısası sol alt beynini iyi kullanır.

Pazara çıktığı anda başka bir boyuta 
geçer. Müşterisiyle empati kurar, onu din-
lemeyi bilir. Neler hissettiğini sezinler, 
hatta hangi durumda neler hissedeceğini 
önceden kestirir. Sözel olmayan ipuçlarını 
yakar. Sorunları, gerginlikleri hemen fark 
eder. Çelişkileri bağdaştırmakta ustadır. 
Güzel konuşur, kendini iyi ifade eder. 
İkna edicidir. İstekli, heveslidir. Yol gös-
termeye, işbirliği yapmaya hazırdır. İyi 
ilişkiler kurar. Beynin sağ alt bölümünü 

CEVABI “HAYIR” 
OLAN SORULAR;
1. Ziyaret ettiğiniz müşterilerin iznini 

almadan ürün sunumuna başlıyor 
musunuz?

2. Alıcının ihtiyaçları, istekleri, 
kaygıları ve ilgilerini öğrenmeye 
çalışmayı zamanı boşa harcamak 
olarak mı görüyorsunuz?

3. Karar verici konumdaki kişiyi atlıyor 
musunuz?

4. Satın alma onayını verecek kişi ya 
da kurulu dikkate almadan şirket 
temsilcisini ikna etmekte yetiniyor 
musunuz?

5. Sipariş verme olasılığı yüksek 
alıcıya odaklanmak yerine, kayıtsız 
bir müşteriye ürün sunumu 
yapmakta ısrar ediyor musunuz?

6. Müşterinin tedarikçilerinin kimler 
olduğunu, zaaflarını ve eksiklerini 
ihmal ediyor musunuz?

7. Müşterinizin tercih edebileceği 
rakip ürünleri tanıyor musunuz?

8. Müşteri karar sinyalleri verdiği 
halde, konuşmayı sürdürüyor 
musunuz?

9. Alıcının alım gücünü ya da kredi 
olanaklarını göz önüne almadan 
harekete geçiyor musunuz?

10. Alıcının bütçesini ve ayıracağı 
miktarı hesaba katmadığınız oluyor 
mu?

Kaynak: Bly, Bob (ed) Bits & Pieces for 
Salespeople , MM The Economics Press, İnc. 
New Jarsey Now.30.  2000

 Satış yaparken, ben : Her zaman Hiçbir zaman
1. Kendimi güvenle ifade ederim. 1 2 3 4 5

2. Dürüst davranırım. 1 2 3 4 5

3. Ürünüme inanırım. 1 2 3 4 5

4. Özgüvenliyim. 1 2 3 4 5

5. İstekliyim. 1 2 3 4 5

6. Dışa dönük biriyim. 1 2 3 4 5

7. Hedefime Odaklanırım. 1 2 3 4 5

8. Görünüşüme özen gösteririm. 1 2 3 4 5

9. Beden dilimi amacına uygun kullanırım. 1 2 3 4 5

10. İyi bir dinleyiciyim. 1 2 3 4 5

11. Dikkatli bir izleyiciyim (Söylenenler kadar 
söylenmeyenleri de duyarım).

1 2 3 4 5

12. Düşünürüm: "Müşterim ne istiyor?" 1 2 3 4 5

13. Beklenmedik durumlara hızla uyum sağlarım. 1 2 3 4 5

14. Müşterimin isteklerini tekrarlarım. 1 2 3 4 5

15. Kaygıları ve itirazları öngörürüm. 1 2 3 4 5

16. Satamazsam kendimi reddedilmiş hissederim. 1 2 3 4 5

17. İlk ziyaretimde tedirgin olmam . 1 2 3 4 5

18. Müşterimi düzenli olarak izlerim. 1 2 3 4 5

19. Yeterli sayıda yeni müşteri tanırım. 1 2 3 4 5

20. Yeni fikirler denemeye istekliyim. 1 2 3 4 5

21. Ne kadar çalıştığıma değil ne sonuç aldığıma 
bakarım. 

1 2 3 4 5

22. Israr ederim, ama sıkboğaz etmem. 1 2 3 4 5

23. Gelişme ihtiyaçlarımla yüzleşir, uğraşırım. 1 2 3 4 5

24. Kendi kendime harekete geçerim. 1 2 3 4 5

25. Hesaplanmış riskler almaya hazırım. 1 2 3 4 5

Kaynak: Kaynak dergisi, Baltaş-Baltaş yayınları

PUANLARINIZI TOPLAYIN
l 25-50 Mükemmel
l 51-75 İyi
l 76-100 Geliştirmek gerek
l 101-125 Ya işinizi değiştirin ya da 

hemen yardım isteyin

Nasıl Bir Satıcısınız?
Kendinizi Değerlendirin… 
Aşağıdaki soruları yanıtlayın ve geliştirmeniz gereken yanlarınızı saptayın. 
Puanlama: 1  Her zaman 2 Çoğu zaman 3 Bazen 4 Nadiren 5 Hiçbir zaman
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Çözümler tasarlar. Fikirler, değerler, ihti-
yaçlar, zevkler arasında ilişkiler kurar, 
farklılıkları bağdaştırır. Sezgilerini kulla-
nır. Belirsiz durumlardan çekilmez, 
hesaplı riskler alır. Artık iyice tanıdığı 
müşterisini avcuna alır ve çoktan hakim 
olduğu ürünün gümüş tepside sunar. En 
iyi kullandığı sağ üst beynin tüm 
gücünü ortaya koyar.  

Satıcının beyninde en baskın olan sağ 
üst bölümdür; ama sol alt ve sağ alt 
bölümlerde ondan geri kalmazlar. 
Önemli olan hangisinin nerede, ne 
zaman, nasıl, kime karşı kullanacağını 
bilmektir. 

Bu bakış açısıyla , “Satıcı mı doğulur 
yoksa, satıcı mı olunur ” tartışmasının 
en akla yakın cevabı, doğuştan gelen 
potansiyel yeteneğin gün ışığına çıkar-
mak ve eğitimlere yönlendirmektir. 

Kaynak: Ned Herrmann (1995), The Crea-
tive Brain,  North Carolina;  Handan Dede-
hayır – Psikolog &  Prof. Dr. Acar BALTAŞ, 
Kaynak Dergisi, Baltaş&Baltaş.

kullanır.
Satışı gerçekleştirmeye sıra geldiğinde, 

başarılı satıcı performansının doruğuna 

ulaşır. Durum değerlendirmesi yapar. İleri 
görüşlü, esnektir. Fırsatların peşinden 
gider. Yeni deneyimlere fırsat hazırlar. 

NEDEN HERKES 
KARLI SATIŞ DİYOR?

Ticaret; bilinen tarihte, var oluştan 
beri süregelen, zaman içerisinde şekil 
değiştirse de her zaman hayatımızın 
odağında olacak bir olgudur. “Kar” 
kelimesi ise, bir kağıt parçasına değer 
yükleyen Lidyalılardan beri, ticaretin 
sabit bir metafor üzerinden dönmesi 
sonucu ortaya çıkan önemli bir kavram 
haline geldi. Peki aslında kar nedir? Ar-
tık neden bu kadar önemlidir? Aslında 
bu kavramı günümüzde daha da önemli 
kılan şey dünya kaynaklarının giderek 
azalmaya ve insan nüfusunun sürekli 
artmaya başlamasıdır.

Dünya; üzerinde yaşayan tüm can-
lılar gibi bir ömür döngüsü içerisinde 
yaşayan gezegendir. Kaynakları ve ömrü 
sınırlı olan bu gezegen içerisinde bizler, 
insan vücudundaki hücreler gibiyiz. Na-
sıl hücrelerimiz, bizim mineral, vitamin 
ve besinlerimizi kullanıyorsa, insanoğ-
lu da dünyanın doğal kaynaklarıyla 
beslenmektedir. Bu doğal kaynakların 
yetersizliği ve nüfusun fazlalığı ticaret-
teki “savaşın” artmasına sebep olmakta-
dır. Daha fazla pay almanın yolu ise artık 

daha çok satmaktan değil, daha karlı 
satmaktan geçmektedir.

Kaynaklar azaldığından beri üretti-
ğiniz mamulün ağırlığı değil, o mamule 
yüklediğiniz değer daha çok önem 
kazanmaya başlamıştır. Yani kısıtlı im-
kan ve hammaddeyi en olumlu şekilde 
kullanarak mamulü hazırlamak ve bu 
mamule yüklenebilecek en yüksek 
anlamı atfetmek artık büyük şirketlerin 
temel hedefidir.

Teknolojinin gelişmesi ve yaşamın 
hızlanması artık tüketim alışkanlıklarını 
kökten değiştirmeye başladı. Yaşamın 
içerisindeki aletlerin mobilize olması, 
küçülmesi ve her şeyin artık tek bir ek-
randan kontrol edilmesi, pahalı, küçük, 
kullanışlı ve çok fonksiyonlu aletlerin ih-
tiyacını doğurdu. İçinde bulunduğumuz 
gıda sektöründe de aslında çok farklı bir 
durum söz konusu değil. Tüketici; sağlık, 
güven ve lezzeti, kolay tüketilebilir, por-
siyonluk tek bir üründe bulmak istiyor. 
İçerisinde birden çok ihtiyaca cevap ve-
ren katma değerli ürünler, bu sektördeki 
firmaların lokomotifi haline geldi. Karlı 
satışın temelini de, hem tüketici hem 
de şirketler için katma değerli ürünler 
oluşturmaktadır.

Elindeki ürünün niteliği katma değer-

li ve karlı olan şirketler gelecekte de bir 
adım öne çıkacak. Bu nitelikte ürün ve 
hizmetlere yatırım yapan, inovasyonuna 
bu doğrultuda yön veren kurumların 
sayısı da giderek artmaktadır. Saray 
Holding şirketleri olarak bu doğrultu-
da attığımız adımların meyvesini orta 
ve uzun vadede alacağımızı biliyoruz. 
Ancak sadece kurgulamak ve ürünü 
geliştirmek de yeterli değil. Mamulünüzü 
doğru şekilde arz etmeden, hedef kitle-
nizle mümkün olan en doğru noktalarda 
buluşturmadan ve dağıtımınızı maksimi-
ze etmeden karlı satış adına yapacağınız 
tüm girişimler yarım kalacaktır.

Saray ailesi olarak bizim de vizyo-
numuz; değişen ticaret düzenine uyum 
sağlayan yenilikçi bir firma olarak, dünya 
kaynaklarını en olumlu şekilde kullanan, 
katma değerli mamuller üzerine yoğun-
laşan, karlı satışı hedefleyen bir dünya 
şirketi olmaktır.”

Unutmayalım ki; ticarette savaşın çok 
kızıştığı yeni dünya düzeninde, çok satan 
değil karlı satan ayakta kalacaktır…

Talat Karaağaç / Saray Biskuvi Pazarlama 
Direktörlüğü

IŞ DÜNYASI
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Üniversitenin ilk yılının ilk der-
sindeydim ve okulumuzun 
efsane hocası, yönetim ve iktisat 
biliminin ana felsefesini ve mis-

yonunu ağır ağır açıkladığında küçük bir 
aydınlanma yaşamıştım. Demişti ki; “Eko-
nomi sınırlı dünya kaynakları ile sınırsız 
insan ihtiyaçlarını karşılayabilme sanatıdır.” 
Bu tanım bana son derece mantıklı görün-
müştü o zamanlar.

Ama bu dersten  32 yıl sonra bugün, 
size bu sözün tam tersini kanıtlamak için 
bu yazıyı kaleme alıyorum. Bu söz, ekono-
minin genel geçer bir tanımı gibi de 
görünse de aslında ön kabullerimizin göl-
gesinde, temel bir soruyu göz ardı etme-
mize yol açıyor bence;

Sınırsız olan insan ihtiyaçları mı yoksa 
insan ihtirasları mı? Sınırlı olan kaynaklar 
mı yoksa bakış açıları mı? 

20. yüzyılda kar maksimizasyonuna 
dayalı kapitalist sistemin yarattığı arz fazla-
sının tüketilmesi için talebin kışkırtılması 
gerekiyordu. Bu profesyonelce uygulanan 
politikanın “ihtiyaç” kavramımızı yeniden 
şekillendirmesi kaçınılmazdı doğal olarak. 
Bu sürecin sonucu olarak artık biz ihtiyaç 
derken, geçmişte olduğu gibi gereksinim-
lerimizi değil, bağımlılıklarımızı kast edi-
yoruz aslında. 

