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EDİTÖR

2018 yılının ilk sayısıyla karşınızdayız. 
Yeni yıl demek, yeni umutlar, yeni 
heyecanlar demektir. Öncelikle hepi-
miz için huzurlu, mutlu, sevgi dolu ve 

başarılarımızın artacağı bir yıl olmasını dileriz. 
Saray olarak bizler yenilikçi çalışmalarımıza 
devam ederken, bir bütünü oluşturanın par-
çalar olduğunu unutmuyor ve her bir parçamızı 
iyileştirme, yenileştirme yolunda adımlar atma-
ya devam ediyoruz. 2018 yılında da yolumuzda 
bu anlayışla yürümeye devam edeceğiz.

Tangram oyununu daha önce duymuşsu-
nuzdur. Uzakdoğu orijinli bu oyunda taş, plas-
tik veya tahtadan yapılmış yedi adet geometrik 
parçanın bir araya getirilmesiyle çeşitli formlar 
oluşturuluyor. Oyun için sabır ve zaman gerek-
li ama her şeyden önemlisi düş gücünüz yoksa 
bu oyunu oynamak pek de mümkün olmuyor. 
Önemli olan ise elinizdeki parçayı doğru yere 
koyarak yeni bir şekil yaratmak… İşte Saray 
olarak biz de tıpkı Tangram oyunundaki gibi 
işimizdeki her bir parçanın ne kadar önemli 
olduğunu kurulduğumuz ilk günden bu yana 
çok iyi biliyoruz ve her bir parçayı doğru za-
manda doğru yere koyarak yaptığımız yeni-
likçi hamlelerle öne çıkıyoruz. 2018 yılının ilk 
sayısında sizlere 2017’de gerçekleştirdiğimiz 
hamlelerin olumlu sonuçlarını aktardık. Bunun 
içinde, 2017 yılında InovaLİG şampiyonları 
arasına girişimizden Türkiye’deki ekonomik 
gelişmelere ve bununla birlikte belirlediğimiz 
yeni stratejilere, şirket içi iyileştirmelerimizden 
kadın çalışanlarımıza yönelik özel projele- 
rimize kadar pek çok bilgi yer alıyor. Fakat bu 
sayımızda değinmek istediğimiz ana konu, yalın 
üretim felsefesi ve TPM oldu.

Bildiğiniz gibi dünyanın kaynakları hızlı bir 
şekilde tükeniyor ve tüm dünyanın ortak hedef-
leri var. Sürdürülebilir bir dünya için Birleşmiş 

Milletlerin açıkladığı Küresel Hedefleri dik-
kate alarak şekillendirdiğimiz 2023 Stratejik İş 
Planımızda hepimizin dikkate alması gereken 
maddeler bulunuyor. Bu maddeleri yerine ge-
tirmek için birtakım sorumlulukların altına 
girilmesi ise elzem. Bu nedenle şirketler için 
sürdürülebilirliğin esaslarına ulaşmada yalın 
üretim felsefesini benimsemek önemli. Yalın 
üretim bugün tüm dünyada büyük markaların 
benimsediği ve giderek yaygınlaşan bir üretim 
felsefesi. Saray Bisküvi olarak bizler de bu 
felsefeyi benimseyerek gerçekleştireceğimiz 
üretim faaliyetlerimizle sürdürülebilir bir dünya, 
daha iyi bir gelecek, daha verimli iş süreçleri için 
elimizden geleni yapıyoruz ve bununla birlikte 
tüketicilerimizin hayatına daha iyi dokunuşlar 
yapmak için çalışıyoruz.

Bizden haberlerin, bilgilendirici konuların ve 
güncel haberlerin yer aldığı yeni sayımızı keyifli 
okumanızı dileriz.

Sevgi ve saygılarımızla…

Merhaba,

DR. ABDURRAHMAN BAŞ
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EDİTÖR

İ Ç İ N D E K İ L E R
O C A K - Ş U B A T - M A R T

Yalın üretimin temel amacı, değerin 
hammaddeden başlayarak, değer 
yaratma süreci boyunca kesintisiz 
bir şekilde aktarılması ve hızla nihai 
müşteriye ulaştırılmasıdır. Buradaki 
en temel nokta ise bu değer 
üretim sürecinin tüm israflardan 
arındırılarak yalın hale getirilmesi. 
Yalın düşünceye göre 7 temel 
israf var: Fazla üretim, taşımalar, 
stoklar, beklemeler, hatalı üretim 
ve aşırı işlem. Toplam Verimli 
Yönetim (TPM) ise yalın üretim 
yaklaşımının tüm işletme çapında 
uygulanmasına yönelik geliştirilen 
bir uygulama disiplini.

Yalın üretim bugün tüm dünyada 
büyük markaların benimsediği 
ve giderek yaygınlaşan bir üretim 
felsefesi. Saray Bisküvi olarak 
bizler de bu felsefeyi benimseyerek 
gerçekleştireceğimiz üretim 
faaliyetlerimizle sürdürülebilir bir 
dünya, daha iyi bir gelecek, daha 
verimli iş süreçleri için elimizden 
geleni yapıyoruz ve bununla birlikte 
tüketicilerimizin hayatına daha iyi 
dokunuşlar yapmak için çalışıyoruz.

Seçil Şendağ

Hikmet Atilla Sümer

Greeneco
Mobsar Mobilya

Kadınlar yalnızca iş yerlerinde değil, 
mesainin ardından özel yaşamlarında 
da çalışmaya devam ediyorlar. 
Günümüzün çalışan kadınları, rahat 
edebilecekleri, esnek çalışabilecekleri 
ve fırsat eşitliği sağlayan sektörleri 
tercih ediyorlar. 

Türkiye’nin sevilen atıştırmalık 
markası Saray, Türkiye İnovasyon ve 
Girişimcilik Haftası’nda, 2017 yılının 
inovasyon şampiyonları arasına adını 
yazdırdı.
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İŞ DÜNYASI

TÜRKİYE UNLU MAMULLER 
VE ÇİKOLATA KAPLAMALI 
ÜRÜNLER PAZARI 

OECD, TÜRKİYE İÇİN 
BÜYÜME TAHMİNİNİ 
YÜKSELTTİ

2017 yılında hem çikolata 
kaplamalı hem de unlu ma-
muller kategorilerinde büyüme 
eğilimi gözlemleniyor. 12 ayda 

sektörün toplam cirosu %18 büyüme 
göstererek yaklaşık 7,41 milyar TL’ye 
ulaştı ve hem unlu mamuller hem de 
çikolata kaplamalı ürünler içerisindeki 

tüm ana kategorilerde de büyüme göz-
lemlendi.
Saray Bisküvi bu dönem içinde unlu 
mamuller sektöründe %9,5 miktarsal 
büyüme gerçekleştirdi. Cirosal olarak 
da yine sektör büyümesinin üzerinde bir 
büyümeyle %42,1 ciroartışı elde etti. 
Saray, çikolata kaplamalı ürünler katego-

risindeyse önceki yılın aynı dönemine 
göre %156 tonaj büyümesi sağladı. 
Toplam atıştırmalık kategorisine ba-
kıldığında Saray; 2017-2016 yılı kar-
şılaştırmasında en yüksek paya sahip ilk 
10 firma arasında, ciro bazında, oransal 
olarak en yüksek büyüyen 2. firma olarak 
%57 artış gerçekleştirdi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü (OECD), dünya 
ekonomisinin 2018 yılında 
büyüyeceğini bildirdi. 

Kuruluşun sunduğu raporda, 2018’e 
ilişkin büyüme tahmini 3,7 olarak 
açıklandı. Raporda, yatırım, istihdam ve 
ticaretin genişlediği, bu gelişmenin orta 
vadede sürdürülebilir ve güçlü büyüme 
için yeterli olmadığı da belirtildi. 

OECD, Türkiye için de büyüme 
beklentisini yükseltti. Türkiye’nin 
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artış 
beklentisinin güçlü mali teşvik ve ihra-
cat pazarındaki toparlanmanın etkisiyle 
%3,5’ten %4,9’a yükseltildiği bildirildi. 
Raporda, 2019 için büyüme beklentisi 
ise %4,7 olarak belirtildi. 

ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARINI 
ARTIRABİLİR 

OECD’nin hazırladığı raporda, 
“Açıklanan yapısal reformlarda etkili 
ilerleme, mali şeffaflık ve 2018-2010 
Orta Vadeli Ekonomik Programın def-
lasyon hedefleri, güveni yükseltebilir ve 
yerli ve yabancı özel sektör yatırımlarını 
artırabilir” deniliyor. Finansal kırıl-
ganlıkların yüksek cari işlemler açığından 
kaynaklanan dış finansman ihtiyacı 
nedeniyle yüksek kalacağını ifade eden 
rapor, “Reel sektördeki işletmelerin borç 
kaldıracının önemli derecede artmış 
olması, ek borçlanma ve yatırım kapa-
sitelerini kısıtlıyor. 2017’de yürürlüğe 
giren büyük devlet kredi garanti sistemi, 

kısa vadeli finansal sıkıntıları hafifletti 
ve bu uygulamanın iki yıl yürürlükte 
kalması bekleniyor” diyor.

Enflasyon değerlendirmelerine de yer 
verilen rapor, 2018 yılı için enflasyon 
beklentisinin %9,9, 2019 yılı için ise 
%8,9 olarak belirlendiğini söylüyor. 

ÇİN VE RUS EKONOMİLERİNDE 
SÜRPRİZ GELİŞMELER

OECD’nin hazırladığı raporda Avro 
Bölgesi, Japonya ve Kanada’ya yönelik 
tahminler ise yukarı yönlü olarak revize 
edildi. Çin ve Rus ekonomilerinin olum-
lu sürpriz gelişmelere sahne olduğu bildi-
rildi. İngiliz ekonomisi içinse büyüme 
tahminlerinde herhangi bir değişikliğe 
gidilmedi. Almanya, Fransa ve İtalya 
başta olmak üzere Avro Bölgesi için 
büyüme tahmininin yükseltildiği rapor, 
Avro Bölgesi için bu yıl %1,9 büyüme 
tahmin ediyor.

Gelişmekte olan ülkeler içinde Rusya 
ve Çin için büyüme tahminlerini artıran 
OECD, Hindistan ve Brezilya için tam 
tersi bir tablo çizdi. Rusya’nın 2018’de 
%2,1’lik büyüme gerçekleştireceği, 
Çin ekonomisinde %6,6’lık büyüme 
öngörüldüğü belirtildi.

BÜYÜMEDE İLERLEME 
BEKLENİYOR

T.C. Kalkınma Bakanlığı, Ekonomik 
Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü, Ekonomik ve Stratejik 

Araştırmalar Dairesi’nin 15 Temmuz-15 
Ekim 2017 tarihlerini baz alarak sunduğu 
“Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler 
Bülteni”nde de büyümede ilerleme 
olacağına dair saptamalar var. Kalkınma 
Bakanlığı’nın hazırladığı bültene göre, 
küresel ekonomi güven artışının da et-
kisiyle ılımlı toparlanmaya devam edi-
yor. İki yıllık zayıf göstergelerden sonra 
üretimdeki ekonomik aktivitenin artması 
ve bunun ticareti desteklemesiyle birlikte 
büyümede ilerleme bekleniyor.