Daha güzel, kaliteli, şık, lezzetli, keyifli 
yaşamaya, hayat standartlarımızı arttır-
maya ve hayatı güzelleştirmeye hiçbir itira-

zımız yok tabi ki. Ancak yaratarak ve 
üreterek değil tüketerek mutlu olacağını 
zannetmek bir kıtlık illüzyonu da yaratıyor 
maalesef. Örneğin yaşlı Dünyamız hala 
bugünkü insan nüfusunun 8 katını besle-
yecek doğal kaynaklara sahip. Ama tabi ki 
insanlar ihtirasları için değil ihtiyaçları için 
tüketirse.  Ancak  herkes bir Amerikalı gibi 
tüketirse de bize bu Dünyadan beş tane 
lazım!

BOLLUK YA DA KITLIK BİR KAYNAK 
MESELESİ DEĞİL BİR RUH HALİDİR

Yani konu bir kaynak meselesinden çok 
bir zihin haritasıyla ilgili aslında. Demek 
istediğim bolluk ve kıtlık kavramları 
aslında, kaynakların durumunu değil bir 
ruh halini anlatıyor. O yüzden geniş kay-
naklara sahip bazı ekonomiler sefalet içinde 
yaşarken, kaynak fakiri bazı ülkeler kendi 
bolluk evrenini yaratmıştır. Peki bireyler 
içinde, şirketler içinde ve uluslar içinde bu 
farkı yaratan nedir?

Eğer bolluğa inanıp, ekonomilerimizi 
yaratmak, paylaşmak, keşfetmek, fırsatları 
görmek, üstünlük değil özgünlük, çıkar 
değil fayda,  itibar değil karşılıklı bağlılık 
üzerine inşa edersek, ortaya toplumların 
refahının ana unsuru çıkıyor; Bolluk 
Zekası

Bolluk Zekası;  sahip olma ve tüketme 
ihtirasının değil, yaratma tutkusunun bes-
lediği sürekli sınırsız olasılıkları görebilme 

hali ve bu sınırsız olasılıklara duyulan sar-
sılmaz bir inancın yarattığı pozitif zihinsel 
paradigmadır. Bu paradigmanın yarattığı 
farklar,  iş liderlerinin sıra dışı başarılarında, 
şirketlerin yükselişinde ve ulusların zengin-
liğinde gözlemlenebilecek sayısız hikâyeler 
yaratmış ve içimizdeki yaratma potansiye-
linin ilham verici örneklerine dönüşmüş-
lerdir.

Kıtlık inancı ise; yokluk korkusu ve 
güvenlik arayışının yarattığı endişe hali ile 
bol miktarda kıtlık davranışı yaratır. Örne-
ğin; işten artmaz dişten artar diyerek artı 
değer yaratmaya değil, maliyetleri kısmaya 
yoğunlaşmak, sürekli sahip olduklarını 
kaybetmekten korkmak, özgünlüğünü 
yaratmak yerine statükoya teslim olmak, iş 
dünyasını ve ekonomiyi hayatı güzelleştir-
mek için yapılan bir rekabet yerine kıt kay-
naklar için yapılan acımasız bir mücadele 
olarak görmek gibi…

O zaman işletme iktisat okullarında 
öğretilen bu ekonomi tanımının, kıtlık 
zekasından kaynaklandığını iddia ederek ve 
değerli iktisat hocalarımdan özür dileyerek, 
kavramı şöyle revize ediyorum; Ekonomi;  
sınırsız doğal kaynakları,  ihtiraslarla kirlet-
meden, insan ihtiyaçlarının tatminine 
dönüştürebilme sanatıdır.

ŞÜKRETMEK Mİ YETİNMEK Mİ?
Bolluk Zekası gibi felsefi bir kavramın 

günlük hayatlarımıza etkisini, ülkemiz eko-
nomisinden örnekler vererek açıklamaya 
çalışayım. Türkiye ihracatı son 15 yılda 7,5 
kat artarak 155 milyar dolar oldu. Bu 
büyük bir başarı ancak bu ihracat, teknoloji 
yaratarak değil genellikle ucuz işçilikle 
olduğu için, hedeflenen düzeyde artı değer 
yani karlılık yaratmıyor. Bizde kişi başına 
düşen milli gelirimizi yıllardır arttıramıyo-
ruz. Buna ekonomistler orta gelir tuzağı 
diyorlar. Yani vasatla yetinmeyi öğrenerek 
daha iyisini yapmak için çaba harcamıyo-
ruz. Kıtlık inancından doğan bu vasatla 
yetinmeyi de, şükretmek gibi kutsal bir 
değerle makyajlayarak kalıcı hale getiriyo-
ruz. Oysaki şükretmek ve yetinmek çok 
farklı kavramlar. Şükretmek varoluşun bol-
luğuna duyulan minnettarlık duygusundan 
doğarken, yetinmek kıtlık inancının ver-
diği çaresizlikten ve daha iyisini hayal ede-
memekten doğar. 

VİP YÖNETİCİ
Bazen vasatın üstüne geçemeyen şirket-

BOLLUK ZEKASI
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SÖYLEŞİ

ler ve yöneticiler bunu kabullenmek, öz 
eleştiri yapmak ve paradigmalarını değiş-
tirmek yerine daha kolayını yapıp, egola-
rının tesiri ile vasatı parlatmayı tercih 
ederler. Yani ortaya çıkan vasat sonuçları 
büyük bir başarı olarak pazarlamaya çalı-
şırlar ya da mevcut koşullarda daha iyisinin 
yapılamayacağını savunurlar. Ben bu iş 
liderlerine VİP yöneticiler diyorum. Yani 
Vasatı İyi Parlatan!

Doğal kaynak zengini ülkemiz,  örne-
ğin koyundan elde ettiği yünden  ürettiği 
tekstil ürünlerini, kilosunu ortalama 3 
dolara Dünya pazarlarında satar. Ama bir 
İtalyan yine bir koyundan elde ettiği bir 
kilo yünü,  tekstil ürünlerine ve markala-
rına dönüştürerek, Dünya pazarlarından 
bizim ortalama 4 katımıza satabiliyor. Aynı 
şekilde biz ağaçtan elde ettiğimiz mobilya 
ürünlerinin kilosunu 4 dolara Dünyaya 
satarken,  İtalyanlar aynı ağaçtan ürettikleri 
mobilya ürünlerinin 
kilosunu bizim 5 katı-
mıza Dünya pazarlarında 
satıyorlar. Aynı durum 
demir ya da süt gibi bir-
çok doğal kaynak içinde 
geçerli. Hollanda Konya 
büyüklüğünde ve 16 
milyon nüfusu ile 130 
milyar dolar tarım ihra-
catı yaparken bereketli  
topraklardaki ülkemiz, 
80 milyon nüfusu ile 17 
milyar dolar tarım ihra-
catı yapıyor. Yani tamamen aynı doğal 
kaynak, farklı zihin haritaları ile çok farklı 
bir refah düzeyi yaratabiliyor.

Aradaki fark bolluk zekası ile yaptığın 
şeye  tüm yaratıcılık potansiyelini koyman-
dan geçiyor kanımca. Yani kalbini, yüreğini 
ve gönlünü koymak ve yaptığın işi , vasatla 
kirletmeden, bir sanatçı gibi yapmak. 
BMW ’nun ürettiği araçları “İnsanların 
mükemmellik arayışları için hareketli sanat 
eserleri üretiyoruz” diye tanımlaması gibi. 

Bu sanatçılık, karşılığında ne alacağın-
dan önce, kendi yaptığın işe senin saygı 
duyman ve başyapıtın olarak görmenle 
başlıyor aslında. Bu felsefe “ne kadar 
ekmek o kadar köfte” sözünün tam tersini 
ifade ediyor. Vincent van Gogh’ un satma-
masına rağmen kendi sanatından ve 
özgünlüğünden fedakarlık etmemesi gibi.  
Ama bugün tablolarının yüzlerce milyon 
dolar ediyor olması,  bir adamın kendi 

yaptığı işe duyduğu tavizsiz inancın yarat-
tığı hikayenin sonucu kanımca. 

BİR HİKAYENİN ARKASINDAKİLER
Peki bizde böyle hikayeler yok mu? Tabi 

ki var. 1960 yılında Gaziantep’te bir ayak-
kabı tamircisinin bugün Avrupa’nın en 
büyük üçüncü ayakkabı zinciri olması gibi. 
Konuşmacı olarak davet edildiğim Flo’nun 
etkinliğinde kızı şirketin kurucusu Ahmet 
Ziylan için şunu söylemişti; “Benim 
babam el alem ne der hiç düşünmeden 
hayatının merkezine kendi inançlarını 
koymuş biridir” Hayatını başkalarının 
gözünden yaşamayı reddetmemiz ve  el 
alemin bizim kıtlık inancımızın yarattığı 
bir paranoya olduğunu kavramamız, 
özgünlüğün ve bolluk zekasının ilk adımı 
bence.

Ya da 1960 Reşadiye’nin bir köyünden 
İstanbul’a gelmiş bir kominin şu anda 

İngiltere’nin en saygın 
restoran zincirlerinden 
biri olan Sofra lokanta-
larının sahibi olması 
gibi. Sofra’nın kurucusu 
Hüseyin Özer bu başarı-
sını, İstanbul’a geldiği 
60’lı yıllarda kazandığı 
ilk parayla ne yaptığıyla 
açıklıyor. “İngilizce ders 
aldım” diyen Hüseyin 
Özer’in hikayesi, sıradan 
bir adamın sıra dışı yol-
culuğu. Bu yolculuğun 

üç sade mottosu var; Her şart altında ken-
dine yatırım yap, inandığın şeyler için 
riske gir ve yaptığını her ne olursa olsun 
tutkuyla yap.

Bu hikayelerden çoğaltmak mümkün 
olsa da, bu bolluk zekası örneklerini top-
lumsal bir kültüre dönüştürmemiz refah 
toplumu yaratmamızın ana iskeleti 
kanımca.

Sonuç olarak konu çok uzun ama kıssa 
bir özeti var. Dünya bolluk veya  kıtlık 
inançlarımızı gerçekleştiren bir hologram 
gibi. Şu anda Dünya üzerinde hangi inan-
cın hakim olduğunu anlamak içinde 
akşam haberlerini izlememiz yeterli. Biz 
paradigmalarımızı değiştirmediğimiz 
sürece, yarattığımız gerçeklikte değişme-
yecek. Halil Cibran’ın dediği gibi;

İnsan başarıyı ve hezimeti, mutluluğu 
ve hüznü onları yaşamadan çok önce 
seçer.  

1968 yılında İstanbul da doğan Gürkan 
Sekmen İstanbul Üniversitesi İşletme 
Fakültesi mezunudur. Aynı üniversitede, 
profesyonel kariyeri devam ederken, 
master ve doktora da yapmıştır. İnsan 
davranışları, motivasyon, liderlik ve 
koçluk konularında yoğunlaştığı master 
ve doktora tezlerinde teorik literatür 
ile iş hayatında edindiği deneyimleri 
birleştirerek, kendi yönetsel felsefesini 
şekillendirmiştir.   
Gürkan Sekmen yirmi beş yılı geçen 
profesyonel yaşantısı boyunca Indesit 
Company, Canon, Panasonic, Hermes 
Metal gibi uluslararası ve sektöründe lider 
firmalarda üst düzey satış ve pazarlama 
direktörlükleri yapmış ve insan yönetimi 
konusunda uzmanlaşmıştır. Çalıştığı 
şirketlerde geniş saha ekipleri yönetmiş 
ve birçok satış yöneticisi yetiştirmiştir. 
2012 yılında CNR Holding’deki Genel 
Müdürlük görevinden ayrılarak yönetim 
danışmanlığı, kurumsal koçluk ve 
eğitmenlik, konuşmacılık kariyerine 
başlamıştır.   
Gen Danışmanlığın kurucusu olan 
Gürkan Sekmen 2008 den beri üniversite 
gençliğinin iş hayatına hazırlanmasına 
yönelik çeşitli sosyal sorumluluk 
projelerinde yer almış, Garanti Bankası’nın 
sponsorluğunda düzenlenen Bonus 
Akademi kariyer gelişimi programı ile 
binlerce gence ulaşmıştır.   
Ayrıca WPO kadın girişimciler derneği, 
TOBB genç girişimciler derneği ve benzeri 
sivil toplum kuruluşlarında konuşmalar 
yapmakta ve danışmanlıklar vermektedir.  
Şirketinin eğitim felsefesi; bireylerin 
kurumlarla, kurumlarında bireylerle 
başarıya ulaşmaları için yöndeşlik ve 
bütünlüğü inşaa etme sürecinde, içsel 
ve dışsal tüm engelleri elemine etmek 
üzerine kurulmuştur. Ayrıca eğitimleri 
davranışsal boyuttan önce bilişsel 
boyutu temel alır ve zihinsel süreçlerden 
yola çıkarak kalıcı davranış değişikleri 
geliştirmeyi hedefler. Eğitimciliğin hep 
öğrenci kalarak başarılabileceğine inanan 
Gürkan Sekmen, eğiterek eğitildiğine 
inanmaktadır.   
Evli ve bir kız çocuğu olan Gürkan 
Sekmen aynı zamanda basketbol koçluğu 
yapmaktadır.

GÜRKAN SEKMEN KİMDİR?
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refahını ve gelir seviyesini artırmak olma-
lıdır.” mesajını içeren mektup “Çalışma-
larınızda başarılı sonuçlar dilerken 
SARAY ailesi mensuplarının meziyeti 
olan YÜKSEK AKIL, ÜSTÜN ZEKA, 
KALİTELİ HİZMET VE TATLI DİLLE 
hizmetlerimizi rakiplerden farklılaşarak  
ortaya koymanızı ve ailesine, ülkesine ve 

teren mesajlarını içeren mektubunun 
paylaşılması ile başladı. “Bütün özveri ve 
benliğinizle, kutsal emeğinizi ortaya koya-
rak yaptığınız İşlerinizde amacınız ve ana 
hedefiniz; SONUÇ ODAKLI İŞ YAPA-
RAK ÇALIŞMALARINIZLA YÜKSEK 
VERİM VE KÂR ELDE EDİP şirketi-
mizin, ailemizin, Ülkemizin ve insanlığın 

Consulta Yönetim Danışmanlığı 
firmasının moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen çalıştaya kuru-
mun tüm birimlerinin temsilci-

l e r i  kat ı ld ı .  Ça l ı şmalar,  Gene l 
Müdürümüz Ramazan Sümer tarafından 
Saray Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Sn. Sami Özdağ’ın yön veren ve yol gös-

SARAY BİSKÜVİ 
STRATEJİK PLANLAMA 
ÇALIŞTAYI YAPILDI
Saray Bisküvi 2018-2023 stratejik planlama çalışmaları bu yıl 13-14 Eylül 
tarihlerinde Antalya- Belek Spice otelde yapılan geniş katılımlı bir çalıştay ile başladı.
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temalar belirlenmiştir. Ardından bu 
temalarla bağlantılı stratejiler, aksiyonlar 
ve çözüm önerileri geliştirilmiştir. 
Çalışma  2018 yılı için önceliklendirme-
lerin yapılması ile sürmüştür. Stratejiler 
ve aksiyonlara hedefler de konularak, 
kuram ve fonksiyonlar üzerinden başla-
yan çalışma sonuçlar da eklenerek geliş-
tirilmiştir.

Çalışmalarda odaklanılan  ana konu-
lar; Satış, Dağıtım ve Kanal Yapısının 
Güçlendirilmesi, Uygulama ve Uygu-
lama Hızı  ile Performans Odaklı Yöne-
tim olmuştur.

Çalışmalarda odaklanılan  ana konu-
lar; Satış, Dağıtım ve Kanal Yapısının 
Güçlendirilmesi, Uygulama ve Uygu-
lama Hızı , Performans Odaklı Yönetim 
olmuştur.  

geçirilmiş ve bu ana amaçlar altında stra-
teji haritası çıkarılmıştır.  Çalışmalar sıra-
sında ana amacımız olan karlı satış ve 
büyümeye odaklanılmış, ayrıca bizi vizyo-
numuza götürecek kurum amaçlarımızı 
gösteren şemamız  güncellenmiştir. Daha 
önceleri ayrı ayrı dairelerle gösterilen 
amaçlar şimdi bütünleşik bir sistem,  tek 
bir amacın parçaları olarak gösterilmiştir. 
Bu gösterim, bir bakış açısının yansıması 
olarak benimsenmiştir.  İnsan ve kurum-
sal altyapı, inovasyon ve dijital dönüşüm, 
tüketici, ürün ve markalaşma ile operas-
yonel mükemmellik başlıkları ile ifade 
edilen amaçlarımız büyük amaç için bir-
birlerini tamamlayarak,  bütünleyerek  bir 
grid şeklini almıştır.

Tüm ekibin katılımı ile kurumun 
dinamikleri doğrultusunda stratejik  

insanlığa hizmet davasına inanmış, bu 
yolda bilinçlenmiş  olarak işinizin başına 
dönmüş olmanızı temenni ederim” cüm-
lesiyle gerek çalıştayın gerekse devamında 
gerçekleştirilen yıllık satış- pazarlama top-
lantısının çerçevesini belirleyerek çalışma-
lara  ışık tuttu.

Çalıştay, pazarlama departmanı tarafın-
dan Euro-Monitor, Nielsen ve diğer araş-
tırma firmalarının raporları doğrultusunda 
hazırlanan Türkiye ve global pazarlardaki 
gelişmelerin, beklentilerin, sektör, tedarik-
çiler ve tüketiciler bazında trendlerin akta-
rıldığı; Bütçe Planlama departmanı 
tarafından da 2017 gerçekleşmelerinin 
paylaşıldığı bilgi seti sunumu ile devam 
etti.

Çalıştay’da kurumun vizyon ve mis-
yon’u doğrultusunda ana amaçları gözden 
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65 kişiyle gerçekleştirilen toplan-
tıda bilgilendik, odaklandık ve 
yeni sezona keyifle ve güçle hazır-
landık. Gerçekleşmelerin analiz 

edildiği, “Karlı satış” hedefi için  satış, dağı-
tım, pazarlama  sistemlerinin gözden geçi-
rildiği, odak hedefimiz olan  «Dağıtım 
kabiliyeti yüksek bir marka olmak» doğrul-
tusunda aksiyon planlarının hazırlandığı, 
toplantılarda  “Hızlı uygulama”yı başarmak 
için  takım çalışması, iletişim  ve organizas-
yon becerilerimiz üzerinde duruldu.

 Futbol konseptiyle tasarlanan toplan-
tıda birimlerin sunuşları, yeni ürünlerin 
tanıtımları, yeni sezon için hedef ürünler 
ve hedef ülkelerin paylaşımı, çalışma top-
lantıları ve eğitmen Gürkan Sekmen tara-
fından gerçekleştirilen “Karlı Satış” konulu 

2017 YILLIK SATIŞ 
PAZARLAMA TOPLANTISI 
2017 yılı Saray Bisküvi satış ve pazarlama toplantısını 
14-15-16 Eylül tarihlerinde TÜM DÜNYA SAHAMIZ, 
OYUNU BÜYÜTMEYE HAZIRIZ sloganı ile Antalya’da 
gerçekleştirdik.
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eğitimin yanı sıra futbol turnuvaları, yap-
boz aktivitesi, yarışmalar ile ekiplerin ortak 
amaç için kenetlendiği, verimli ve keyifli 
geçen organizasyon, Ozan Orhon’un muh-
teşem konseriyle renklenen  gala yemeği ile 
son buldu.  
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SARAY BİSKÜVİ YEREL 
ZİNCİRLERLE BULUŞTU

Organize gıda perakendesine ürün ve 
hizmet sağlayan, üretici ve tedarikçi fir-
malar ile yerel zincir marketleri bir araya 
getirerek işbirliği kanallarını güçlendiren, 
Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor 
2017 Konferansı ve Fuarı’na resmi spon-

sor olarak katıldık. 
12-13 Nisan 2017 tarihleri arasında, 

İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen  organizasyonda  Powernut, 
Chocolips, Offtime ve 100 Kalori gibi 
yenilikçi ürünlerimizle ziyaretçilerimiz 
karşılarken,  yeni iş birliklerinin de temel-
lerini attık.

 BOSNA’DA 360 DERECE İLETİŞİM
Marka algımızın ve bilinirliliğimizin 

en yüksek olduğu ülkelerden Bosna’da 
sürdürülebilir başarılar elde etmek üzere 
yoğun iletişim çalışmalarını  2017 yılında 
da sürdürdük. Dijital pazarlama faaliyet-
lerimize ek olarak   tramvayları ve otobüs-
leri kullanarak lider markamız Chocolips 
ile outdoor çalışmalarını aralıksız yürüt-
tük.  Ayrıca Konzum, Bingo, Robot ve 
Tropic gibi ülkenin en önemli marketle-
rinde tadım ve satış destek çalışmalarımız 
ile diğer çizgi altı iletişim çalışmalarımız 
da devam ediyor. 

 

2017’ Yİ 
UĞURLARKEN…
2017 yılını sektörde trend yaratan inovatif ürünler, 
yükselen marka değeri, başarılı organizasyonlar, 
güçlenmiş bir ekip, topluma ve dünyaya değer 
yaratan projelerle kapatıyoruz. Hızlı bir bakışla bu yıl 
gerçekleştirdiklerimizden öne çıkanları hatırlayalım 
istedik.
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KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİNDE  
KARİYER VE İSTİHDAM FUARINA 
KATILDIK 

24 Mayıs 2017 tarihinde yaklaşık 
5.000 Öğrenci  ve öğretim üyesinin katı-
lımıyla gerçekleşen, Kırklareli Üniversitesi  
Trakya Kariyer ve İstihdam Fuarının en 

SÜREKLİ EĞİTİM ve
MUTLAKA İNOVASYON
Inosuıt projesini başarıyla ve anlamlı 

kazanımlarla tamamlayan Saray Bisküvi, 
proje kapsamında başlayan  proje yöne-
timi eğitimi ve inovasyon eğitimleri ile 

PROJE TAKIMLARINDAN
İNOVATİF ÜRÜNLER
2017 yılı inovasyon kültürümüzün ve 

alınan proje yönetimi, inovasyon vd. eği-

timlerin de katkısı ile bir çok rakipsiz ürü-
nün lansmanlarını yaptığımız bir yıl oldu. 
LoveIt meyveli rulo gofretler, LoveIt kalp 
kek, Offtime kara orman meyveli, Çikilop 

Dark gibi bir çok inovatif 
ürünümüz tüketicilerin beğe-
nisine sunuldu. Bu örnekler-
den biri olan Çıtır Susamlı 
Simit Kraker de Kırklareli 
üretim ekibimiz,  Arge , 
Kalite Güvence, Satınalma ve 
Pazarlama ekibinin verimli 
takım çalışması ile tüketici-
lerle buluşan en yenilikçi 
ürünlerimizden biri oldu.

tüm çalışanlarını kritik yetkinliklerle 
donattı. Satış eğitimleri ise odaklanılan bir 
diğer alan oldu. Nisan ayında, İstanbul’da 
eğitimci ve danışman Fuat Okçuoğlu 
tarafından verilen” Etkili Satış Teknikleri” 
eğitimi 35 kişinin katılımı ile gerçekleşti. 

renkli ve ilgi gören stantlarından biri 
olduk. Vali Esengül  Civelek, Kırlareli 
Üniversitesi  Rektörü Bülent Şengörür  ve 
İş Kurumu Müdürü Hasan Aksoy, katılı-
mımızla ilgili memnuniyetlerini ilettiler. 
Firmamıza, istihdama katkılarından 
dolayı İŞKUR tarafından teşekkür plaketi 
verildi.

HER BOYUTTA DİJİTALLEŞME
Saray Topluluğu Dijital İletişim çalış-

maları ile öne çıkıyor
Bugüne kadar Saray Bisküvi, Milkman 

ve Verelli sosyal medya hesaplarına ek ola-
rak birçok alt markamızın da sosyal 
medya hesapları açılmıştır. Hepsinden 
aktif olarak paylaşımlar sürmektedir.

Her hafta hem Türkçe hem de stratejik 
ülkelerimize yönelik yabancı dillerde , 
hedeflendirilmiş  paylaşımlar yapılmakta-
dır.