IMF de Ekim ayında yayınladığı Küre-
sel Ekonomik Görünüm Raporu’nda 
küresel ekonomik aktivitedeki artışın 
sürdüğünü belirtti. Raporda, 2016 
yılında %3,2 ile küresel finansal kriz 
sonrasındaki en düşük seviyesinde seyre-
den küresel büyümenin; 2018 yılında 
%3,7 olarak gerçekleşeceği tahmin edil-
di.

Nielsen perakende pazarı 2017  yılı (Ocak-Aralık ) araştırma raporuna göre, unlu mamuller pazarı 
bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarsal olarak %7 büyürken çikolata kaplamalı pazarı ise %6 
büyüdü. Cirosal olarak ise unlu mamuller pazarı %16, çikolata kaplamalı pazarı %22 büyüme gösterdi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) dünya ekonomisinin 2018 yılında daha fazla 
büyüyeceği tahmininde bulundu. OECD’nin yayımladığı raporda, Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla (GSYH) artış beklentisinin güçlü mali teşvik ve ihracat pazarındaki toparlanmanın etkisiyle 
%3-3,5’ten %4,9’a yükseltildiği bildirildi. Raporda, 2019 için büyüme beklentisi ise %4,7 olarak 
belirtildi. 
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İŞ DÜNYASI

YALIN ÜRETİM ve 
TPM DÖNÜŞÜMÜ 

Dr. Abdurrahman Baş
Saray Bisküvi İnsan Kaynakları Direktörü

Saray Bisküvi, 40 yıla yaklaşan 
kurumsal geçmişi ve ülke 
sınırlarını aşan başarılarıyla 
Türk Gıda Sanayisi’nin en 

önemli yapıtaşlarından biri. Saray Ailesi-
nin üyeleri olarak bu gururu taşımanın 
bize önemli görevler yüklediğinin de 
farkındayız. Ülkemizin ve şirketimizin 
gelişimi için her zaman yeni atılımlar 
yapmalı, hep daha iyiyi hedeflemeliyiz. 
Şirketimizin geçmişine baktığımızda, 
kurumsal gelişim çalışmalarında İnsan 
Kaynakları Departmanımızın her zaman 

öncüler arasında yer aldığını görüyo-
ruz. Saray Bisküvi bünyesinde İnsan 
Kaynakları Direktörlüğü’nün 1990’ların 
başında kurulmuş olması bile başlı başına 
bir atılımdır. Mesleğe başladığım o 
yıllarda, birçok kurumsal şirketin çalışanı 
‘İnsan Kaynakları’ ile ‘İnsan Hakları’nı 
birbirine karıştırıyorken Saray Bisküvi, 
departmanın başına bir direktör atayarak 
çığır açtı. 

O tarihte gerçekleştirilen bu atılım, 
Saray Bisküvi üst yönetiminin insana 
verdiği değeri ortaya koyuyor. Bugün 

dünyada başarılı olmuş şirketlerin, 
başarıyı yakalamalarındaki en önemli 
unsur, bünyelerinde bulunan başarılı 
insanlardır. Bu gerçeğin farkında olan 
Saray yönetimi, kurumsal gelişim 
çalışmalarının merkezine her zaman 
insanı koyuyor.  

REKABETİN ANAHTARI:  
YALIN ÜRETİM 

Bugün geldiğimiz noktada, şirketimiz 
insan odaklı yeni bir kurumsal gelişim 
hamlesini başlatmak üzere: “Yalın 

Üretim ve TPM dönüşümü”. Son 
yıllarda ülkemizde bütün büyük sanayi 
şirketlerinin ana gündem maddelerin-
den biri olan bu dönüşüm, çağımızda 
rekabetçi olmanın anahtarı olarak kabul 
ediliyor. Saray Bisküvi’de Yalın Üretim 
ve TPM çalışmalarına başlamamızın 
temel sebebi, rekabetçilikte bir adım 
öne geçmek. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Cumhurbaşkanı’nın katıldığı Türki-
ye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası, 
İnovalig Ödül Töreni’nde İnovasyon 
Ödülü aldığımız bu dönemde, bir taraf-
tan yenilikçi ürün ve süreçlerimizle yeni 
ufuklara yelken açarken, diğer taraftan 
da var olan tüm süreçlerimizi yalınlık 
ve verimlilik bakış açısıyla yeniden 
yapılandıracağız. 

DÖNÜŞÜMDE İNSAN ROLÜ
Dünyada bu dönüşümü gerçekleştirip 

çok başarılı sonuçlara ulaşan şirketlerin 
yanı sıra gösterdikleri tüm çabalara 
rağmen başarılı olamayan şirketler de var. 
Aradaki en temel fark, bu dönüşümde 
insan unsuruna biçilen roldür. Eğer bu 
dönüşümü bir danışmanın anlatacakları 
ve bir gönülsüz çalışanın dolduracağı 
formlar üzerinden gerçekleştirmeyi 
düşünürseniz, çabanız başarısızlıkla 
sonuçlanacaktır. Ama eğer çalışmaların 
merkezine insanı koyup eğitilmiş 
insanların gönüllü katılımıyla dönüşümü 
gerçekleştirmeyi hedeflerseniz mutlaka 
başarılı olursunuz.

YALIN ÜRETİM ve TPM NEDİR? 
Yalın üretimin temel amacı, değerin 

hammaddeden başlayarak, değer yarat-
ma süreci boyunca kesintisiz bir şekilde 
aktarılması ve hızla nihai müşteriye 
ulaştırılmasıdır. Buradaki en temel nokta 
ise bu değer üretim sürecinin tüm israf-
lardan arındırılarak yalın hale getirilmesi. 
Yalın düşünceye göre 7 temel israf var: 
Fazla üretim, taşımalar, stoklar, bekleme-
ler, hatalı üretim ve aşırı işlem. 

TPM ise yalın üretim yaklaşımının 
tüm işletme çapında uygulanmasına 
yönelik geliştirilen bir uygulama disip-

lini. TPM, üretim ve hizmet süreçlerinde, 
tüm çalışanların katılımıyla, otonom 
bakımı öngören, arıza giderme değil ön-
leme yaklaşımını benimseyen, makine ve 
ekipman etkinliğini en üst düzeye getiren 
bir üretim yönetimi yaklaşımı. TPM, 
çalışanları, makineleri ve ekipmanları 
geliştirerek şirket kültürünü değiştirmeyi 
amaçlıyor. Çalışanlara eğitim ve sorum-
luluk verilerek yeteneklerini artırmaları 
için ortam sağlanıyor. Çalışanlarla bir-
likte makine ve ekipman da geliştiriliyor.

TPM, bir dönem Toplam Verimli 
Bakım (Total Productive Maintenance) 
olarak anılmaktaydı. Ancak, genişleyen 
kapsamı ve yeni geliştirilen teknikler-
in ardından bugün Toplam Verimli 
Yönetim (Total Productive Management) 
olarak adlandırılıyor. Japonya’dan tüm 
dünyaya yayılan bu sistem, özellikle Toy-
ota grubunda başarıyla uygulanmış.

TPM SÜRECİNDE NELER 
YAŞAYACAĞIZ?

Toplam Verimlilik Yönetimi, öncelikle 
tüm süreçlerin yalınlaştırılması ile müm-
kün olacak. Bu nedenle çalışmalarımıza 
değer akışı haritalarımızı çıkararak 
başlayacağız. Yaptığımız işlerden değer 
üretmekte olanları geliştirecek, değer 
üretmeyenleri ise ayıklayacağız. 

Her firmada olduğu gibi firmamızda 
da zaman zaman israfla karşı karşıya 
kalıyoruz. TPM çalışmaları çerçevesin-

Yalın üretimin temel amacı, değerin hammaddeden başlayarak, değer yaratma süreci boyunca 
kesintisiz bir şekilde aktarılması ve hızla nihai müşteriye ulaştırılmasıdır. Buradaki en temel nokta ise 
bu değer üretim sürecinin tüm israflardan arındırılarak yalın hale getirilmesi. Yalın düşünceye göre 7 
temel israf var: Fazla üretim, taşımalar, stoklar, beklemeler, hatalı üretim ve aşırı işlem. Toplam Verimli 
Yönetim (TPM) ise yalın üretim yaklaşımının tüm işletme çapında uygulanmasına yönelik geliştirilen 
bir uygulama disiplini. 

DR. ABDURRAHMAN BAŞ 
KİMDİR? 
ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Bölümü’nden 1995 yılında 
mezun oldu. Marmara Üniversitesi’nde 
1999 yılında İşletme Yüksek Lisansını, 
2005 yılında İşletme Doktorasını 
tamamladı. Üniversitelerin MBA 
programlarında Liderlik, Stratejik 
Yönetim ve Stratejik İnsan Kaynakları 
Yönetimi dersleri veriyor. Birçok 
ulusal ve uluslararası konferansa 
konuşmacı olarak katıldı. Saray 
Ailesine katılmadan önce, Seranit 
Seramik A.Ş.’de İnsan Kaynakları 
Müdürü, Taypa Tekstil Grubu’nda 
İnsan Kaynakları Grup Müdürü, 
Eroğlu Holding’de İnsan Kaynakları 
Koordinatörü, Sinpaş Holding’de İnsan 
Kaynakları ve Stratejik Planlama Grup 
Başkanı, Kalyon Holding’de İnsan 
Kaynakları ve Stratejik Planlama Grup 
Başkanı pozisyonlarında görev yaptı. 
Holdinglerdeki görevlerinde, global İK 
politika ve sistemlerinin oluşturulması, 
yurtiçi ve yurtdışında yeni şirketlerin 
organizasyonlarının kurulması, 
stratejik planlarının hazırlanması, 
kurumsal dönüşüm projelerinin 
yönetilmesi, yabancı yöneticilerin 
atanması, holding şirketlerinde 
yönetim ve icra kurullarının 
oluşturulması ve kurul toplantılarına 
iştirak edilmesi gibi çalışmaları 
gerçekleştiren Dr. Abdurrahman Baş, 
İstanbul’da yaşıyor, evli ve 3 çocuk 
babası.
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de alacağımız eğitimler ve yapacağımız 
proje çalışmalarıyla tüm üretim 
süreçlerimizde israfa neden olan bütün 
unsurları ayıklamanın yeni yöntemlerini 
öğreneceğiz. Üretim alanlarının düzeni 
için 5S teknikleri doğrultusunda düzen-
lemeler yapacağız. 

Makinelerimizin daha verimli çalış-
ması için çalışma ve bakım prensipleri 
hakkında daha fazla bilgi edineceğiz. 
Üründen ürüne geçişlerde yeni 
teknikler üzerinde çalışıp zaman kaybını 
azaltacağız. Tüm bu çalışmalarla, üretim 
zamanımız boyunca israfın olmadığı ve-
rimli bir çalışma gerçekleştirmiş olacağız. 

Mühendislik Dönüşümü: 
Şirketimizin gelecek nesillere büyüyerek 
ilerlemesi için atmamız gereken önemli 
adımlardan biri de geleceğin mühendis 
yöneticilerinin yetiştirilmesi. Bu amaçla 
aramıza yeni mühendisler katmaya başladık. 
Genç Gıda Mühendisi arkadaşlarımızı Ka-
lite Güvence ve Üretim bölümlerimizde 

istihdam ediyoruz. Genç mühendislerimi-
zin yetişmesi için üst yönetimimizin de net 
talimatı ve çok büyük desteği bulunuyor. 
Aramıza katılacak bu yeni kardeşlerimiz 
için TPM çalışmaları önemli bir eğitim 
kampı olacak. Bu arkadaşlarımız bir taraf-
tan Saray’ın kurumsal bilgi birikimi ve kül-
türüyle olgunlaşırken, diğer taraftan mo-
dern verimlilik tekniklerini TPM projesi 
kapsamında öğrenme fırsatı yakalayacaklar. 

Çok kültürlü insan kaynağı: 
110 ülkeye ihracat yapmanın sorum-
luluğu ve yerel kültürle ve onların diliyle 
temasta olma anlayışımız gereği yurtdışı 
satış departmanımızda çok farklı kül-
türlerden çalışanları istihdam etme he-
defimiz var. Bu hedefle yeni bir açılım 
yapmanın kararlılığı içerisindeyiz. Özel-
likle son yıllarda gelişen Sahra Altı Af-
rika pazarımız için bu ülkelerden olup 
ülkemizde Yüksek Lisans eğitimini 
sürdürmekte olan genç profesyonelleri 
Yurtdışı Satış kadrolarımıza katmaya 
başladık. 

Tüm çalışanlarımızın katılımı ve 
inovatif fikirler: 
TPM çalışmalarımızın en önemli ak-
törleri kuşkusuz bugüne kadar lezzetli 
ve kaliteli ürünlerimizin üretimini biz-
zat gerçekleştiren hat çalışanlarımız ve 
onların amirleri olacak. 
TPM felsefesinde verimliliğin ana 
kaynağı, bizzat üretimi yapan insandır. 
TPM’in çağdaş verimlilik teknikleri-
ni hat çalışanlarımız da öğrenecek 
ve TPM uygulamalarında, üretimde 
olduğu gibi en ön saflarda olacaklar. 
TPM çalışmalarının yürütüldüğü fab-
rikalarda verimlilik artarken iş kazaları 
hızla azalıyor. Bunun en temel nedeni, 
TPM tekniklerini öğrenip uygulayan 
çalışanların işlerini daha bilinçli yaptıkça 
daha fazla iş tatmini yaşıyor ve kazaya yol 
açacak hatalara düşmüyor olması. 
Çalışanlarımızın bu iş tatminini ve 
keyfini bizzat yaşayarak tecrübe etmeleri, 
yönetimimizin en büyük arzusudur.  

2018,  
VERİMLİLİK YILI OLACAK 
TPM çalışmalarının Fikir Fabrikası 
öneri sistemimizin verimliliğini 
de pozitif yönde geliştirmesini 
bekliyoruz. Hem mühendis 
arkadaşlarımız, hem de hat 
çalışanlarımızla amirlerinin, TPM’in 
çağdaş verimlilik yöntemlerini 
öğrendikçe bu yöntemlerin 
fabrikalarımızda kullanımına 
yönelik geliştirecekleri fikirlerin 
bize yeni verimlilik boyutları 
açacağına hiç şüphe yok.
2018 yılı bizim için israfla savaş 
ve verimlilik yılı olacak. Dünya 
geneline ihracat gerçekleştiren 
ve hedefi global bir marka olmak 
olan Saray için inovasyon ve 
verimlilik, başarının yolunu açan 
iki önemli kavram olacak.

“YALIN ÜRETİM, 
NİTELİKLİ İNSAN  
DEMEK”

Gemba Partner Genel Müdürü 
Atakan Zehir, firma bünye-
sinde hem yönetim süreçle-
rinden sorumlu hem de 

müşterilere uygulama desteği sağlıyor. 
Daha önce profesyonel yaşamında Toyota 
grup firmalarında çeşitli departmanlarda 
görev almış ve en son fabrika müdürü 
olarak devam ettiği şirketinde Japon 
yöneticilerden öğrendiği yalın üretim 
metotlarını Türk sanayisine aktarabilmek 
düşüncesiyle görevinden ayrılmış ve 
Gemba Partner firmasındaki görevine 
geçiş yapmış. “Saray Bisküvi bünyesinde 
yalın dönüşüm süreçlerini yönetecek ve 
projeye liderlik edecek danışmanımız; 
Murat Seymen için “hem otomotiv hem 
de ağır sanayi tecrübesi olan, Profesyo-
nel Bakım Müdürlüğü seviyesinde yö-
neticilik yapmış, değerli ve tecrübeli bir 
uzmanımız” diyerek sözlerine başlayan 
Atakan Zehir, Gemba Partner ve yalın 
üretim hakkında bilgiler paylaştı. 

“Gemba Partner Kaizen Yönetim 
Danışmanlığı, Türk sanayi firmalarının 
organizasyonel gelişimlerini sağlayan ve 
bu firmaların global piyasalardaki rekabet 

süreçlerinde farklı metotlar uygulamaları 
için yol gösteren bir proje uygulama 
firmasıdır” diyen Zehir,  hizmetlerinin 
temel konu başlıklarını ise şöyle sıralıyor: 
Yalın Üretim Proje Uygulamaları, 
Uygulamalı Eğitim Çalışmaları, Süreç 
Analizleri ve Denetimleri ve Japonya 
Kaizen Turları...

İSRAF, ORTADAN KALKIYOR
Atakan Zehir yalın üretimi, “Japon 

Toyota tarafından uzun yıllar içerisinde 
geliştirilen süreçler sonucunda israfların 
ortadan kaldırılarak katma değeri yük-
sek iş yapılmasını sağlayan bir üretim 
ve yönetim sistemi” olarak özetliyor. 
Yalın üretim sayesinde israfların ortadan 
kaldırılmasıyla maliyet optimizasyonu 
sağlanacağından stratejik ve rekabetçi 
bir yönetim yapısı kurulduğunu belirten 
Atakan Zehir sözlerine şöyle devam edi-
yor: “Yalın üretimin odak noktası israftır. 
İsrafı en iyi şekilde ürüne temas eden 
çalışanlar tespit edebilir. Bundan dolayı 
projede öncelikli olarak, organizasyon 
içerisinde nitelikli insan yetiştirilmesi 
amaçlanmaktadır.”

“SARAY BİSKÜVİ İLE GÜZEL BİR 
YOLCULUK BAŞLATTIK”

“Yalın dönüşüm faaliyetlerinin baş-
lamasıyla birlikte Saray Bisküvi’de, en 
başta motivasyonu yüksek çalışan, daha 
verimli operasyonel yönetim, fire ve hata-
larda azalma ve daha güçlü bir üretim 
yapısı, hissedilir şekilde gözlemlenecek-
tir” diyen Atakan Zehir, “Saray Biskü-
vi ve Gemba Partner tanışması 2017 
yılının son çeyreğinde gerçekleşti. Ortaya 
koyduğumuz know-how ve iyileştirme 
önerileri, Saray Yönetimi tarafından 
olumlu karşılandı ve böylece birlikte 
Yalın Dönüşüm Projesini gerçekleştirmek 
adına güzel bir yolculuk başlattık” diyor. 

Gemba Partner olarak Türkiye’de gıda 
sektörünün önemli oyuncularından 
birisi olan Saray Bisküvi’yi çok önem-
sediklerine de değinen Atakan Zehir, 
“Amacımız, yalın kültürü tüm organi-
zasyon seviyelerine yerleştirerek otomo-
tiv sektöründe başlayan bu tekniklerin 
olumlu yansımalarını Saray Bisküvi ile 
birlikte gıda sektöründe de sağlamak” 
şeklinde sözlerine son veriyor.

Gemba Partner Genel Müdürü Atakan Zehir için 
yalın üretim demek, nitelikli insan yetişmesi 
demek; “Ortaya koyduğumuz know-how ve 
iyileştirme önerileri, Saray Yönetimi tarafından 
olumlu karşılandı ve böylece birlikte Yalın 
Dönüşüm Projesini gerçekleştirmek adına güzel 
bir yolculuk başlattık”

Gemba Partner Genel Müdürü 
Atakan Zehir:
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GÜÇLÜ EKONOMİDE
KADIN ELİ

Kadın ve erkek kimliklerinin ve 
bunlara dayanan toplumsal 
rollerin doğuştan getirilen bi-
yolojik farklılıklara dayandığı 

genel bir toplumsal kabul. Bu toplumsal 
kabule göre doğaları gereği kadınların 
çocuk bakımına daha yatkın olduğu 
varsayılıyor, erkeklerin ise doğaları gereği 
daha rekabetçi olduğu düşünülüyor. Oysa 
tüm bunlar biyolojik doğamızın değil, 
tarihsel ve toplumsal olarak şekillen cinsi-
yet kodlarının bir sonucu. Buna rağmen, 
günümüzde kadınların işgücüne katılım 
oranı geçmişe kıyasla artmış durumda. 
Yine de araştırmaların ortaya koyduğu 
sonuçlar, hala erkeklerle aralarında açık 
ara bir fark olduğunu gösteriyor. Özel-

likle de üst düzey kademelerde çalışan 
kadınların sayısı erkeklere oranla daha az. 
Öte yandan işgücüne katılan kadınların 
erkeklere oranla daha uzun süreli çalıştığı 
da çıkan bir başka sonuç. Çünkü kadınlar 
yalnızca iş yerlerinde değil, mesainin 
ardından özel yaşamlarında da çalışmaya 
devam ediyorlar. Günümüzün çalışan 
kadınları, rahat edebilecekleri, esnek 
çalışabilecekleri ve fırsat eşitliği sağlayan 
sektörleri tercih ediyorlar. 
Geçmiş yıllara kıyasla bugün kadınlar 
farklı sektörlerde ve farklı iş kollarında 
görev alıyorlar. Gelişen teknolojiyle 
birlikte farklı iş kolları ve yeni sektör-
ler ortaya çıktı, kadınların eğitim düzeyi 

yükseldi, değişen yaşam biçimleri ve yük-
selen standartlar, kadınların da ekono-
mik büyümede aktif rol almalarını elzem 
duruma getirdi. Yine de pek çok alanda 
ve sektörde toplumsal cinsiyetçi söylem-
ler ortaya çıkabiliyor ve kadınlara olması 
gerektiği gibi fırsat eşitliği sağlanamıyor. 
Erkeklere göre çalışma süreleri daha uzun 
olan kadınlar, yine erkeklere oranla daha 
düşük pozisyonlarda çalışıyorlar ve daha 
düşük ücretler alıyorlar. 

İSTATİSTİKLERLE KADIN
Türkiye İstatistik Kurumu “İstatistiklerle 
Kadın, 2016” verileri Türkiye’de 2016 
yılında, erkek nüfusun 40 milyon 43 bin 

650, kadın nüfusun 39 milyon 771 bin 
221 kişi olduğunu, nüfusun %50,2’sinin 
erkekler, %49,8’inin ise kadınlar oldu-
ğunu söylüyor. Rapora göre: 
• Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuç-
larına göre; 2015 yılında, Türkiye’de 15 ve 
daha yukarı yaştaki nüfus içerisinde istih-
dam oranı %46 olup, bu oran erkeklerde 
%65, kadınlarda ise %27,5 oldu.
• Avrupa Birliği üye ülkelerinin (28 ülke) 
ortalama kadın istihdam oranı ise %60,4 
oldu.
• 2015 yılında, Türkiye’de 15 ve daha 
yukarı yaştaki nüfus içerisinde işgücüne 
katılma oranı %51,3 olup, bu oran 
erkeklerde %71,6, kadınlarda ise %31,5 
oldu.
• Aile yapısı araştırması, 2016 sonuçlarına 
göre ise kadınların çalışmasını uygun 
bulanların oranı toplamda %84,9 olup 
erkeklerde bu oran %78,1, kadınlarda 
%91,5 oldu.