Saray,  hedef kitlelerimizle duygusal 
bağ kurma ve tüketicilerimizde bağlılık 
yaratma yolunda sosyal medyanın önemi-
nin bilinci ile tüm internet sitelerimizin 
sürekli güncel, her boyutta çağa uygun, 
kullanıcı dostu ve mobil uyumlu olmasını 
sağlıyoruz. Stratejik markalarımızın mikro 
siteleri ve sosyal medya hesapları aracılı-
ğıyla oyunlaştırma metodundan da fayda-
lanarak daha eğlenceli ve kolay takip 
edilebilir interaktif iletişim platformları 
oluşturuyoruz. Daha geniş sosyal mecra-
larda ve tüm hedef pazarlarımızda etkin 
ve sürekliliği olan dijital iletişim çalışma-
ları yürütüyoruz.

Saray Bisküvi, tüketicilerle kurduğu 
bağı sosyal medyadaki iletişimiyle daha da 
güçlendiriyor. Paylaşımlarıyla inovatif, 
lezzetli ve kaliteli ürünlerini tüketicilerle 
buluşturan marka,   düzenlediği yarışma-
larla da tüketicilerin hayatına keyif katı-
yor. Sosyal medya aracılığıyla tüketicilerle 
sürekli ve doğrudan iletişim kuran 
Saray’ın bu başarısının ardında dijitalleş-
meye verdiği önem yatıyor. 

Bizi takip etmeye devam edin…  
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YENİ ÜRÜNLER

MEYVELİ RULO GOFRET
3 farklı lezzetiyle heyecan yaratacak, cıvıl cıvıl etkisiyle keyifli 
anlar yaşatacak çok özel bir ürün. Misket Limonlu, Çilekli  ve 

Frambuazlı çeşitleri ile bir ilk olan LoveIt meyveli rulo gofretlerin 
sadece kreması değil, gofreti de meyveli . Üstelik, gerçek meyveler 
kullanılarak  üretiliyor. Çeşitlilik açısından farklı ve sıra dışı lezzetleri 
ile sadece damaklara hitap etmekle kalmayıp, görsel bir şölen de 
sunan LoveIt meyveli rulo gofretler ile göz alıcı ikramlar, benzersiz 

sunumlar hazırlamak da artık çok kolay.

ÜZÜMLÜ  BİSKÜVİ
Özenle seçilmiş, lezzet ve enerji dolu doğal kuru üzüm taneleri, 

enfes iki bisküvi arasında günün her saatine keyif katıyor. 
Türkiye’de bir ilk olan Life, antioksidan etkisi yüksek kuru 
üzümün enerji veren lezzetini en sevilen bisküviler içinde 

sunuyor.

ÇIFT KREMALI GOFRET
CHOCO LATO ailesi iki yeni çeşidiyle en sevilen tatları bir araya 

getirerek büyüyor. İncecik gofret yaprakları arasında 2 farklı 
lezzet barındıran özel bir ürün. Çilekli-Vanilya çeşidi ferah çilek 
kremasını egzotik vanilya lezzeti ile aynı gofrette birleştiriyor. 

Fındıklı-Vanilyalı çeşidi ise nefis Fındık kreması ve yine egzotik 
vanilyası ile aynı gofrette birleşiyor,  45g’lık porsiyonlar halinde 

sevenleri ile buluşuyor.

KARA ORMAN MEYVELİ ÇİKOLATA KAPLI BAR KEK
Offtime‘ın nefis çikolatası ve  kakaolu yumuşacık keki şimdi 
de muhteşem kara orman meyvelerinin tazeliği ve lezzeti ile 
buluştu. Hem meyve hem de tatlı tutkunlarının vazgeçilmezi 

OFFTIME Kara Orman Meyveli... 
Orman meyvelerinin, beyin hücrelerinin onarılmasına yardımcı 
olduğu biliniyor ve güçlü bir hafızaya sahip olmak için özellikle 

orman meyveleri açısından  zengin bir beslenme öneriliyor.

KALP KEK
Kalp şeklinde, farklı tatları bir arada bulunduran eşsiz bir ürün.
Dışı Hindistan Cevizi ve Beyaz Çikolata, içi sürpriz lezzetlerle 

dolu romantik bir kek…  Kakao Soslu , Misket Limonlu ve 
Frambuazlı çeşitleri ile Saray  yine benzersiz bir  kakaolu kek 

keyfi sunuyor. “Mutlu kalpler mutluluk verirler!” sloganıyla 
lansmanı yapılan Saray LOVE IT kalp kekler tüm hedef 

pazarlarda tüketicilere sunuluyor.

ÇİKOLATALI KEK 
Enfes çikolata 
sos dolgusu ve 
nefis kaplaması ile 
yumuşacık kekin uyumu 
çay-kahve molalarının 
vazgeçilmezi oluyor.

SEZONA HAZIRIZ 
İnovatif ve lezzetli atıştırmalık ürünleriyle Türkiye’ye ilkleri sunan 

Saray Bisküvi sezona  en tatlı sohbetlerin, en keyifli molaların 
eşlikçisi olacak yepyeni ve benzersiz ürünlerle giriyor.

KARA ORMAN MEYVELİ MARSHMALLOWLU
SANDVİÇ BİSKÜVİ

Nefis yoğun çikolata kaplama içerisinde, iki bisküvi arası, 
kara orman meyvelerinin tazeliği ve lezzeti, Çikilop’un efsane 

marshmallow lezzeti ile buluştu. Gerçek orman meyve parçacıkları 
içeren dolgusu, marshmallow bisküvisi ve koyu, yoğun çikolata 

kaplaması ile farklı keyif ve lezzetleri bir arada tüketicilere sunuyor.
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KİTAP DOSTU 
ÇALIŞAN
Saray Grubu olarak eğitime, 
bilgiye ve öğrenmeye verdiğimiz 
önemi ve desteği yeni bir proje ile 
taçlandırıyoruz. Saray Bisküvi’nin 36. 
yılında her zaman önceliğimiz olan 
sevgili çocuklar okusun, yarınlarımıza 
ışık olsun diye “36. Yılda Saray’dan 
36 Bin Kitap” sloganıyla yola çıktık. 
Saray çalışanları ve paydaşları 
olarak, ihtiyacı olan  ilk ve orta okul 
öğrencilerine sahip çıkan yeni bir 
eğitim destek projesi başlattık. 
“Saray - Kitap Dostu Çalışan 
Projesi” ile kitap ihtiyacı olan ilk 
ve orta öğretim okullarına bağış 
yapmayı hedefliyoruz. Bu proje 
kapsamında belirlenen  okulların 
kütüphanelerine destek vermeyi ve 
çocuklarımızın zihninde sevgi dolu 
bir iz bırakabilmeyi arzu ediyoruz. 
Bir  çalışan gönüllülüğü olan bu 
proje kapsamında Saray ailesi; 
hikaye kitapları, klasikler, dergiler, 
sözlükler, yardımcı ders kitapları vb. 
her türlü ilköğretim yaş grubuna 
uygun kitapları  seçilen okullara kendi 
elleriyle götürecekler. Her bir kitapla 
birlikte sevgimizi de taşıyacağımız 
bu çalışmanın ilk adımını Kırklareli 
‘nde gerçekleştirmek üzere İl Milli 
Eğitim müdürlüğü ile organizasyon 
çalışmalarını sürdürüyoruz.
Projemize destek vererek, miniklerin 
yüzlerini güldürecek herkese 
şimdiden yürek dolusu teşekkürler.

Ç ikilop’un Paris tatili hediyeli kam-
panyası sonuçlandı. 12’li Çikilop 
paketlerinden çıkan şifreyle www.
cikilop.com.tr adresinden kampan-

yaya katılanlar arasından yapılan çekilişi 
Malatya’dan Mahmut Alakuş ve İstanbul’dan 
Murat Erboz kazandı. Talihliler, 10-13 Ağus-
tos tarihleri arasında aileleriyle birlikte rüya 
gibi bir tatil geçirdi. Üç gün süren bu muh-
teşem tatilde talihliler, Paris’i keşfederek unu-
tulmaz anılar biriktirdi. Sadece lezzetiyle 

değil sürprizleriyle de herkesi mutlu eden 
Çikilop; tatlı anların, çay saatlerinin, keyifli 
sohbetlerin eşlikçisi oluyor. Çikilop severler; 
www.cikilop.com.tr adresini ziyaret ederek, 
onlar için hazırlanan Çikilop eşleştirme 
oyunu, özel videolarla keyifli vakit geçirirken 
Çikilop kullanılarak yapılan pasta tarifleriyle 
yeni lezzetler keşfediyor. 
www.facebook.com/saraybiskuvi
www.twitter.com/Saray_Biskuvi
www.instagram.com/saraybiskuvi

ÇİKİLOP İLE PARİS’TE 
MASAL GİBİ BİR TATİL 
KAZANANLAR BELLİ OLDU

SARAY’DAN ALTIN DEĞERİNDE
FİKİRLERE ALTIN HEDİYE
Fikir fabrikası projesi kapsamında altın değerinde fikirlere altın hediye yarışmaları 
devam ediyor. Mayıs-Haziran 2017 dönemi konusu, ‘Ambalaj/Paketleme Maliyetlerini 
Azaltmak’ amacına gönderdiği fikir ile Karaman Fabrikamızdan YUSUF YÖNDEM de altın 
kazananlardan biri oldu. Yusuf Yöndem, ambalaj ve paketlemede israf olan malzemeleri 
azaltmak  ve ıskarta oranını düşürmekle ilgili Chocolips hattı için önerdiği uygulanabilir 
fikirlerini  afişlerimizde belirtilen yollarla fikir fabrikasına ulaştırdı.  Yarışma dönemi 
boyunca gelen yüze yakın fikir, farklı departman yöneticilerinden oluşan onbeş kişilik 
jüri tarafından, fikir sahiplerinin isimlerini görmeden, gizli oylama ile puanlandı. Ağırlıklı 
hesaplama metodu ile yapılan değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan Yusuf 
Yöndem’in öneri paketi oldu.
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MEDYADA 
SARAY

IKapital
02.08.2017

IHürriyet
07.09.2017

IDünya
04.08.2017

ITim Report
01.09.2017

ICapital
01.07.2017

ICapital
01.09.2017

IYeni Şafak
24.09.2017 IForbes

01.08.2017
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ICharm&Beauty
12.09.2017

ISofra 
01.08.2017

ILa Cucina Italiana
01.07.2017

IAntalya Gündem
15.08.2017 IAnnelik Sanatı

11.08.2017 IMarketing Türkiye
01.09.2017

ISofra 
01.10.2017

ICapital 
01.09.2017

IAnne Bebek
16.09.2017
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SOSYAL MEDYA 
ÇALIŞMALARIMIZ

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

Sosyal medya adreslerimizden yarışmalarımız devam ediyor.

“Eldenele Mutluluk” 
fotoğraf yarışmamız 
yine Eylül ayının son 
yarısında sosyal medya 
takipçilerimiz için 
gündemdeydi. “Eldenele 
Mutluluk” temalı 
fotoğraflarını Facebook.
com/SarayBiskuvi ya 
da instagram.com/
SarayBiskuvi adreslerinde  
#EldeneleMutluluk @
SarayBiskuvi etiketleriyle 
birlikte paylaşanlardan 
üç kişi 3 adet Instax Mini 
8’den birini kazanma şansı 
yakaladı.

OKULDA LOVEIT KEYFİ 
FOTOĞRAF YARIŞMASI 
İSE 30 EYLÜL’E KADAR 

SÜRDÜ
Okullar açıldı, Loveit Keyfi okulları 
sardı! #LoveitKeyfiOkulda temalı 

fotoğrafını instagram hesabında ya da 
Facebook.com/SarayLoveit sayfasında 
#LoveitKeyfiOkulda @SarayLoveit 

etiketleriyle paylaşanlar, Loveit'ten lezzet 
paketi kazandı.

SOSYAL MEDYADA 
YARIŞMALARIMIZA 

İLGİ BÜYÜYOR
“Bir kutu dolusu Chocolips!” 

yarışmamızı Eylül sonunda yaptık . 
“Chocolips; dudaktan kalbe giden lezzet! 