KADIN İŞGÜCÜ PROFİLİNE GÖRE  
5 SEKTÖR 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün 
Türkiye’de Kadın İşgücü Profili 
İstatistiklerinin Analizi’ne göre, Türkiye’de 
istihdamın sektörel dağılımında kadınlar 
için 5 sektör öne çıkıyor. İlk sırada 
tarım, ormancılık ve balıkçılık (%37), 
ikinci sırada imalat (%14,2), üçüncü 
sırada toptan perakende ticaret (%10,3), 
dördüncü sırada eğitim (%8,2) ve beşinci 
sırada insan sağlığı ve sosyal hizmet faali-
yetleri (%7,3) geliyor. Kentte ilk sırada 
gelen imalat (%20,7) olup, onu toptan 
ve perakende ticaret (%15) izliyor. Kırda 
tarım sektörünün kadın istihdamındaki 
payı %81,1. Erkekler açısından Türkiye 
genelinde tarım ve hayvancılık sektörü 
(%17,8) ile imalat sektörü (%19,8) 
birbirine yakın. Toptan ve perakende 
ticaret (%15,3) ile inşaat (%9,6), bu sek-
törleri izliyor. Öte yandan rapor, kadın 
istihdamının değerlendirmesinde çok 
önemli bir değişkene daha işaret ediyor: 
İşteki durum. Yıllar içinde işteki durum-
da egemen çalışma biçimi; ücretli, maaşlı 

ve yevmiyeli çalışmadır. Kadınlar arasında 
ücretsiz aile işçiliğinin giderek azalmasıyla 
birlikte ücretli, maaşlı ve yevmiyeli 
çalışmanın yaygınlaştığı görülüyor. 
Çalışan kadınların %10,7’lik kısmı, ken-
di hesabına çalıştığından, kendi hesabına 
çalışma kadınlar için bir diğer önemli 
çalışma biçimi olarak görülüyor. 

BUGÜN NEREDEYİZ?
Kadınların işgücüne katılımı aslında 
düşünülenden çok daha önemli... Ancak 
yine de Türkiye’de kadınların iş yaşamı 
içinde aktif şekilde rol alıyor olmaları 
yüzde yüz benimsenebilmiş değil. Bunu 
da Prof. Dr. Nurhan Süral’ın, “Türkiye’de 
Kadın İstihdamı: Fırsatlar, Engeller ve 
Hukuki Çerçeve” başlıklı araştırması 
açıkça ortaya koyuyor. Araştırmaya göre 
Türkiye, kadın istihdam oranı açısından 
OECD ülkeleri arasında en düşük 
düzeyde. Devlet Planlama Teşkilatı ve 
Dünya Bankası’nın “Türkiye’de Kadının 
İşgücüne Katılımı: Yönelimler, Faktör-
ler ve Politika Çerçevesi” ortak raporuna 
göre, 2008 yılında çalışan ve iş arayan 
kadın oranı Türkiye’de %22 iken, OECD 
ortalaması %62 ve benzer ekonomik 
gelişim gösteren bir grup seçilmiş ülke 
ortalaması %33 idi. Rapora göre, hamile-
lik ve çocuk bakımı, kadın istihdamını 
sınırlayan başlıca nedenlerdendi.
Yine Prof. Dr. Nurhan Süral’ın yaptığı 
çalışmanın sonuçlarından hareketle, 
İstanbul’da bu konuda görüşme yapılan 
kadınların pek çoğu, çalışmaları halinde 
aldıkları ücretin büyük bir bölümünü 
çocuk bakımı için ödeyeceklerini söylü-
yor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 
2008-2013’ü kapsayan Toplumsal Cinsi-
yet Eşitliği Ulusal Eylem Planı ise, kırsal 
kesimden kente göç, düşük eğitim düzeyi 
ve buna bağlı olarak ücretlerin düşüklüğü, 
yeterli vasfa haiz olmama, çocuk bakım 
hizmetlerinin yetersizliği, ailede bakım 
gerektiren yaşlılar ve özürlüler, kadının 
rolü ve sorumlulukları hakkında gelenek-
sel düşünce kalıplarını kadın istihdamının 
azlığı nedenleri arasında sayıyor.

Günümüzde kadınların işgücüne katılım oranı geçmişe kıyasla artmış durumda. Yine de araştırmaların 
ortaya koyduğu sonuçlar, hala erkeklerle aralarında açık ara bir fark olduğunu gösteriyor. Özellikle 
üst düzey kademelerde çalışan kadınların sayısı, erkeklere oranla daha az. Öte yandan işgücüne 
katılan kadınların erkeklere oranla daha uzun süreli çalıştığı da çıkan bir başka sonuç. Çünkü kadınlar 
yalnızca iş yerlerinde değil, mesainin ardından özel yaşamlarında da çalışmaya devam ediyorlar. 
Günümüzün çalışan kadınları, rahat edebilecekleri, esnek çalışabilecekleri ve fırsat eşitliği sağlayan 
sektörleri tercih ediyorlar. 

Sağladığı istihdam ve her türlü destekle 
kadınların iş hayatında aktif şekilde rol 
almalarına öncülük eden şirketlerden 
biri olan Saray Bisküvi’nin bünyesinde 
çalışanların yaklaşık %45’ini kadınlar 
oluşturuyor. Kurulduğu ilk günden beri 
çalışmalarının her aşamasında eşitlikçi 
bir vizyonla ilerleyerek kadın çalışan 
istihdamını artırmadaki hassasiyetini 
koruyan Saray Bisküvi, kadınların iş 
hayatında yer alması gereğine inanıyor 
ve onları destekliyor. Bu konuyu, tek bir 
iştirak düzeyinde değil, tüm şirketler ve 
holding çatısında sahipleniyor. 

Saray Bisküvi, bünyesindeki tüm 
kadın çalışanlarına uzmanlık alanları 
doğrultusunda ilerlemelerini 
desteklemek için farklı mesleki ve kişisel 
gelişim eğitimleri veriyor. Bu eğitimlerin 
planlamasını İnsan Kaynakları 
Departmanı ile birlikte koordine eden 
şirket yönetimi, çalışanlarının gelişimini 
de yakından takip ediyor.

Saray, Kadınların İhtiyaçlarını 
Değerlendiriyor
Tüm kadın çalışanların daha yüksek 
motivasyonla çalışabilmeleri ve 
işlerini daha iyi yapabilmeleri için 
ihtiyaçlarını mümkün olduğu kadar 
değerlendiren ve bu doğrultuda 
uygulamalar geliştiren Saray Holding; 
doğum sonrası belirlenen kanuni 
sürelerini desteklemekle kalmıyor 
ayrıca, süt izni konusunda kolaylıklar 
sunuyor. Üretim tesislerinde sunulan 
kreş uygulamasıyla kadın çalışanların 
3-6 yaş arasındaki çocuklarına ücretsiz 
kreş imkanı sağlıyor. ‘Saray’lı Anneler 
İşe, Çocukları Kreşe’ projesi sayesinde, 
anneler çalışırken çocukları emin 
ellerde eğitimlerine devam ediyor. Kreş 
tam gün hizmet veriyor. Çocukların 
rahatı ve güvenliği için servis imkanları 
ve hostesler de bulunuyor. Hostesler, 
çocukların ihtiyaçlarını karşılamak ve 
başlarına herhangi bir olumsuzluk 
gelmemesi için tüm gün kreşte 
çocukların yanında duruyor.

SARAY, KADIN 
ÇALIŞANLARININ 
YANINDA...
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SÖYLEŞİ

“KADINLAR 
HAYATIN HER 
ALANINDA 
DAYANIŞMALI” 

Kendi geçmişini anlatırken 
“Aslında hepimizi geçmişimiz 
şekillendiriyor” diyen, bir kadın 
girişimci ve iletişim danışmanı 

olan 360 İletişim Ajansı Başkanı Seçil 
Şendağ, Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’nden 
mezun. Boğaziçi Üniversitesi’nde Sosyolo-
ji eğitimi almış ve iş hayatına, 1992 yılında 
medya sektöründe başlamış. Çeşitli ulusal 
dergi, gazete ve televizyonlarda program 
yapımcılığı ve yöneticilik yapan Seçil 
Şendağ, 1998 yılı itibariyle kurumsal 
iletişim alanına geçmiş. Türkiye’nin önde 
gelen holdinglerinde bu alanda görev 
yaptıktan sonra masanın diğer tarafına 
geçerek 360 İletişim’i kurmuş. Seçil 
Şendağ ile toplumsal fayda sağlamanın 
değerini ve çalışma hayatında kadının ye-
rini konuştuk.

360 İletişim Ajansı hakkında bilgi 
verir misiniz? Neler yapıyorsunuz? 

360 İletişim, yedi yıllık bir iletişim 
ajansı. Biz, markaların algı ve itibar yöneti-

minin yanı sıra toplumsal fayda iletişimine 
odaklı çalışmalar yapıyoruz. Ulusal ve 
uluslararası danışmanlığını yaptığımız ku-
rumlara projeler üretiyor, eş zamanlı olarak 
medya ilişkilerini yürütüyoruz. Bundan 
10 yıl önce, eğitimde fırsat eşitliğinin bana 
kazandırdığı avantajları başkalarıyla da 
paylaşabilmek için kurumsal yaşamdan 
ayrılıp Darüşşafaka’da gönüllü olarak 
çalıştığım dönemde, toplumsal fayda için 
çalışmanın yarattığı değişimi yakından 
görme fırsatı buldum. 7 yıl önce ise, halkla 
ilişkiler alanında yine toplumsal fayda 
odağıyla faaliyet gösteren 360 İletişim’in 
hayata geçmesi, benim gibi girişimci 
kadınları aynı çatı altında toplayan, ha-
len Yönetim Kurulu Üyesi olduğum 
KAGİDER ile buluşmamın vesilesi 
oldu. O günden bugüne KAGİDER’in 
Türkiye’nin dört bir yanındaki çalışmaları 
sayesinde tanıştığım genç-yaşlı, üst düzey 
yönetici ya da öğrenci her kadın, bana 
ilham vermeye devam ediyor. Benim 
için faydalı olmak, önemli bir değer. Bu 
nedenle de sivil toplum çalışmalarına 

aktif olarak katılıyorum. KAGİDER’in 
(Kadın Girişimcileri Derneği) yanı sıra 
FODER’in de (Finansal Okuryazarlık ve 
Finansal Erişim Derneği) yönetim kurulu 
üyesiyim. Gönüllü projelerde yer almak-
tan, toplumsal dönüşüme destek veren 
projelerde çalışmaktan çok büyük keyif 
alıyorum. 

Ajans olarak “toplumsal fayda” ile-
tişiminden söz ediyorsunuz. Sizce 
toplumsal fayda sağlamanın yolu 
nerelerden geçiyor? 

Küresel iş dünyasında yeni bir akım 
var; bazı yeni nesil şirketler ve onların 
liderleri “iyilik yaparak iyilik bulma” 
anlayışıyla topluma fayda sağlamayı hedef-
leyen çok daha umut verici bir yaklaşım 
geliştiriyorlar. Bizlerin de halkla ilişkiler 
alanını yeniden tasarlayarak bu yaklaşımı 
büyütmeye katkıda bulunabileceğimize 
inanıyorum. Bir iletişimci olarak içinde 
yaşadığımız topluma fayda sağlayacak, 
daha iyi bir dünya hayaline hizmet edecek 

somut çalışmalar yapmayı önemsiyorum. 
Bunun yolu da iş dünyasını ortak hedefler 
için toplumsal faydaya yönlendirmekten 
geçiyor. Toplumsal fayda alanında politika 
oluşturmak ve teşvik etmek çok önemli… 
Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 
17 maddelik Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’nde elde edilen kazanım, 
kalkınmada kaldıraç etkisi yaratıyor. An-
cak toplumsal politikalarda devletten 
bekleyen yaklaşım yerine, özel sektörün; 
kamu, sivil toplum ve özel sektör olarak 
birlikte adım atacak iş yaklaşımları gereki-
yor. Bu zihinsel bir dönüşümü beraber-
inde getirdiği için burada bireysel olarak 
da bir bakış açısı değişikliği gerekiyor. 

Biz iletişimcilerin görevi de burada 
başlıyor. Zamanın ruhunu daha iyi bir 
dünya hayaline hizmet edecek şekilde 
dönüştürmenin, genel bakış açısını 
değiştirerek toplumsal faydayı öncelikleri 
arasına alan liderleri desteklemenin tam 
zamanı. İletişimciler olarak iş stratejilerine 
ve gündelik operasyonlarına bir şekilde to-
pluma fayda sağlayacak modelleri entegre 
eden kurumların ve liderlerin sesini yük-
seltmeli, görünürlüklerini artırmalıyız. 

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Dünyayı 
Etkileyen Kadınlar Forumu’nda Tür-
kiye’yi siz temsil ettiniz. Bu süreçten 
bahseder misiniz?

Dünyayı Etkileyen Kadınlar Forumu, 
her yıl Davos’ta düzenlenen Dünya İletişim 
Forumu’nun (World Communication 
Forum) bir projesi olarak bu yıl ilk kez 
Paris’te yapıldı. Bambaşka coğrafyalarda, 
bambaşka kültürlerde yaşayan kadınlar 
arasındaki iletişimi güçlendirerek 
kadınların toplumsal değişimdeki etkisini 
büyütmeyi hedefleyen forumda, 18 ül-
keden 30 kadın, kendi yaşam öyküleri-
mizden yola çıkarak toplumsal diyalog 
ve toplumsal değişim için yaptığımız 
çalışmalardan söz ettik. Ben de bir iletişim 
danışmanı ve uzun yıllardır kadının 
güçlendirilmesi alanında gönüllü çalışan 
biri olarak Türkiye’yi temsilen bu platfor-
ma davet edilmekten gurur duydum. Bu 
etkinliği önümüzdeki yıl Türkiye’ye getir-

meyi hedefliyoruz. Bu farklı tecrübeler 
Türkiye için çok kıymetli. Farklı kültür-
lerin ve farklı bakış açılarının Türkiye’de 
konuşulması kadar, Türkiye’deki başarılı 
örneklerin de dünyaya tanıtılması önem 
taşıyor. 

Kadın konusuna olan özel ilginizin 
nedeni nedir? 

Ben, kadınların arasında, kadınların 
birbirini desteklediği bir ortamda 
büyüdüm. Üç jenerasyon boyunca 
kadınların iş hayatında olduğu bir aileden 
geliyorum. Bütün çocukluk ve gençlik 
yıllarım kadınlarla dolu. Anneannem 
1930’ların başında Türkiye’nin dil devri-
mi yaptığı dönemde henüz öğrenciymiş. 
Osmanlı alfabesinden Latin alfabesine 
geçiş süresince bu iki eğitimi de almış. 
Bu nedenle, Osmanlıcadan Türkçeye, 
Türkçeden de Fransızcaya tercümeler 
yapardı. Annem ise bankacıydı. 11 yaşında 
Üsküdar Amerikan’a başladım. O zaman-
lar Üsküdar Amerikan, bir kız lisesiydi. 
Boğaziçi Üniversitesi’nde ise sadece dört 
erkeğin olduğu Sosyoloji bölümünde 
okudum. Okul yıllarında yazmaya me-
rak sardım. Cosmopolitan’da yazı işleri 
müdürlüğü yaptım. Ardından televizyon-
da kadın programları yapımcılığı yaptım. 
Kadınlarla röportajlar yaptım. Hedef  
kitlem kadınlardı. Çalışma arkadaşlarım 

kadınlardı. Ta ki bir bankada kurum-
sal iletişim danışmanı olarak çalışmaya 
başlayıncaya kadar. Bankadaki az sayıdaki 
yönetici kadından biriydim. Hatta icra ku-
rulu toplantısı yapıldığında masada yirmili 
yaşlarında bir kadın olarak oturuyordum. 
Benim dışımda herkes erkekti. İş hayatında 
kadının gerçek durumunu işte ilk o zaman 
fark ettim! Kurumsal hayatta çalışırken, 
yöneticiyken anne oldum ve oğlum 12 
günlükken, kurumun basın toplantısına 
gittiğimde, etkinliğin yapıldığı mekanın 
otoparkında oğlumu emzirdiğim için epey 
suçlandım. Kimse, “12 günlük çocuğuyla 
işinin başında” demedi. Konu olan, bebeği 
emzirmemdi. İşte bu aşamada kadının 
toplumdaki yeri konusunda aktif olarak 
çalışmaya karar verdim. Bir kadın olarak, 
iş dünyasındaki hemcinslerime ve kadın 
girişimci adaylarına naçizane şunu söyle-
mek isterim: Hepimiz farklı geçmişlerden 
ve farklı kültürlerden gelsek de değişimi 
ve başarıyı getiren kavramlar hep ortak. 
Öne çıkan ilk kavram, cesaret. İkincisi, 
“olmaz”ı kabul etmemek ve “daha iyisi için 
ne yapabilirim” demek. Üçüncüsü ve beni 
en çok etkileyen de “başkaları için ne ya-
pabilirim?” demek. Çünkü bu soruyu sor-
madan değişim oluşmuyor. Biz kadınlar, 
birbirimizden yardım istemekten çekin-
memeli ve hayatın her alanında sürekli 
dayanışma içinde olmalıyız.

“Hepimiz farklı geçmişlerden ve farklı 
kültürlerden gelsek de değişimi ve başarıyı 
getiren kavramlar hep ortak” diyen 360 İletişim 
Ajansı Başkanı Seçil Şendağ, yaptığı tüm 
çalışmalarda “toplumsal fayda”yı gözetiyor. 
Özellikle kadın dayanışması konusunda önemli 
mesajlar veren Şendağ, “Türkiye’de kadın 
dendiğinde öne çıkan ilk kavram, cesaret. 
İkincisi, ‘olmaz’ı kabul etmemek ve ‘daha 
iyisi için ne yapabilirim’ demek. Üçüncüsü 
ve beni en çok etkileyen de ‘başkaları için ne 
yapabilirim?’ diyebilmek. Çünkü bu soruyu 
sormadan değişim olmuyor” diye konuşuyor.
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SARAY BİSKÜVİ, 
2017 INOVALIG ŞAMPİYONLARI  
ARASINA GİRDİ 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 
(TİM), T.C. Ekonomi Ba-
kanlığı’nın koordinasyonun-
da düzenlediği 6. Türkiye 

İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’nda 
İnovaLİG şampiyonları da belli oldu. 
Saray Bisküvi de İnovaLİG şampiyonları 
arasındaki yerini aldı. 

Saray Bisküvi, inovasyon bilinciyle 
yürüttüğü çalışmalarla; Türkiye İhra-
catçılar Meclisi (TİM) tarafından düzen-
lenen, ülkemizin ilk inovasyon geliştirme 
programı İnovaLİG 2017’de “İnovasyon 
Organizasyon ve Kültürü” kategorisinde 
ikincilik ödülünün sahibi oldu. Şirketlere 

hem inovasyon yetkinliklerini ölçme 
hem de inovasyon kültürlerini interaktif 
bir platformda geliştirme fırsatı sunan 
İnovaLİG 2017’de yaklaşık 1000 şirketi 
geride bırakan Saray, tüm iş süreçlerinde 
inovasyona, sürdürülebilirliğe ve kaliteye 
verdiği önemi bu ödülle taçlandırdı.

İnovasyon ve Girişimcilik Haftası ka-
panışında gerçekleşen ve Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da 
katıldığı ödül töreninde, ikincilik ödü-
lünü Saray Bisküvi adına Saray Holding 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız 
Ahmet Özdağ aldı.

BU YIL 971 ŞİRKET BAŞVURDU
Bu yıl InovaLIG’e 971 şirket başvuruda 

bulundu. Başvuruda bulunan şirketler, 
“İnovasyon Stratejisi”, “İnovasyon Or-
ganizasyonu ve Kültürü”, “İnovasyon 
Döngüsü”, “İnovasyon Kaynakları” 
ve “İnovasyon Sonuçları” kategorileri 
altında yarıştı. İnovaLİG ile firmalar 
hem inovasyon yetkinliklerini ölçüyor 
hem de inovasyon kültürlerini interaktif 
bir platformda geliştirme fırsatı buluyor-
lar. İnovasyon değerlendirmesini tamam-
layan her firmaya, kapsamlı inovasyon 
değerlendirme ve kıyas analizi raporu da 
ücretsiz olarak sunuluyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve uluslararası yönetim 
danışmanlığı firması IMP3rove Academy’nin 
işbirliğiyle gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk ino-
vasyon geliştirme programı İnovaLİG ile şirketler 
hem inovasyon yetkinlikleri bazında yarışıyor 
hem de inovasyon kültürlerini interaktif bir plat-
formda geliştirme fırsatı buluyorlar. İnovaLİG 
programıyla Türkiye’de gerek kamu gerek özel sektör 
kuruluşlarında inovasyon bilincinin geliştirilmesi 
amaçlanıyor. Avrupa’da 17 ülkede uygulanan ve 
IMP3rove Academy’nin yürüttüğü IMP3rove 
metodolojisine dayanan bir kurguyla, Türkiye’ye 
ciddi bir fikri sermayenin aktarılması hedeflenir-
ken, Türkiye’deki firmaların inovasyon karneleri 
çıkarılarak her yılın inovasyon liderleri de belirleni-
yor. Dolayısıyla, bu program sayesinde şirketlerin 
organizasyonlarına ve günlük operasyonlarına 
inovasyon kültürünü yerleştirmeleri için bir fırsat 
sunuluyor. IMP3rove metodunun, inovasyonu 
gerçekleştirmiş ve inovatif projelerle başarıya 
ulaşmış şirketleri proje bazında ödüllendirmekten 
öte, programın inovasyon yönetimi ve sistematik 
inovasyon yetkinlikleri kazanılması için yapılan 
çalışmaları ödüllendiren bir mantığı var. İnovaLİG, 
katılımcı şirketler için inovasyonun, bir sonuç değil 
olmaktan öte, sürdürülebilir ve tekrarlanabilir ödül-
ler getiren yapısal bir süreç olmasını hedefliyor.

Türkiye’nin sevilen atıştırmalık markası Saray, inovasyona verdiği değeri yeni bir ödülle perçinledi. 
Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’nda Saray Bisküvi, 2017 yılının inovasyon şampiyonları 
arasına adını yazdırdı. 

İnovaLig Ödül Töreni’ne  
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
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Saray Holding ve Acarsan Holding ortaklığıyla 2011 (bkz. Holding web sayfası) yılında kurulan Greeneco Enerji 
Elektrik Üretim A.Ş., Denizli - Sarayköy - Tekkehamam bölgesinde;  JES 3’ü (projenin 3. etabını) devreye aldı. 
Greeneco, toplam 2 bin 250 hektar alanda gerçekleştirdiği yatırımlarıyla Türkiye’nin artan enerji ihtiyacının, 
ithal girdiye ihtiyaç duymaksızın, çevreci ve yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanmasını amaçlıyor.