Sen de bir KUTU DOLUSU Chocolips 
ister misin” iletimizi Beğen, Paylaş  yapıp, 

arkadaşlarıyla etiketleyenler arasından 
seçilen şanslı kişi  Saray’dan bir kutu 

dolusu Chocolips kazandı.

CHOCOLIPS KEYFİ 
FOTOĞRAF YARIŞMASI
 “Chocolips Keyfi” temalı fotoğraflarını 

paylaşanlar arasından seçilen 10 kişi  
Saray’dan lezzet paketi kazanma şansını 

yakaladı.
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SARAY BİSKÜVİ, INSTAGRAM’IN DA 
BİR NUMARASI

Saray Bisküvi, sosyal medyada da gücünü gösterdi. Türkiye’nin sosyal medya 
analiz platformu Boomsocial.com’un açıkladığı Sosyal Medya Marka Endeksi 
Ağustos ayı sonuçlarına göre Saray Bisküvi, kendi sektöründe Instagram’da 

birinciliği yakaladı. Ayrıca sosyal medyada tüm sektör ve markalar içinde en iyi 
performans gösteren ilk 100 marka içine  38. sıradan girmeyi başardı. Şirketlerin 

sosyal medya takipçi sayısı ve etkileşimler açısından incelendiği araştırmaya 
göre Saray Bisküvi, gıda sektöründe Instagram’da birinci sırada yer alırken 

Facebook’ta  beşinci, Twitter’da ise 9. sırada yer aldı. Ürünleri ile mutluluk 
dağıtırken sosyal medya yoluyla da tüketicilerinin hayatına dokunan Saray, 

marka ve iletişim stratejilerini, sosyal medyaya da entegre ederek ve bu dinamik 
mecranın gereklerine uygun etkin projeler üreterek ilerliyor.

SATIŞ DESTEK EKİPLERİMİZ
OKULA DÖNÜŞ DÖNEMİ ÇALIŞMALARI İLE FARK YARATTI
Saray Bisküvi satış destek ekipleri yurt genelinde yerel ve ulusal noktalardaki başarılı sergilemeleri, merchandising temel 
ilkelerine dayanarak gerçekleştirdikleri uygulamaları ve farklılaşan teşhirleri ile marka bilinirliliğimize ve stratejik ürünlerimizin 
bulunurluluklarına katkı vermeye devam ediyor. Ekiplerimiz, okula dönüş döneminde de Saray Okul kutusu ve diğer ürünlerimizi 
özgün teşhirlerle başarılı şekilde sergileyerek örnek çalışmalar çıkardılar.

Migros Endülüspark Bursa - Tülay Özgül Esen Mavi Nokta Gediz Kütahya - Hüsniye GökpunarPehlivanoğlu 1 Marmaris - Zeynep Gündüzöz

Saray Bisküvi Yurtdışı Satış 
Departmanından, Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika Bölge Müdürümüz Muhammed 
Leysi, 2017 Haziran ayında Arnavutluk’ta 
yapılan 2017 Snooker Avrupa 
Şampiyonasında Türkiye’yi temsil etti. 
Türkiye Snooker Milli Takım kaptanı 
ünvanı ile şampiyonaya katılan  Leysi, 
ayrıca  TC Gençlik ve Spor Bakanlığı 
tarafından Türk  kafilenin başkanı olarak 
da atanmıştı. Şampiyonada ay-yıldızlı 
bayrağımızın yanında Saray logolu 
forması ile yarışan Leysi performansı ile 
gurur kaynağımız oldu.
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Sayın Dr. Abdurrahman Baş,  Saray 
Bisküvi İnsan Kaynakları Direktörü olarak 
göreve başlamıştır.

Sayın Fırat Dikmengil, Saray Bisküvi 
Yurtdışı Satış Direktörlüğü bünyesinde, 
Avrupa ve Balkanlar Bölge Müdürü olarak 
göreve başlamıştır. 

Sayın Teyfik Erel, Saray Bisküvi Yurtdışı 
Satış Direktörlüğü bünyesinde, Bölge 
Müdürü olarak göreve başlamıştır. 

Sayın Hakan Ünsal, Saray Bisküvi 
Pazarlama Direktörlüğü bünyesinde, 
Yurtdışı Kategori Müdürü olarak göreve 
başlamıştır. 

Sayın Serhat Furuncu, Saray Bisküvi 
Yurtiçi Satış Direktörlüğü bünyesinde, 
Alan Satış Yöneticisi olarak göreve 
başlamıştır. 

Sayın Halil Sünbül, Saray Holding Teftiş 
Kurulu bünyesinde, Denetim Görevlisi 
olarak göreve başlamıştır. 

Sayın Ali Aydedeoğlu, Omkasar Üretim 
Müdürlüğü bünyesinde, Üretim Personeli 
olarak göreve başlamıştır. 

Sayın Büşra Türkben, Milkman Kalite 
Güvence Müdürlüğü bünyesinde, Proses 
Kontrol Laboratuvar Personeli olarak 
göreve başlamıştır. 

Sayın Mehtap Gün, Milkman Kalite 
Güvence Müdürlüğü bünyesinde, Proses 
Kontrol Laboratuvar Personeli olarak 
göreve başlamıştır. 

Sayın Bahtiyar Aksu, Milkman Kalite 
Güvence Müdürlüğü bünyesinde, Proses 

Kontrol Laboratuvar Personeli olarak 
göreve başlamıştır. 

Sayın Nazire Doğan, Milkman Kalite 
Güvence Müdürlüğü bünyesinde, Proses 
Kontrol Laboratuvar Personeli olarak 
göreve başlamıştır. 

Sayın Esin Siga, Greeneco Jeo Termal 
Enerji Santrali Bünyesinde, İşletme Amiri 
olarak göreve başlamıştır.

EVLİLİK
Saray Bisküvi’den Özlem Özkan, Tayfun 
Tükenmez ile 08.07.2017 tarihinde 
evlenmiştir. 

Saray Bisküvi’den Tuğçe Or, Emrah Baş ile 
20.08.2017 tarihinde evlenmiştir. 

Saray Bisküvi’den Özgür Kirapınar ve 
Nagihan Aysevinç 17.09.2017 tarihinde 
evlenmiştir. 

Milkman’den Ece Kader ve Aykut Peker 
29.07.2017 tarihinde evlenmiştir. 

Greeneco’dan Kadir Yaran 23.07.2017 
tarihinde evlenmiştir. 

Greeneco’dan Doğukan Narin 22.07.2017 
tarihinde evlenmiştir.

SARAY AİLESİ 
BÜYÜYOR

VEFAT
Trend Emtia Dağıtım ve Gıda Pazarlama 
Tic. A. Ş.’de  Muhasebe Departmanında 
Genel Muhasebe Uzmanı olarak görev 
yapmakta olan Ümit Keleş’in annesi vefat 
etmiştir. 

Saray Bisküvi’de Vardiya çavuşu olarak 
görev yapan Ferah Hançel’in kayınpederi 
Ali Hançer vefat etmiştir.

Saray Bisküvi’de Winner elemanı olarak 
görev yapan Cenay Ercan’nın annesi 
Fevziye Ercan vefat etmiştir.

Mobsar’da Güvenlik Görevlisi olarak görev 
yapan Mehmet Çimen’in annesi Gülten 
Çimen vefat etmiştir.

Kendilerine sağlık, mutluluk
ve huzur dolu bir yaşam dileriz.

DOĞUM
Mobsar’dan Naci İlhan’ın, 11.07.2017 
tarihinde Emir Salih adında erkek çocuğu 
dünyaya gelmiştir.

Milkman’den Mehmet Ay’ın, 11.07.2017 
tarihinde Ahmet Hasan adında erkek 
çocuğu dünyaya gelmiştir.

Saray Bisküvi’den Bilal Tayyar’ın, 13.07.2017 
tarihinde Dilanur adında kız çocuğu 
dünyaya gelmiştir.

Mobsar’dan Tarık Yağız’ın, 09.08.2017 
tarihinde Necati Mustafa adında erkek 
çocuğu dünyaya gelmiştir.

Saray Bisküvi’den Emel Sülün’ün, 
30.09.2017 tarihinde Kaan adında erkek 
çocuğu dünyaya gelmiştir.

Saray Bisküvi’den Teyfik Erel’in, 10.10.2017 
tarihinde Emirhan adında erkek çocuğu 
dünyaya gelmiştir.

Saray Bisküvi’den Levent Boz’un, 11.10.2017 
tarihinde Eyüp Yekta adında 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.

BİZDEN HABERLER
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Bu sayımızda , Marmara  Bölge  
İstanbul   Avrupa   yakası   
distribütörümüz   Sistem   
Gıda ortaklarından  Sayın Ümit 

Sorut ve şirketin diğer ortağı  kardeşi 
Yalçın Sorut ile Kadir Kaçar arkadaşımızın 
gerçekleştirdiği röportajı   sizlerle 
paylaşmaktayız.

Bize kısaca kendinizi, şirketinizi 
ve gelecek planlarınızı anlatır 
mısınız? 

Bizim ticaret hayatına atılmamız ilko-
kuldan sonra babamızın bakkal dükka-
nında çalışarak başladı. Sonrasında bir süre 
market işletmeciliği yaptık.1995 yılında ise 
Sistem Gıda’yı kurarak toptan gıda ticare-
tine  ve  sektörün değerli firmalarının dist-
ribütörlüğünü yapmaya başladık.

Şu an 25 kişilik satış ekibimizle gele-
neksel kanalda İstanbul Avrupa Yakasının 
yüzde seksenine hizmet vermekteyiz.

Gelecekle ilgili planlarımızı,  Saray Bis-

küvinin büyüme hedeflerine paralel ola-
rak kendi altyapımızı geliştirip daha çok 
noktaya ulaşarak mevcut cirolarımızı sür-
dürülebilir şekilde yükseltmek ve oluşabi-
lecek yeni fırsatlar için hazır bulunmak 
şeklinde özetleyebiliriz.
Ne kadar zamandır Saray Bisküvi 
ile çalışıyorsunuz?

Saray Bisküvi ile 2016 yılının Haziran 
ayından beri çalışmaktayız.  Ortak hedef-
leri paylaşıyor, birlikte başarılar elde ede-
ceğimize ve büyüyeceğimize inanıyoruz.
En severek sattığınız Saray 
Bisküvi ürünü hangisidir?

Yalçın bey bu sorumuzu ; “en severek 
sattığımız Saray ürünü Powernut. Çünkü 
müşteriye ürünü teklif ettiğimizde müş-
teri önce çekimser davranıyor, sonrasında 
ürünü rafta konumlandırıp, ürünün satış 
grafiğini gördüğümüzde müşteride bizde 
yaptığımız işten keyif alıyoruz” diye 
cevaplarken Ümit bey en çok değer yara-
tan ürünlerimizden Çikilop’u satmaktan 

duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.
Sizce Saray Bisküvi ile çalışmanın 
en mutlu edici tarafı nedir? 
Bu markada en çok neyi 
seviyorsunuz?

Saray Bisküvinin uzun yıllardır sek-
törde hizmet veriyor olması hem pera-
kende müşterilerinde hem de  nihai 
tüketicide ciddi bir güven oluşturuyor. 
Saray Bisküvi’ye duyulan bu güven işimizi 
yaparken bize büyük kolaylık sağlıyor ve 
güç veriyor.

Saray Bisküvinin en sevdiğimiz tarafı 
ise Ar-Ge çalışmalarına verdiği önemin 
sonucunda piyasaya sürdüğü inovatif 
ürünler ile rakiplerinden ayrışarak öne 
çıkması.
 Saray’ın son dönem faaliyetleri, 
reklamları ve yeni ürünleri ile ilgili 
görüşlerinizi alabilir miyiz?

Saray Powernut ile ilgili yapılan TV 
reklamı, futbol maçlarındaki saha kenarı 
reklam panoları ve otobüs giydirme gibi 
reklam çalışmalarının ürünün bilinirliğine 
ve satış hızına çok ciddi katkı sağladığını 
gözlemlemekteyiz. Yeni ürünlerle ilgili 
olarak da;  Offtime ile pazara hızlı bir giriş 
yaptığımızı ve bu ürünle birlikte  çalıştı-
ğımız nokta sayısını arttırdığımızı söyle-
yebiliriz.
 Varsa eklemek istedikleriniz...