GREENECO’DAN 
TÜM DÜNYA İÇİN
YENİLENEBİLİR 
ENERJİ 

İnsani değerlere sahip çıkan bir ener-
ji devi olan Greeneco, 240 milyon 
dolarlık yatırım değeri ile yıllık 540 
milyon KWh enerji üretimi hedefi ile 

ilerliyor.
Birinci etabı 110 milyon dolarlık proje 

yatırımıyla tamamlanan jeotermal enerji 
santrali, 2016 Kasım ayı itibarıyla yıllık 
217 milyon Kwh’lık üretim kapasitesine 
ulaşmıştı. Sahada toplam 103 MWe’lik ku-
rulu güce ulaşmayı planlayan Greeneco, iki 
üniteden oluşan 25,6 MWe gücündeki ilk 
santralinin kurulumunu tamamladıktan 
sonra, 2017 yıl sonu itibariyle 3. santra-
linin de devreye girmesi toplam 38,4 MWe 
kurulu güce ve yıllık 307.200.000 Kwh’lık 
üretim kapasitesine ulaşmayı başarmıştır. 
Greeneco’nun 2018’in son çeyreğinde dev-
reye girmesi planlanan 4. Santraliyle birlik-
te hedefi 2018 yılı sonunda 434.000.000 
KWh üretim kapasitesine ulaşmak.

JES 3 İLE BİRLİKTE YATIRIMLARIN  
3. ETABI DA TAMAMLANDI

Greeneco Enerji, Denizli Sarayköy Tek-
kehamam Jeotermal Ruhsat Sahası 2 bin 
250 hektarlık bir alana sahip. Bu sahada 
kurulu Greeneco JES 1 ve JES 2 santral-
leri 30.000 m²’lik bir alanı kaplarken 
2017 yılı Ekim ayında kurulan JES 3ile 
kullanım alanı 70.000 m²’ye çıkmıştır. 

3. santralin devreye girmesi ile ilk 3 etap 
tamamlanmış durumdadır. Toplam ku-
rulu güç 38,4 MWe’e ulaşırken, yıllık 
307.200.000 Kwh’lik elektrik üretim ka-
pasitesine kavuşulmuştur. Bu da yaklaşık 
200.000 hanenin yıllık elektrik tüketimini 
karşılayacak boyutlara gelindiğini göster-
mektedir. JES 3 1. ünite toplamda 65 mil- 
yon USD’lık bir yatırım ile gerçekleştirilmiş 
olup, önceki iki etaptan farklı olarak 
hava soğutmalı sistem kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir.

Üretilen elektrik Orta Gerilim mertebe-
sinden Ulusal Entegre Sisteme verildiği 
için, gerek sanayi kuruluşlarında, gerekse 
hane tüketiminde kullanılmaktadır.

JES 3 ile birlikte bölge istihdamına da 
önemli katkıda bulunulmuş olup; ünite 
yatırımı sürecinde yaklaşık 450 kişilik ek 
istihdam sağlanmıştır. 

GELECEK HEDEFLERİ BELİRLENDİ
Menderes Grabeni üzerinde yer alan ve 

jeotermal enerji açısından oldukça verimli 
bir arazi üzerine konuşlanan bu projenin 
çalışmalarına devam eden Greeneco, top-
lam 6 etaptan oluşacak santrali, 2020 yılı 
sonunda tamamlamayı planlamaktadır.

2018 yılı sonunda 51,2 MWe kurulu 
güce ve 220 Milyon USD yatırım değerine 
ulaştırmayı hedefleyen Greeneco, 2019 ve 

2020 hedeflerini de belirledi. JES-5 ve JES-
6 yatırımları sırasıyla; 2019 yılı sonunda 
77,2 MWe kurulu güç ve 340 Milyon 
USD; 2020 yılı sonunda ise 103,2 MWe 
kurulu güç ve toplamda 460 Milyon USD 
yatırım değerine ulaşacaktır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE TEMİZ ENERJİ
Greeneco insana ve çevreye saygılı, yerli, 

yenilenebilir enerji kaynakları konusunda 
çalışmalar yapan önemli bir şirket. Santral 
ayrıca, Türkiye’de yerli türbin üretilmesine 
olanak sağlayan ve aynı zamanda ilk yerli 
türbin siparişini verip kullanan jeotermal 
elektrik santrali olma özelliğine de sahiptir.

Türkiye’nin artan enerji ihtiyacına çözüm 
olmayı hedefleyen şirket, yenilenebilir 
enerjiyi yalnızca Türkiye için değil, tüm 
dünya için üretiyor. Birleşmiş Milletlerin 
Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde aldığı 
2030 Kalkınma Hedeflerine bakıldığında 
yenilenebilir enerji kaynaklarından elek-
trik ve enerji sağlama faaliyetlerinin 
artırılmasının planlandığını görülüyor. 
Türkiye, jeotermal potansiyeli bakımından 
dünyada yedinci, jeotermal kaynakla elek-
trik üretim kapasitesi açısından dünyada 
sekizinci sırada yer alıyor. Greeneco’nun 
yatırım kararı almasında da; dünyada hızla 
artan temiz enerji ihtiyacı ve Türkiye’nin 
bu konudaki potansiyeli oldukça etkilidir.

Türkiye’de inovasyon kavramının 
yerleşmesine ve gelişmesine 
büyük katkı sağlayan, inovas-
yon denince ilk akla gelen et-

kinlik olan “Türkiye İnovasyon Haftası”, 
2017 yılı itibariyle “Born Global” 
(Doğuştan Küresel) kimliğini de bünye-
sine dahil etti ve “Türkiye İnovasyon ve 
Girişimcilik Haftası” olarak gerçekleşti. 
6-9 Aralık 2017 tarihleri arasında 
gerçekleşen etkinliğe bu yıl da inovasyon 
ve girişimcilik dünyasının birbirinden 
değerli isimleri katıldı. 
T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM tara-
fından düzenlenen Türkiye İnovasyon ve 
Girişimcilik Haftası kapsamında, Saray 
Bisküvi, 7 Aralık tarihinde İstanbul 
Kongre Merkezi’nde gerçekleşen İnoSuit 

İnovasyonda İşbirlikleri Paneli’ne de 
katıldı. Panelde Saray Holding adına 
konuşan Pazarlama Direktörü Gülnur 
Uluğ; Holding iştirakleri hakkında 
bilgi vererek, üretim ve hizmet verdiği 
kurumların tanıtımını yaptı. Saray 
Holding’in tarihçesi ve inovasyona 
verdiği değer üzerinde duran Uluğ 
“İnovasyon yaklaşımımız, şirket temel 
stratejisi olan Sürdürülebilir ve Karlı 
Büyüme kavramımızın olmazsa olmaz 
bir parçası ve her çalışmamızda odak-
ta tuttuğumuz değerlerimizden biri” 
şeklinde konuştu. 

İnoSuit programını başarıyla 
tamamlayan Saray Bisküvi’ye, İnoSuit 
Sertifikasını TİM Yönetim Kurulu Üyesi 
Ömer Burhanoğlu takdim etti.

SARAY, İNOVASYON HAFTASI’NDA
INOSUIT SERTİFİKASI ALDI
T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye İnovasyon 
ve Girişimcilik Haftası kapsamında, 7 Aralık tarihinde, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen 
İnoSuit – İnovasyonda İşbirlikleri Paneli’ne katılan Saray Bisküvi, InoSuit Sertifikası’nı TİM Yönetim 
Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu’nun elinden aldı. 
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SARAY HOLDİNG’DEN

“KADIN,  
ÇALIŞTIĞI KURUMU 
YENİDEN 
ŞEKİLLENDİRİYOR”

Mobsar Mobilya Genel Müdürü A. Işıl Kalaycı:

Mobsar Mobilya Genel Müdürü 
A. Işıl Kalaycı, 1974 Karaman 
doğumlu. Selçuk Üniversitesi, 
İİBF İşletme bölümünden 

mezun. 18 yaşında bir erkek evlat sahibi ve 
Düzce’de yaşıyor. İş dışında amatörce yağlı 
boya resim yapıyor, dağcılığa ilgi duyuyor 
ve her fırsatta doğa yürüyüşleri yapmayı 
ve doğayı keşfetmeyi seviyor. Daha önce 
geçmişinde yer alan 20 yıllık bankacılık 
tecrübesi içerisinde; SPK, BES, teknik si-
gorta acenteliği ve koçluk sertifikalarına 
da sahip olmuş. 2016 yılının Temmuz 
ayında bankacılık kariyerine son vermiş 
ve halen devam etmekte olan görevini 

yürütmek üzere Saray Ailesine katılmış. 
Işıl Kalaycı ile Verelli markasını, tasarım 
ve üretim anlayışını ve kadın çalışan 
sayısıyla dikkat çeken bir şirkette yönetici 
olarak kadınların iş dünyasındaki önemini 
konuştuk.

Mobsar A.Ş. hakkında bilgi verir misi-
niz? Ne zamandan beri faaliyette? 
Çalışmalarınızı anlatır mısınız?

2007 yılında Saray Holding bünyesin-
de kurulan İstanbul merkezli Mobsar 
Mobilya Sanayi A.Ş. olarak, Düzce ili 1. 
Organize Sanayi Bölgesi’nde, 5000 met-
rekare kapalı, toplamda 21.000 met-

rekare üzerine kurulmuş fabrikamızda, 
aylık 27.000 metrekare kapasite ile seri 
panel mobilya üretimi yapıyoruz. 

Verelli markası kapsamında neler 
üretiyorsunuz?

Profesyonel tasarımcı desteği alarak, 
yemek odası, yatak odası ve genç odası 
takımı üretimi yapıyoruz. 2017 yılı 
kataloğumuzda kaliteli, modern, gün-
cel trendlerden esinlenmiş yemek ve 
yatak odası takımlarımıza, koltuk-
sandalye gurubuna ve tekil ürün-
lere yer verdik. Verelli konseptlerine  
verelli.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de nerelerde faaliyettesi-
niz ve tüketiciler ürünlerinize hangi 
kanallardan ulaşıyorlar?

Verelli olarak 2018 yılı için yaptığımız 
stratejik planlama çalıştayımızla bir-
likte Karadeniz, İç Anadolu ve Marmara 
bölgelerini önceliğe alarak satış noktaları 
oluşturmaya başladık. Halen 20 adet 
anlaşmalı satış noktamız var ve bunu 2018 
yılında, İstanbul ve Ankara ağırlıklı olmak 
üzere toplam 50 noktaya çıkarmayı hedef-
liyoruz.

Tasarım sizin için ne ifade ediyor? 
Mobilya tasarımlarında kriterleriniz 
neler?

Biz tasarım kavramını inavosyonla 
birlikte kullanmayı tercih ediyoruz; in-
san ihtiyaçlarına odaklanıyor, insanın 
özellikle de kadının günlük hayatını 
kolaylaştıracak, sade, minimal, modern, 
yenilikçi mobilya tasarımlarını profesy-
onel tasarımcılar yardımıyla seri üre-
time uygun hale getirerek tüketicimize 
ulaştırmayı hedefliyoruz. Mobilya 
sektöründe profesyonel tasarımcılarla 
çalışmanın orta ve uzun vadeli hedefleri-
mize ulaşmada bize katkısının büyük 
olacağına ve ürün kopyalamanın çok 
yaygın görüldüğü sektörümüzde Verelli 
markalı ürünlerin fark yaratacağına 
inanıyoruz.

Bir kadın yönetici olarak Türkiye’de 
kadınların çalışma hayatındaki yeri 
konusundaki görüşleriniz nelerdir?

Kadın, yaratılış itibariyle üretkendir; 
kadına ne verirseniz size artırarak geri 
verir. Ayrıca kadınlar düzen yaratır ve 
detaycıdır. Kadının bu özellikleri doğal 
olarak kadının iş hayatına da direkt 
yansıyor ve fark yaratıyor. Elbette iş 
hayatında kadın olmanın kendine özgü 
zorlukları var. Sektörümüz, ülkemizde-
ki birçok sektör gibi erkek egemen 
bir yapıya sahip. Bu yapı içinde kabul 
görmek, işinizi en iyi şekilde yapmanın 
ötesinde ilave sorumlulukları da berabe-
rinde getiriyor. İş hayatının yoğun tem-

posu içinde evdeki sorumluluklarınızın, 
ailenize ayıracağınız zamanla işinize 
ayıracağınız zamanın dengesini kurmak 
ilave efor sarf etmenizi gerektiriyor. Bu-
nunla birlikte birçok kadın sadece işini 
yapmakla kalmayıp, kariyer merdivenle-
rini başarılı bir şekilde çıkıp ekiplere li-
derlik etmenin, kadın çalışanlarla empati 
yoluyla bağlantı kurmanın farklı deneyi-
mini yaşayıp çalıştığı kurumu en iyi 
şekilde temsil ediyor. Hatta çalıştığı ku-
rumun imajını yeniden şekillendiriyor. 
Bu süreçlerin içinde olmak, hemcins-
lerimle bu deneyimleri paylaşmak ve 
yaşamak, genel trendlerin de bu yapıyı 
desteklediğini görmek umut ve heyecan 
verici.

2018 hedefleriniz nelerdir?
2016 yılının Kasım ayında ilkini yap-

tığımız Stratejik Planlama Çalıştayımızda 
misyon, vizyon ve değerlerimizi, kısa ve 
uzun vadeli stratejimizi belirledik.

2017 yılının Kasım ayında ikincisini 
düzenlediğimiz çalıştayımızla stratejimizi 
gözden geçirdik. Rakamlarla ifade edilen 
kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarımız ise: 
Kârlı satış ve büyüme, paydaşlarımıza 
değer yaratma… Kârlı satış ve büyümeye 
giden yolda insan, marka ve pazarlama, 
kaliteli ve verimli üretim, inovasyon ve 
tasarım başlıkları altında kapsayıcı uzun 
vadeli stratejik amaçlarımızı tanımladık. 
2018 için öncelikli hedefimiz ise te-
mellerini üzerinde inşa edeceğimiz 
sistem altyapılarımızı kurmak, satış 
ağımızı artırmak, insanların hayatlarını 
kolaylaştıracak trend ürünleri tüketiciler-
le buluşturmak olarak özetlenebilir.

2018 yılı için dileklerinizi öğre-
nebilir miyiz?

2018’in Mobsar-Verelli’ye, büyük 
Saray Ailesine, ülkemize ve dünyaya 
sağlık, başarı, barış ve sevgi getirmesi-
ni diliyorum. Kadınların iş hayatında 
daha fazla kendini ifade edebildiği, daha 
fazla desteklendiği, başarılarıyla bizleri 
gururlandırdığı bir yıl olmasını diliyo-
rum.

Profesyonel tasarımcılar yardımıyla, tasarımı inovasyonla birleştiren, özellikle kadınların ihtiyaçlarına 
odaklanarak günlük hayatı kolaylaştıran, minimal, modern ve yenilikçi mobilyaları tüketicilere uygun 
hale getiren Verelli markası gün geçtikçe büyüyor. Mobsar Mobilya Genel Müdürü A. Işıl Kalaycı da bu 
büyümede büyük payı olan bir isim. Saray Holding gibi kadın istihdamına önem veren bir grup bünyesinde 
çalışmaktan gurur duyduğunu belirten Işıl Kalaycı “Kadın, çalıştığı kurumun imajını yeniliyor” diyor.

Kadın istihdamına yönelik 
faaliyetleriniz neler? Ne gibi 
projeler geliştiriyorsunuz?

Kadın istihdamına önem veren ve 
özellikle yönetimsel pozisyonlarda 
kadınlara en fazla şans veren 
kurumlardan biri olan Saray 
Holding’te bu yaklaşımın bir örneği 
olarak genel müdür pozisyonunda  
çalışmaktan gurur duyuyorum. 
Grubumuzun bu yöndeki 
yaklaşım ve hassasiyetini tabii 
ki  Mobsar’da da sürdürüyoruz. 
Kurum olarak kadın yöneticilerin 
farklılaşan becerilerinin öneminin 
farkındayız. Ben de 2017’de 
yeni doğan bir bebek gibi 
gördüğüm Verelli’nin büyüme 
yolculuğunda kadın istihdamı ve iş 
ortaklığı konusunu ciddiyetle ele 
alıyorum ve önümüzdeki yıllarda 
değerlendirilmek üzere projeler 
üzerinde çalışıyorum. Paketleme 
tarafı kadınlar için daha uygun 
görünmekle birlikte, makine 
hattının kullanımında da kadın 
çalışanlarımızı eğitiyor ve eğitimini 
başarıyla tamamlayanlara eşit 
fırsatlar sunuyoruz.

Kadın çalışanlarınız için özel 
uygulamalarınız var mı?

Kadın çalışanlarımızla düzenli 
olarak bir araya geldiğimiz “kadın 
kadına” saatlerimiz var. Bu projeyi 
kadın çalışanlarımızın kişisel 
gelişimi ve iş yerinde mutlu olması 
amacıyla yürütüyoruz. Birbirimizi 
dinlemek, hem iş hem özel hayatta 
karşılaştığımız güncel konuları bir 
bardak çay eşliğinde birbirimizle 
paylaşmak, hem bana hem onlara 
iyi geliyor. Motivasyonumuzu ve 
çalışma azmimizi artırıyor.

MOBSAR’DA  
KADIN İSTİHDAMI
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SARAY BİSKÜVİ 
THE ONE AWARDS’TA YILIN EN 
BAŞARILI MARKALARI ARASINDA 

İnovatif, lezzetli ve fark yaratan 
ürünleriyle atıştırmalık sektörüne 
damgasını vuran Saray Bisküvi, 4. The 
ONE Awards Bütünleşik Pazarlama 

Ödülleri’nde finale kaldı. Marketing 
Türkiye dergisinin AKADEMETRE ile 
gerçekleştirdiği ve 12 ilde bin 200 kişiyle 
yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda 38 
sektörün yıl içinde itibarını en çok arttıran 
markalarının belirlendiği “İtibar ve Marka 
Değer Performans Ölçümü” araştırması baz 

alınarak düzenlediği “The ONE Awards 
Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde Saray 
Bisküvi, atıştırmalık sektörü kategorisinde 
Yılın En Başarılı Markaları arasında yer 
aldı. Markaların yılsonu karnesi niteliği de 
taşıyan The ONE Awards’ta yılın en başarılı 
markaları ve paydaşları, yine her yıl olduğu 
gibi halk jürisi tarafından seçilirken, en çok 
ödül alan reklam, halkla ilişkiler, medya 
planlama ve dijital ajanslara da ayrıca başarı 
ödülü verildi. 

Türkiye’nin sevilen 
atıştırmalık markası Saray 
Bisküvi, marka değerini 
ve itibarını en çok artıran 
markaların ödüllendirildiği  
4. The ONE Awards 
Bütünleşik Pazarlama 
Ödülleri’nde atıştırmalık 
kategorisinde ilk üçe girmeyi 
başardı.

SARAY BİSKÜVİ, EĞİTİME 
SPONSORLUKLARLA DESTEK VERİYOR

2017 yılının son çeyreğinde de 
yine eğitim alanında ve çocuklara 
yönelik sponsorluklara imza atan 
Saray Bisküvi, Gaziantep Yeşilyurt 

Yunus Emre İlkokulu öğrencilerine “Saray 
Okul Kutusu” gönderdi. Saray Okul Ku-
tusu, 29 Ekim, 10 Kasım ve 24 Kasım’da 
gerçekleştirilen şiir ve resim yarışmalarında 
ilk 3’e giren öğrencilere hediye edildi. 

ÜNİVERSİTELİLER İÇİN  
KEYİFLİ BİR MOLA 

Saray Bisküvi Aralık ayında da birçok 

üniversitenin gerçekleştirdiği konferans ve 
etkinliklerde öğrencilerle bir araya geldi. 
Bu etkinlikler şöyleydi: İstanbul Üniver-
sitesi / Sektör Günleri 2017, İstanbul 
Üniversitesi / Endüstri ve Kalite Kulübü, 
AIESEC / Türkiye Eğitim ve Motivasyon 
Kongresi, Marmara Üniversitesi/ Yaratıcı 
İşletmeciler Kulübü, Bilkent Üniversitesi / 
13. Genç Akademi.  

İstanbul Üniversitesi’nin düzenlediği 
Sektör Günleri 2017 etkinliğine Saray 
Bisküvi İK Direktörü Dr. Abdurrah-
man Baş konuşmacı olarak katılarak hem 

şirket hem de Saray Bisküvi’deki kariyer 
imkânları hakkında öğrencileri bilgi-
lendirdi. Etkinlik kapsamında Offtime 
standında öğrencilerle bir araya gelen 
Saray Bisküvi ekibi, öğrencilerin keyifli bir 
mola vermelerini sağladı. 

SARAY İÇİN ENGEL YOK
Saray Bisküvi, 3 Aralık Dünya Engel-

liler Günü’nü de unutmadı ve Dünya 
Engelliler Günü için Amasya Müftü Me-
hmet Tevfik Ortaokulu’ndaki 100 engelli 
çocuğa Saray Okul Kutusu gönderdi.

Türkiye’nin sevilen atıştırmalık markası Saray, başarılı faaliyetlerinin yanı sıra adını sosyal sorumluluk 
çalışmaları ve sponsorluklarıyla da duyurmaya devam ediyor. Özellikle eğitim kurumlarında 
öğrenciler ve çocuklara yönelik önemli sponsorluklar gerçekleştiren Saray Bisküvi için 2017’nin son 
çeyreği de yine dolu dolu geçti. 

SARAY BİSKÜVİ,  
KADIN EMEĞİNİ DESTEKLİYOR 

Saray Holding şirketlerinden, 
Türkiye’nin sevilen atıştırmalık 
markası Saray Bisküvi, kadınların 
toplumsal hayattaki yerinin 

güçlenmesine, ekonomik bağımsızlığını 
kazanmasına katkı sağlayan projeleri 
desteklemeyi sürdürüyor. Kadın dostu 
şirket olma misyonuyla gerçekleştirdiği 
bu önemli çalışmalara bir yenisini daha 
ekleyen Saray Bisküvi, Kadın Emeğini 
Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile iş birliği 
yaptı. Bu iş birliği çerçevesinde 16 Kasım’da 
Tarihi Eyüp Oyuncakları Kadın Kooperati-
fi atölyesinde Saray Bisküvi kadın çalışanları 
KEDV’li kadınlara pazarlama ve kariyer 
odaklı bilgilerini aktardığı, deneyimlerini 
paylaştığı özel bir etkinlik düzenledi. 