Saray Bisküvi ile yaptığımız iş ortaklı-
ğının olumlu sonuçlarını görüyoruz ve 
bunun artarak devam edeceğini düşünü-
yoruz. Pazarda yakaladığımız ivmeyi kay-
betmeden ve sürekli üzerine koyarak 
Saray Bisküvi ile birlikte gelişimimizi 
sürdürmek istiyoruz.  

SİSTEM 
GIDA

SARAY BULTEN 11 FINAL BASKI.indd   32 03/11/17   11:22



33SARAY BÜLTEN EKİM-KASIM-ARALIK

BİZDEN PORTRELER

BİZDEN PORTRELER  
BİZDEN TARİFLER
Bizden Tarifler sayfamızın bu sayıdaki konukları  Libase Özkaya, Tuğçe Or 
ve Osman Ünaldı. Kendilerini tanımak için yaptığımız sohbet ardından,  
bizlerle Saray ürünleriyle yaptıkları lezzetli tarifleri de paylaştılar.

Erciyes Üniversitesi Halıcılık 
Bölümü mezunu olan 
Libase Özkaya, Karaman 
fabrikamızda Santral 
memuresi olarak görev 
yapmakta. Daha önce Halk 
Eğitim’de ve Ülfet Bisküvi 
şirketinde  çalışan Özkaya, 
Saray Grubunda  15  yıllık uzun 
bir geçmişe sahip, çok değerli 
bir arkadaşımız. Uzun yıllardır 
sevgi ve bağlılıkla çalıştığı 
Saray Bisküvi ‘de çalışma 
ortamının iyiliğinin ve aile 
sıcaklığındaymış 
hissi vermesinin 
kendisini çok mutlu 
ettiğini belirtiyor. 
Hobilerinin  Kitap 
Okumak, Gezmek 
ve Çiçek Yetiştirmek  
olduğunu anlatan 
Libase Özkaya 
Saray ürünlerinden 
en Yulaflı Kremalı 
Bisküvi, Çikilop 
ve Coco Bonita’yı 

seviyor.
HAVUÇLU BİSKÜVİLİ PASTA
Malzemeler
l 2 paket Saray Petibör
l 1 paket Saray Milkman Süt 
l 5 orta boy havuç 
l 1 çay bardağı toz şeker
l 1 paket çikolatalı puding 
(Sos İçin)
l 1 çay bardağı ceviz
Süslemek İçin
Hindistan cevizi ve çilek
Hazırlanışı
Havuçlar rendelenir, 

tencereye şekerde eklenerek 
kısık  ateşte pişirilir. 
Ardından soğumaya bırakılır. 
Diğer yanda bisküviler 
çok küçük olmayacak 
şekilde kırılıp hazırlanır. 
Havuç ve bisküviler geniş 
bir kaba alınır, üzerine 
3 kaşık süt eklenir, iyice 
karıştırılır. Daha sonra 
rulo haline getirilir, poşete 
sarılarak buzdolabında 1 
saat bekletilir. Bu sürenin 
bitiminde paketin üzerindeki 
tarife göre puding hazırlanıp 
üzerine sürülür. Süslemesi 
için Hindistan cevizi ve çilek 
kullanılarak servise hazırlanır. 
Afiyet olsun.

Bu sayımızın bir diğer konuğu ise 
Kırklareli Üniversitesi Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları mezunu olan Tuğçe Or. 
Kırklareli fabrikamızda İnsan Kaynakları 
Departmanında Personel Elemanı 
olarak çalışan Tuğçe Or, kurumumuzda 
8 aydır çalışmakta. Daha önce Başaran 
Tekstil’de Muhasebe biriminde ve Personel 
Sorumlusu pozisyonunda çalışmış olan Or, 
Saray ailesine katılmış olmaktan duyduğu 
mutluluğu dile getirirken bu kurumda en 
çok arkadaşlık ortamını sevdiğini belirtiyor.
Hobileri arasında kitap okumak ve  alışveriş 
yapmak olduğunu belirten Tuğçe Or’un 
en sevdiği Saray ürünleri ise Offtime ve 
Powernut. 

PRENSLİ PASTA
Malzemeler
l 1 paket Saray Prens Bisküvi (10-12 adet)
l 2 paket krem şanti
l 1,5 su bardağı Milkman Süt 
(Krem şanti için)
l Yarım su bardağı Milkman Süt 
(Bisküvileri ıslatmak için)
Süsleme için
l Hindistan cevizi
l Çikolata sosu
l Kiraz
Yapılışı
Krem şanti ile süt çırpılır. Bisküvileri 
ıslatmak için, geniş bir kaseye süt koyulur. 
Pastayı hazırlamak için, 1 adet bisküvi , 
arkalı önlü süte batırılıp, ıslatılır. Islatılan 
bisküvinin bir yüzüne, krem şanti sürülür. 
Bir adet prens bisküvi daha alınır ve süte 
batırılıp, ıslatılarak, krem şanti sürülen 
bisküvinin üzerine kapatılır. Tabak üzerinde 
bulunan bisküvilere yapıştırılır. Bisküviler 
bitene kadar, aynı işlemler uygulanır. 
Pastanın üzeri ve yanları, kalan krem şanti 
ile, düzgün bir şekilde kaplanıp, düzeltilir. 
Süslendikten sonra  1 buçuk-2 saat 
buzdolabında bekletilip, servise sunulur.
Afiyet olsun.

Konya Gazi Lisesi 2000 yılı 
mezunu ve şimdi de  Anadolu 
Üniversitesi İş Geliştirme ve  
Pazarlama bölümü  öğrencisi 
olan Osman Ünaldı, Yurtiçi 
Satış Departmanımızda  Ege 
Bölge’de Alan Satış Yöneticisi 
olarak görev yapmakta. 
Daha önce Çay-Kur’da  altı 
yıl  Satış Temsilciliği ve  
Türk Henkel’de   Saha Satış 
Yöneticiliği yapmış olan Ünaldı, 
2013 yılı şubat ayından beri 
Saray ailesinin  çok değerli bir 
üyesi.  Ünaldı, yıllardır sevgi ve 
bağlılıkla çalıştığı Saray Bisküvi 
‘de sıcak , samimi ve iyi bir 
ekiple çalışmanın, bölümler 
arasındaki güzel iletişimin  
kendisini çok mutlu ettiğini 
belirtiyor . Hobilerinin 
başında  yemek yapmanın 
geldiğini belirtirken  
“sadece su böreğinde 
biraz zayıfım “ diyerek de 
iddiasını ortaya koyuyor.  

Diğer hobilerinin  organik 
tarım ve yüzme   olduğunu 
anlatan Osman Ünaldı, Saray 
ürünlerinden en çok hangisini 
seviyorsunuz sorumuzu ise  
“Çocuklarımı birbirinden 
ayıramadığım gibi hiçbir 
Saray ürününü de birbirinden 
ayıramam, tüm ürünleri 
severek tüketiyorum” diye 
cevaplıyor.

ÇİKONELLA’LI ÇITIR 
KURABİYE 
Malzemeler
l 1 Adet 500 gr Çikonella
l 1 çay bardağı Milkman Süt

l 1 paket margarin
l 500 gr buğday nişastası
l 1 çay bardağı pudra şekeri
l 1 su bardağı un 
l 1 adet kabartma tozu
l 500 gr mısır gevreği
Hazırlanışı
Buğday nişastası , süt, 
margarin, un,  pudra şekeri 
ve kabartma tozunu bir kaba 
koyup güzelce yoğurun ve 
parmak şekline getirin. Daha 
sonra  200 oC fırında üzeri 
pembeleşinceye kadar  pişirin. 
Diğer yanda  Çikonella’ yı bir 
miktar sıvı yağ ile iyice akışkan 
hake getirin ve ardından 

kurabiyeleri içine batırıp,  
sonra da mısır gevreğine 
bulayın. Bütün kurabiyeleri 
aynı şekilde hazırladıktan 
sonra donmalarını bekleyin. 
Çıtır kurabiyeleriniz 
donduktan sonra servise 
hazır…
Afiyet olsun
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Alman Yazar Udo Gollub, geçtiğimiz günlerde 
korkutucu ve bir o kadar da hayatımızı 
etkileyebilecek, geleceğe dair öngörülerini paylaştığı 
bir yazı yayınladı. Üzerinde düşünmeye değer, 
bakın neler diyor;

Mercedes Benz‘in müdürü, 
yakın zamanda verdiği bir 
röportajda; artık rakiplerinin 
diğer araba firmaları değil 

Tesla, Amazon, Google, Apple ve benzeri 
teknoloji şirketleri olduğunu söyledi. Asla 
değişmeyen 3 şeyin olduğu söylenir: 
Ölüm, Vergiler ve Değişim!

Önümüzdeki 5-10 yılda yazılımlar, 
geleneksel endüstrilerin çoğunluğunu 
rahatsız edecek.

Uber, sadece bir uygulama ve bir tane 
bile arabası yok ancak yine de dünyanın 
en büyük taksi şirketi konumunda.  
Airbnb, dünyanın en büyük hotel şirketi 
ancak hiçbir mülkleri yok.

YAPAY ZEKA
Bilgisayarlar dünyamızı anlamada kat-

lanarak artan bir şekilde daha iyi oluyor-
lar. 2016’da bir bilgisayar dünyanın en iyi 
go oyuncusunu yendi ki bu beklenenden 
10 yıl daha önce gerçekleşti.

ABD’deki genç avukatların iş bulması 
çok zor hale geldi. Çünkü IBM‘in Watson 
uygulaması sayesinde sadece saniyeler 
içinde yasal danışmanlık alabiliyorsunuz 
ve bunu % 90 oranında başarıyla yapıyor 
ki insan eliyle yapılanlar başarı oranı 
% 70.

Eğer hukuk okuyarsanız, en kısa 
zamanda bırakın çünkü gelecekte %90 
daha az avukata ihtiyaç olacak ve sadece 
uzmanlar kalacak piyasada.

Watson, insan hemşirelere kıyasla 4 kat 
daha başarılı bir şekilde kanser teşhisinde 
bulunabiliyor. Facebook‘un sahip olduğu 
yüz tanıma uygulaması, yüzleri insanlar-
dan daha başarılı bir şekilde tanıyabiliyor. 
2030’da, bilgisayarlar insanlardan daha 
akıllı olacaklar.

OTONOM (KENDİ KENDİNİ SÜREN) 
ARABALAR

2018’de, ilk kendi kendine giden ara-
balar halka sunulacak. 2020 civarında tüm 
endüstri bundan kötü etkilenecek. Artık 
bir araba sahibi olmak istemeyeceksiniz. 
Telefonunuzla bir araba çağıracaksınız ve 
olduğunuz yere gelip sizi istediğiniz yere 
götürecek. Arabayı park etmenize gerek 
olmayacak, sadece ücreti ödeyeceksiniz ve 

yolculuk esnasında çalışabileceksiniz. 
Çocuklarımız asla ehliyet ve araba sahibi 
olmayacaklar.

Bu durum şehirleri de değiştirecek, 
çünkü %90-95 daha az arabaya ihtiyaç 
duyacağız. Otoparkları, park alanlarına 
çevirebiliriz artık. Tüm dünyada her yıl 
yaklaşık 1,2 milyon insan araba kazala-
rında hayatını kaybediyor. Günümüzde 
100 kilometrede 1 kaza anlamına geliyor 
bu. Özerk arabalar bu oranı 10 milyon 
kilometrede 1 kazaya düşürecek. 1 mil-
yondan fazla insanın hayatı kurtulmuş 
olacak her yıl.

Araba firmalarının çoğunluğu da 
büyük ihtimalle batmış olacak. Gelenek-
sel araba firmaları evrimsel bir yolla daha 
iyi arabalar üretmeye çalışıyor ancak tek-

ALMAN YAZARDAN 
GELECEĞE DAİR 
HAYATIMIZI 
ETKİLEYECEK 
ÖNGÖRÜLER
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TEKNOLOJİ

noloji firmaları (Tesla, Apple, Google…) 
devrimsel bir yolu tercih edecekler ve 
tekerlekleri olan bir bilgisayar inşa edecek-
ler.

Sigorta şirketleri çok büyük sorunlar 
yaşayacaklar çünkü kazalar azaldıkça 
sigorta fiyatları da düşecek. Araba sigor-
tası modelleri yok olacak.

Emlak piyasası da değişecek. Çünkü 
insanlar evden işe giderken yolda çalışabi-
liyorlarsa daha uzak yerlerdeki daha güzel 
mahallelerde yaşamayı tercih edecekler.

Elektrikli arabalar 2020’lerde çok yay-
gın olacak. Ayrıca tüm yeni arabalar elekt-
rikle çalışacağı için şehirlerde daha az 
gürültü olacak. Elektrik inanılmaz bir 
oranda ucuz ve temiz olacak: Güneş ener-
jisi üretimi 30 yıldır katlanarak artıyor 
ancak şimdiden yarattığı olumlu etkiyi 
görebilirsiniz.

Geçtiğimiz yıl, fosil yakıtlardan daha 
fazla Güneş enerjisi paneli kuruldu. Enerji 
firmaları, evlere Güneş enerjisi sektöründe 
rekabeti azaltmak için çaresizce diğer fir-
maların sektöre girişini limitlemeye çalı-
şıyor ancak teknoloji bunun da üstesinden 
gelecektir.

Ucuz elektrik, ucuz ve verimli suyu da 
beraberinde getiriyor. Deniz suyunun 
arındırılmasının maliyeti metreküp başına 
25 cent olmuş durumda. Dünyanın bir-
çok bölgesinde yetersiz su kaynağı yok 
sadece yetersiz içilebilir su kaynağı var. 
Eğer neredeyse hiç bir maliyet olmadan 
herkes istediği kadar temiz suya ulaşabi-
lirse neler olur bir hayal edin.

SAĞLIK
Bazı firmalar Tricorder (Star Trek‘de 

medikal tarama yapan bir cihaz) denilen 
ve telefonunuzla çalışan bir medikal cihaz 
üretiyorlar. Bu cihaz sayesinde retina tara-
ması yapabilir, kan ve nefes örneklerinizi 
sisteme yükleyebilirsiniz.

Cihaz, 54 biyogöstergeyi analiz ederek 
neredeyse tüm hastalıkları tanımlayabile-
cek. Ve ucuz olacağından neredeyse dün-
yadaki herkesin bu medikal sisteme erişimi 
olabilecek. Hoşçakal, tıbbi kurumlar…

3D YAZICILAR
Son 10 yılda en ucuz 3D yazıcının 

fiyatı 18.000$’dan 400$’a düşerken hızı 
da yaklaşık 100 kat arttı. Tüm büyük 
ayakkabı firmaları çoktan 3D yazıcılarla 
üretime başladılar.

Bazı uçak yedek parçaları çoktan 3D 
yazıcılarla üretilmeye başlandı. Uzay istas-
yonunda bulunan 3D yazıcı sayesinde de 
eskiden yanlarında taşımak zorunda 
oldukları onca yedek parçayı elimine etti-
ler bile.

Bu yılın sonunda akıllı telefonlar 3D 
tarama özelliklerine sahip olacaklar. Artık 
telefonunuzla ayağınızı tarayıp evde aya-
ğınıza mükemmel uyan bir ayakkabı üre-
tebileceksiniz.

Çin’de 6 katlı bir ofis binası 3D yazı-
cıyla üretildi bile. 2027’yılına geldiği-
mizde üretilen her şeyin %10’u 3D 
yazıcılardan çıkmış olacak.

İŞ FIRSATLARI
Eğer girmek istediğiniz bir iş fikri 

varsa, kendinize sorun: Gelecekte bu iş var 
olacak mı?. Eğer cevabınız evet ise bunun 
gerçekleşmesini nasıl hızlandırabilirsiniz?

Eğer bu iş telefonunuzla çalışmaya-
caksa unutun o fikri. 20. yüzyıl’da başa-
rıya ulaşması için tasarlanan her iş fikri 
21. yüzyıl’da başarısızlığa uğrayacaktır.

İŞ
Önümüzdeki 20 yılda, günümüzdeki 

işlerin %70-80’i ortadan kalkacak. Elbette 
gelecekte yeni işler olacak ancak herkes 
için yeteri kadar olacak mı bu kadar kısa 
sürede, orası belli değil.

TARIM
Gelecekte 100$’lık bir tarım robotu 

olacak. 3. Dünya ülkelerindeki çiftçiler, 
tüm gün tarlada çalışmak yerine kendi 
robot çiftçilerinin yöneticisi olabilecekler.

Topraksız tarım çok daha az su ile yapı-
lacak. Petri kapında yetiştirilen ilk et hazır 
bile ve gelecekte gerçek hayvandan üreti-
len etten daha ucuz olacak. Günümüzde 
tüm tarım arazilerinin 30%’u inekler için 
kullanılıyor. Eğer bu alanlara ihtiyacımız 
olmazsa neler olur hayal edin. Böcek pro-
teinini yakın zamanda piyasaya sürmeye 

hazırlanan yeni girişimler var. Böcekler 
normal etten daha fazla protein içeriyor. 
Bu ürünler alternatif protein kaynağı ola-
cak etiketlenecekler çünkü birçok insan 
hala daha böcek yeme fikrine sıcak bak-
mıyor.

“Moodies” adı verilen ve hangi ruh 
halinde olduğunuzu tespit eden bir uygu-
lama var. 2020’de yüz ifadelerinizden 
yalan söyleyip söylemediğinizi anlayabi-
lecek uygulamalar olacak. Bu uygulama-
nın kullanıldığı ve katılımcıların yalan 
söyleyip söylemediklerinin yayınlandığı 
bir siyasi tartışma programını hayal edin.

Bitcoin, gelecekte dünyanın olağan 
para birimi haline gelebilir.

UZUN ÖMÜR
Günümüzde her yıl ortalama insan 

ömrü yaklaşık 3 ay uzuyor. 4 yıl önce 
ortalama insan ömrü 79 yıldı, günü-
müzde ise 80 yıl oldu. Ortalama artışın 
kendisi bile artıyor. 2036’ya geldiğimizde, 
ortalama 1 yılda 1 yıldan daha fazla arta-
cak. Yani hepimiz çok çok uzun hayatlar 
yaşayabiliriz, büyük ihtimalle 100 yıldan 
uzun hayatlar.

EĞİTİM
10$ gibi bir fiyata Asya ve Afrika’da en 

ucuz akıllı telefonlara ulaşabileceksiniz. 
2020’ye geldiğimizde insanların %70’i 
akıllı telefon sahibi olacak. Herkesin 
dünya seviyesinde bir eğitime erişimi ola-
cak demek bu.

Her çocuk, 1. dünya ülkelerindeki 
çocukların okulda öğrenmesi gereken şey-
ler için Khan Academy‘yi kullanabilir. 
Uygulamayı Endonezya’da yayınladılar 
bile. Yakında da Arapça, Svahili ve Çince 
sürümleri de çıkacak. Eğer İngilizce uygu-
lamayı bedava yayınlarsak olağanüstü bir 
potansiyel görüyorum. Yarım yıldan kısa 
bir sürede Afrika ve dünyanın geri kala-
nındaki çocuklar akıcı bir İngilizceye 
sahip olabilir. 
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Yeni bir eğitim-öğretim dönemi başladı.  Belki sadece 
okul hayatı değil iş hayatımız içinde geçerli olan etkili, 
başarıyı getirecek çalışma yöntemlerini bilmek önemli.

BAŞARI İÇİN ÇALIŞMAK

“Hiçbir başarı tesadüf değildir ve her 
başarının arkasında çalışma disiplini 
yatar.”  Sözünü sıkça duyarız ve hepimiz 
buna ikna olmuş durumdayız. Peki, bizi 
başarıya götürecek çalışma disiplinini 
nasıl sağlayabiliriz?

Anne, baba ve öğretmenlerin öğrenci-
lerden beklentisi, “başarılı” olmalarıdır. 
Başarısızlığın nedeni de “yeterince çalış-
mamak” olarak nitelendirilir. Ancak 
gerekli olan “Bilinçsizce çok çalışmak 
değil, verimli ders çalışma yollarını bilerek 
ve bunları uygulayarak etkili çalışmak”tır. 
Her öğrenci birbirinden farklı olduğu için 
ders çalışma yolu da birbirinden farklılık 
gösterebilir. Ancak başarıya giden yolda 

bazı temel noktalar ortaktır.

1-ÇALIŞMA PLANI
Verimli çalışmanın en temel yolu 

öğrencinin kendine uygun bir çalışma 
planı hazırlamasıdır. Her öğrencinin ders-
leri algılama düzeyi, ilgileri ve ihtiyaçları 
farklılık gösterdiğinden, öğrencinin kendi 
potansiyeline uygun çalışma planı yap-
ması gerekir. Bu konuda okullarda bulu-
nan Psikolojik Danışman ve Rehber 
öğretmenlerinden destek alınabilir.

“Günde kaç saat çalışmalıyım?” Pek 
çok öğrenci bu sorunun cevabını arar. 
Ancak her öğrencinin potansiyeli farklı 
olduğundan çalışma süreleri de farklılık 

gösterecektir. Kesin bir saat belirlemek-
tense dersin yoğunluğuna, öğrencinin 
hazırlandığı sınavlara bağlı olarak kendine 
uygun bir zaman dilimini çalışmaya ayır-
ması gerekir.

Öğrenci ders çalışırken yine kendi 
potansiyeli doğrultusunda 40-45 dakika 
ders çalışıp 10’ar dakika ara vererek veri-
mini artırabilir.

2-ÇALIŞMA ORTAMI
Diğer önemli bir nokta, çalışılacak 

ortamın düzenlenmesidir. Çalışma orta-
mının öğrenciyi derse motive edici nite-
likte olması gerekir. Öğrenci, çalıştığı 
ortamdan zevk almalıdır. İyi havalandırıl-
mış, yeterince aydınlık ve normal sıcak-
lıktaki bir ortam idealdir. Ders masasının 
üzerinde sadece o an çalıştığı dersin 
materyali bulunmalıdır. Diğer materyaller 
öğrencinin dikkatini dağıtır. Öğrencinin 
çalışma odasında dikkatini dağıtacak afiş, 
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l Bu sezon aksesuarları karıştırarak 
kullanmak trend. Tek küpeler 
kullanmak, gümüş ile altını karışık 
takmak moda. Şahmeranlar 
ve değişik bileklikler de 
giydiklerimizi şenlendirmeye 
devam ediyor.

l Ayakkabılarda küçük topuklu 
çizme ve botlar hala moda. 
Kovboy çizmeleri ise olmazsa 
olmazlardan. Beyaz ya da bayrak 
kırmızısı çizmeler de sıkça 
görülecek.

l Gümüş sezonun en trend rengi. 
Bir diğeri ise turkuaz. 

l Eşarp elbiseler ünlü modacıların 
ilham kaynağı olmaya devam 
etmiş. Çizmelerle kombin şıklık 
yaratıyor.

l Puantiye ve yıldızlar sezonun 
moda desenleri
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PSİKOLOJİ/KADIN

nasıl anlattığını bilmek ve anlatılan konu-
nun ne derece önemli olduğunu anlamak 
durumundadır.

F: Fikirler / Konu, ana ve yan fikir-
lerden oluşur. Konunun ana fikri olduğu 
gibi onu anlatanın da konuya kattığı fikir-
ler vardır. Öğrenci özellikle ana fikri anla-
maya çalışmalıdır.

İ: İşaretler / Okul bir oyundur. Bu 
oyunun kuralını bilerek ve buna uyarak 
oynarsanız hem başarılı olur, hem de bu 
oyundan zevk alırsınız. Öğretmenlerin 
işaretlerine karşı uyanık olmak, okul oyu-
nunun en zevkli yönlerinden biridir. Hiç-
bir öğretmen açık açık bu sınav sorusudur 
demez. Ancak önemli konuların işaretini 
verir. “Önemli”, “başlıca”, “can alıcı”, 
“şunu unutmayın ki”, “burada esas fikir” 
gibi kelimeler bu işaretlerden bazılarıdır.

K: Katıl / Öğrencinin konuyu anla-
ması için gerektiğinde soru sorması çok 
önemlidir.

A: Araştır / Öğrenci konu ile ilgili 
düşüncelerini uygun koşullarda arkadaş-
ları ile paylaşmalı ve gerekirse başka kay-
naktan araştırma yapmalıdır.

N: Not tut / Yazılmayan bilgiler 
çabuk unutulur

6-AMAÇ BELİRLEMEK
Doğadaki her şeyin bir amacı vardır. 

Her öğrencinin mutlaka bir ya da birkaç 
amaç belirlemesi gerekir. Bu amaçlar; bir 
problemin çözümünü öğrenmek, bir yazı-
daki ana düşünceyi bulabilmek vb olabi-
lir. Bunları iyi belirleyerek çalışmaya 
başlayan kişiler, bu yakın amaçlara ulaşa-
rak sınıfını geçmek, okulunu bitirmek ve 
sınavları kazanmak biçiminde özetlenen 
uzaktaki amaçlarına da ulaşırlar. Hedefi 
olmadan ilerleyen gemiye hiçbir rüzgar 
yardım etmez. Amaç belirleme konu-
sunda öğrenci, kendi potansiyelini göz 
önünde bulundurması gerekir.  

poster, televizyon gibi şeyler bulunmama-
lıdır.

3-ETKİN OKUMA
Öğrencinin daha kısa sürede daha çok 

ders çalışıp başarılı olması için etkin 
okuma becerisini kazanması gerekir. Oku-
mak, ders çalışmanın olmazsa olmasıdır. 
Diğer taraftan öğrenci derste dinlediği 
konuyu çok fazla ayrıntılara girmeden not 
tutmalıdır. Mümkünse her ders farklı def-
terlere not alınmalı, bu sırada yazı düze-
nine dikkat edilmeli ve olabildiğince 
renkli kalemler kullanılmalıdır. Öğrenci 
hafta içi çalıştığı konuyu hafta sonu, 
bütün bir ay çalıştığını ise ayda bir tekrar 
etmelidir.

4-TEKRAR
Öğrencinin bir derste başarılı olabil-

mesi için hazırlıklı gelmesi, derste işlenen 
konuları belli aralıklarla tekrar etmesi 
gerekir. Öğrenciler zamanla unutabilir. 
Unutmayı önlemenin iki yolu vardır. 
Bunlardan biri, öğrenilen bilgilerin yeri 
geldiğinde kullanmak, bir diğeri de ara-
lıklı olarak tekrar etmektir. Öğrenciler 
öğrendiklerini yeri geldikçe kullanırken 
hem bunların işe yaradığını görecekler 
hem de yeni bilgiler edinmeye motive 
olacaklar. Günlük, haftalık ve aylık olarak 
yapacakları tekrarlar sayesinde ise bir 
taraftan eski öğrendiklerini hatırlarken 
diğer taraftan da sınavlara her an hazır 
durumda olacaklardır.

5-ETKİN DİNLEME
Dersi iyi anlamak için o dersi anlatan 

kişiden iyi dinlemek gereklidir. Etkin din-
lemek dersin anlaşılması için çok önem-
lidir. Etkin dinlemede İFİKAN tekniği

İ: İzle / Öğrenci öğretmeni gözleme-
lidir. Öğretmenin çok önemli konuları 

2017 -2018 
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Kaynak: Tülin Kermen
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1 Okula eğlenmek ve öğrenmek 
amacı ile gidin

Dersleri severek yeni şeyler öğrenmek ama-
cıyla dinlerseniz okul sizin için daha eğlen-
celi olacaktır. 

2 Derslere hazırlıklı gidin
 Derslerden önce konuyla ilgili kitap-

lardan, büyüklerinizde ve internetten yarar-
lanarak ön hazırlık yapın. Böylece konuları 
daha iyi anlarsınız. 

3 Dersi derste öğrenin
Konuların aklınızda kalması için 

öğretmeniniz konuyu anlatırken onu dik-
katli dinleyin ve ipuçlarını kaçırmayın. Size 
önemli ipuçları verecektir.

4 Öğrendiklerinizi tekrar edin
Bir ders programınız olsun ve hangi 

derse ne zaman, ne kadar çalışacağınız belli 
olsun. Öğrendiklerinizi unutmamak için 
bu programa göre tekrarlayın. 

5 Okuyun, yazın ve hobi edinin
Bolca kitap okuyun ve kitap-

larla ilgili çevrenizdekiler ile soh-
bet edin. Günlük tutun, 
hikayeler yazın, boş kalan vakit-
lerinizde uğraşacağınız bir 
hobi edinin. Böylece her 
anınız dopdolu ve eğlenceli 
geçecektir. Yeni eğitim yılı hepi-
mize uğurlu olsun.

En çok kullandığımız 
araçlardan biri olan 

silgilerin, görevlerini 
nasıl yerine getirdiğini 
hiç düşündünüz mü?  
Tabii bunu anlamak 
için önce kalemlerin 

nasıl yazdığına 
bakalım. 

ŞİMDİ OKUL
ZAMANI
Sevgili çocuklar, okul hayatınızın mutlu ve verimli 
geçmesi için yapmanız gerekenleri biliyor musunuz? 
Sizlere birkaç önerimiz var;

Silgi nasıl siler?
Silgi ile yazıların üzerinden geçti-
ğimizde silgi,  kağıdın liflerini yu-
muşatarak minik grafit parçalarını 
çekip çıkarır. Silme işlemlerinden 
sonra grafit parçalarının bir kısmı 
silgi üzerine yapışır bir kısmını da 
silgiden kopan parçalar ile beraber 
kâğıdın üzerinde kalır. 

Kurşun kalemin 
ucunda ne var?

Defterimize yazı yazmak için kul-
landığımız kurşun kalemlerimizin 
uç kısımları kurşun değil doğal kar-

bon olan grafittir. Yazı yazarken 
kalemin defter üzerinde bı-

raktığı iz ucundaki grafitin 
kâğıt tarafından aşındırılıp 

tutulan kısımdır. 
Kalemimizin izini 
oluşturan minik 

grafit,  yüzeyin hemen 
altındaki kâğıt liflerinin 

altında tutularak yazıyı 
oluşturur. 
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SARAY 
ÇOCUK

ÇOCUK

Sevgili çocuklar, gelecek 
sayılarımızda bu sayfada 
sizlerin fotoğraflarına 
yer vermek istiyoruz. 

Dergimizde yer almak için 
bir Saray ürünüyle çekilmiş 

fotoğrafınızı, mesajınızı, 
isminizi ve yaşınızı da 
yazarak bize gönderin. 

Adres: info@saraybiskuvi.
com.tr ya da

0 542 574 70 42 whatsapp

ŞİMDİ OKUL ZAMANI
Sevgili öğrenciler, yeni eğitim-öğretim döneminde 

hepinize keyif, sağlık ve başarılar diliyoruz.

Bu sayımızda da size eğlenceli matematik ve dikkat geliştirme soruları 
hazırladık. Cevaplarınızı info@saraybiskuvi.com.tr adresine ya da 0 
542 574 70 42 whatsapp numarasına adınız ve iletişim bilgilerinizle 

gönderin sürpriz hediye paketleri kazanma şansı yakalayın.

BU ODADA KAÇ ADET SARAY ÜRÜNÜ VAR?  
Doğru cevabı gönderen 10 kişiye  Saray’dan lezzet dolu hediye kutusu…

İLK SORU 
POWERNUT’TAN 

GELİYOR

ÇİKİLOP LEZZETİNE GİDEN 
YOLU BULABİLİR MİSİN? 
Doğru cevabı gönderen ilk 5  kişiden biri 
olma şansını yakala!

KELİME AVI
Bulmacadaki Saray lezzetiyim... 
Ben kimim?
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PORTRE

ELİF
BÖREKCİ

Saray Bisküvi Kalite Güvence 
Müdürü olan Elif Börekci,  gıda 
alanında farklı üretim tesislerinde 
20 yıllık tecrübeye sahip. “Kalite 

ile ilgili her konuda işin mutfağından geli-
yorum” diyen Börekci, Laboratuvar Yöne-
timi, Spesifikasyon Yönetimi, Proses Kalite 
Kontrolü, Gıda Teknolojileri, Gıda Güven-
liği, Performans Yönetimi, Sürekli İyileş-
tirme, İş Sürekliliği, Değişim Yönetimi ve 
Kalite Belgelendirme Denetimleri konula-
rında hem çalışmış, hem yönetmiş, hem de 
denetlemiş bir kaliteci.

Elif Börekci, 1996 yılında Ege Üniver-
sitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Profesyonel kariyerine Pınar 
Süt firmasında Toplam Kalite Uzmanı ola-
rak başladı ve çalıştığı kısa sürede Eskişehir 
fabrikasında görevler üstlendi. Ardın-
dan1997 ‘de Eti Tam Gıda fabrikasında 
Hijyen Uzmanı olarak çalıştı. Daha sonra, 
Bush Boake Allen (BBA) firmasında Kalite 
Güvence Mühendisi olarak görev aldı. 
2000 yılında BBA firmasının International 
Flavours and Fragrances (IFF) firması tara-
fından satın alınması ardından, SAP Kalite 
Modülleri, Kalite Mühendisliği, İstatistiksel 
Kalite Kontrol, Analiz Metodu Validas-
yonu, Anahtar Performans Göstergeleri, 
Tedarikçi Kalite Yönetimi, HACCP, Gıda 
Savunması ve Operasyon Yönetimi ile ilgili 
uluslararası çalışmalar yaptı. Bir çok ülkeyi 
görevli olarak ziyaret etme fırsatı bulan 
Börekci, değişik kültürler görmek, ülkelerin 
geleneklerine göre gıda güvenliği ve kalite 
yaklaşımlarını deneyimlemek beni zengin-
leştirdi diyor ve BRC, IFS ve AIB gibi zorlu 
denetimleri ilk olarak bu yıllarda geçirdi-
ğini belirtiyor. 

Elif Börekci, kariyerine 2008’de Cad-
bury Türkiye firmasında Kalite Güvence 
Şefi olarak devam etti. 2010 yılında Yıldız 
Holding bünyesindeki Continental Con-
fectionery Company (CCC) firmasında 
Kalite Güvence Müdürü olarak görev yaptı. 
2012 ‘de  Northstar Innovation firmasına 
Kalite Güvence Müdürü olarak geçti. 
Burada Sıfır Hata El Kitabının hazırlanma-
sında ve denetim metodolojisini geliştiril-
mesinde çalıştı. 2016 yılında Bursa’ya 
yerleşen Börekci, Natura Gıda Golf Don-

durma fabrikasında görev yaptı.
Börekçi, 2003-2006 yılları arasında 

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde 
İşletme Yüksek Lisansını tamamladı. 2013 
yılında SAI Global Türkiye firmasının BRC 
6. Versiyon Baş Denetçi programına 
katıldı. 2015 yılında House of Human fir-
masında Profesyonel Koçluk eğitimini aldı. 

Mayıs 2017’de Saray Bisküvi’ye katılan 
Elif Börekci, Karaman ve Kırklareli fabri-
kalarında Kalite Güvence faaliyetlerine 
liderlik ediyor. KPMG danışmanlık firması 
ile yürütülen süreçlerin mükemmelleştiril-
mesi çalışmalarını, Inosuit ve Turquality 
projelerini çok önemsediğini belirtiyor. 
“Kalite, sadece Kalite Güvence’nin çalış-
ması ile elde edilemez, fabrikalarda her 
çalışanın yaptığı işe kalite bilinci ile yaklaş-
ması ile ancak sağlanabilir. Kalite Güven-
ce’nin üzerine düşen en büyük görev; 

dünya trendlerini ve standartların gerekli-
liklerini izlemek ve eğitimler verip, takip 
ederek fabrikalardaki uygulamalara öncü-
lük etmektir” diyor. 

1974 Eskişehir doğumlu ve bekar olan 
Elif Börekci, iyi derecede İngilizce biliyor. 
Fütürist Derneği çalışmalarını takip ediyor. 
Fotoğraf çekmeyi ve müzik dinlemeyi sevi-
yor. 

Şirketlerin başarılarında takım çalışma-
sının önemine yürekten inanan Börekci, 
her bir başarı hikayesi, biraz derinlemesine 
bakıldığında, bir birlikte başarma hikayesi-
dir diyor ve ekliyor;

“Başarı dediğimiz şey, hayatta kendi iste-
diğimiz yol veya yollardan gitmektir. Lider-
lik ise, böylesine bir yolculukta, her yeni 
günde yeni bir şeyler öğrenirken, yol arka-
daşlarımızla birlikte anlamak, büyümek, 
gelişmek ve geliştirmektir”.  
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