KEDV’li kadınlar, Saray Bisküvi çalışanları 
ve oyuncu Bengi Öztürk’ün de katıldığı 
etkinlikte Saray Holding Pazarlama 
Direktörü Gülnur Uluğ, “Emeğin 
değerini bulmasını sağlayacak pazarlama 
yaklaşımları” başlıklı bir eğitim verdi. Uluğ, 
eğitimde KEDV’e üye kooperatiflerdeki 
üretici kadınlarla üretim, fiyatlandırma 
ve satış konusundaki ipuçlarını paylaştı. 
Etkinliğe katılan Saray Bisküvi’nin kadın 
çalışanları da iş hayatındaki tecrübelerini 
paylaşarak kadınların sorularını yanıtladı. 
Tarihi Eyüp Oyuncakları kooperatif 
yetkilileri de Saray Bisküvi çalışanlarına 
ahşap boyama eğitimi verdi.

SARAY İŞE ALIMLARDA KADINLARA 
ÖNCELİK TANIYOR

Kurulduğu ilk günden bugüne her za-
man eşitlikçi bir vizyonla ilerleyen Saray, 
kadın istihdamına büyük önem veriyor 
ve kadınların iş hayatında yer alması için 
onları destekliyor. Toplam çalışanlarının 
%46’sını kadınların oluşturduğu Saray, 
bünyesindeki tüm kadın çalışanlarına 
uzmanlık alanları doğrultusunda ilerle-
melerini desteklemek için farklı mesleki 
ve kişisel gelişim eğitimleri veriyor. İşe 
alım süreçlerinde önceliği kadınlara veren 
Saray, kadın yöneticilerin farklılaşan 
becerilerinin önemli olduğu bilinciyle ter-
fide de kadın çalışanlarına öncelik tanıyor.

Saray Holding, kadın dostu şirket olma misyonuyla hayata geçirdiği; kadınların toplumsal hayattaki 
yerinin ve ekonomiye katılımını sağlayan projelere katkı sağlama misyonuna yenilerini eklemeyi 
sürdürüyor. Bu anlamda Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile bir iş birliği gerçekleştiren 
Saray Bisküvi, 16 Kasım’da Tarihi Eyüp Oyuncakları Kadın Kooperatifi atölyesinde özel bir etkinlik 
düzenledi. 



22 23OCAK-ŞUBAT-MART 2018 SARAY BÜLTEN SARAY BÜLTEN OCAK-ŞUBAT-MART 2018

BİZDEN HABERLER

Personel Hijyeni, Ekoma Yönetimi 
Gereklilikleri ve Müşteri Şikayetleri Eğitimi

SARAY’IN 
OLMAZSA OLMAZI 
“EĞİTİM”

Günümüz dünyası, özellikle bilgi 
teknolojilerindeki hızlı büyüme 
sayesinde baş döndürücü bir 
hızla değişiyor ve gelişiyor. 

Buna uyum sağlamayan şirketlerse geride 
kalıyor. Bu kapsamda çalışanlarına yöne-
lik çeşitli eğitimler düzenleyen Saray, hem 
çalışanlarını bilgi yönünden tazelemiş 
oluyor hem de onları dünyadaki ve sek-
tördeki yeni gelişmelerden haberdar edi-
yor. İş hayatında eğitimi hayati derecede 
önemli bulan Saray Bisküvi, işletmeleri 
yükseğe çıkaranın makineler veya binaların 
değil, insan kaynağı olduğunun bilinciyle 
2017 yılının son çeyreğini de çalışanları 
için düzenlediği eğitim faaliyetleriyle dop-
dolu geçirdi. Bu eğitimler arasında “Du- 
yusal Analiz Eğitimi, “Bütçe Oluşturma ve 
Kontrol Teknikleri Eğitimi” ve “Personel 
Hijyeni, Ekoma Yönetimi Gereklilikleri ve 
Müşteri Şikayetleri Eğitimi” yer aldı. 

BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMLERİ 
2018’DE DE SÜRECEK

Saray Bisküvi, Karaman ve Kırklareli 
fabrikalarında, bilinçlendirme eğitim-
lerinin ilk modülü olan “Personel Hij-
yeni, Ekoma Yönetimi Gereklilikleri ve 

Müşteri Şikayetleri – 2017 Eğitimlerini” 
tamamladı. Üretim, Teknik, Kalite 
Güvence, Ar-Ge ve İK başta olmak 
üzere; Kırklareli fabrikasında 194 kişi 
ve Karaman fabrikasında 567 kişi; 10 
Ağustos ve 27 Aralık 2017 tarihleri 
arasında ortalama 40 kişilik gruplar 
şeklinde 1. modül eğitimlerine katıldı. 
Eğitimlerin tamamı Kalite Güvence 
Müdürü Elif Börekçi tarafından ve-
rildi. Eğitimlerin başında ve sonunda 
yapılan sınavla ise eğitimlerin etkinlikleri 
ölçüldü. İnteraktif olarak gerçekleştirilen 
bilinçlendirme eğitimlerinde üretim-
ler sonrasında katılımcılar tarafından 
“Eğitim Değerlendirme Formları” 
dolduruldu. Fabrikalarda üretim ope-
rasyonunu gerçekleştiren her seviyedeki 
katılımcının Kalite ve Gıda Güvenliği ko-
nusunda değerli geri bildirimleri alındı ve 
raporlandı. 2018 yılında bilinçlendirme 
eğitimleri, 2. ve 3. modül şeklinde devam 
edecek. 

DUYUSAL ANALİZ EĞİTİMİ,  
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Saray Bisküvi, gıdaların işitme, dokun-
ma, tatma, koklama ve görme duyularıyla 

algılanan karakteristiklerini algılamaları, 
ölçmeleri ve analiz edebilmeleri için 
fabrika çalışanlarına Duyusal Analiz 
Eğitimi düzenledi. 30 Ekim 2017 tari-
hinde Karaman fabrikasında, 30 Kasım 
2017 tarihinde ise Kırklareli fabrikasında 
gerçekleştirilen Duyusal Analiz Eğitimi, 
Saray Bisküvi’nin tedarikçisi olan Aromsa 
firması tarafından verildi. Duyusal analiz, 
bir gıdanın tüketici tarafında etkili olan 
görünüş, lezzet, aroma, koku ve doku 
gibi duyusal özelliklerini değerlendirme 
tekniklerini kapsıyor. Bu sayede mevcut 
ürünleri geliştirme, yeni ürün formülas-
yonu geliştirme veya tüketici şikayetlerine 
yönelik daha etkili çözümler geliştirme 
mümkün oluyor. 

Saray Bisküvi’nin 2017 yılına yönelik 
son eğitim faaliyeti ise Karaman’da Saray 
Holding şirketlerinin genel müdür ve 
mali işler yöneticilerine yönelik olarak 
gerçekleştirildi. 7 Aralık 2017 tarihinde 
düzenlenen Bütçe Oluşturma ve Kont-
rol Teknikleri Eğitimi, Mehmet Koçak 
tarafından verildi.

İlk günden bu yana iş hayatında kadını destekleyen ve kadrosunda 
çalışan kadınlar için önemli bir yer açan Saray, kadın çalışanlarının 
hem çalışma hayatına hem de çocuklarının eğitimine destek olmak 
adına projeler geliştirmeyi sürdürüyor. Çalışan anneleri unutmayan 

Saray, fabrikada çalışan kadınların çocuklarının kreş masrafını karışılıyor. 
22 Aralık Cuma günü, kreşe giden çocuklar Saray Bisküvi’nin Kara-

man fabrikasına bir gezi gerçekleştirdi. Nefise Sultan Kız Meslek Lisesi 
Uygulama Kreşi’nden 30 çocuğun katıldığı özel gezide Saray A.Ş. tanıtım 
filminin izlenmesinin ardından çocuklara Saray ürünlerinden oluşan birer 
hediye paketi verildi. 

Kreş hizmetinin içerisine çocukların servisler aracılığıyla evlerinden 
alınıp okula bırakılması ve yine akşam okuldan alınıp evlere bırakılması 
hizmetini de dahil eden Saray Bisküvi, aynı zamanda çocuklara yol bo-
yunca refakat edecek bir uzmanı da istihdam ediyor. 

Saray Bisküvi’nin başarısı tescillenme-
ye devam ediyor. Saray son olarak 
yine önemli bir başarıya imza atarak 
tüm iş süreçlerinde yürüttüğü so-

rumlu ve etik faaliyetleri sonucunda GC Mark  
Sedex kalite belgelerini almaya hak kazandı. 
Alman denetim firması DQS tarafından 
yapılan denetimler sonrasında etik kural-
lara uymasının, insan haklarına gösterdiği 
saygının, işçi sağlığına ve güvenliğine verdiği 
önemin göstergesi olarak verilen bu belgelerle 
dünya standartlarındaki kalitesini bir kez daha tescilledi.

“Bu belgeleri kazanmamızda siz değerli çalışma arkadaşlarımızın çok 
büyük emeği ve katkısı var” diyen Saray Bisküvi Genel Müdürü Ramazan 
Sümer, “Hepinize çok teşekkür ediyor, birlikte nice başarılara imza atmayı 
diliyoruz” şeklinde konuştu.

Kitap Dostu Çalışan projesiyle, çocuklara oku-
ma alışkanlığı kazandırmayı ve eğitimlerine 
katkıda bulunmayı hedefleyen Saray Bisküvi, 
emin adımlarla hedefine doğru ilerliyor. Pro-

jeyi, “36. Yılda Saray’dan 36 Bin Kitap” sloganıyla hayata 
geçiren Saray Bisküvi, ilk ve orta öğretim okullarına kitap 
bağışlamak için çıktığı yolda, çalışanlarından gelen hikâye 
kitaplarından dergilere, romanlardan sözlüklere varan 
2000’i aşkın kitabı toplamayı başardı. 

Türkiye’de hala kütüphanesi olmayan ya da raflarındaki 
birkaç kitapla genç dimağları doyurmaya çalışan birçok 
okul olduğuna dikkat çeken Saray Bisküvi Yetkilileri, bu 
anlamda “Kitap Dostu Çalışan” projesiyle Saray ailesi 
olarak topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmek 
üzere önemli bir adım attıklarına inandıklarını ve büyük 
mutluluk duyduklarını dile getirdi. 

Topladığı kitapları Kırklareli’nde bulunan Toki Ahmet 
Cevdet Paşa İlkokulu ile Yoğuntaş İlkokulu’na bağışlayan 
Saray Bisküvi Yetkilileri, her iki okulda eğitim gören 
çocukların Saray çalışanlarının da katkısıyla daha çok ki-
tap okuyacağını, daha çok bilgi edineceğini ve daha çok 
hayal kuracağını vurguladı. 

“Kitap Dostu Çalışan” projesine verilen gönülden 
destek için çalışanlarına teşekkürlerini sunan Saray Biskü-
vi Yönetim Kurulu, “Türkiye’nin farklı köşelerinden kitap 
desteği için bize başvurmuş sırada bekleyen dört okul için 
daha fazla roman, hikâye, bilim alanlarında okula uygun 
kitaplar bekliyoruz” mesajını iletti.

Saray Bisküvi, yurtiçinde ve yurtdışında başarılı 
çalışmalarını devam ettirmek ve çalışanlarının 
dünyadaki gelişime ayak uydurmasına 
katkıda bulunmak adına eğitim faaliyetleri 
gerçekleştirmeye devam ediyor. 2017 yılında 
birbirinden önemli eğitim faaliyetleri düzenleyen 
Saray’da eğitim, olmazsa olmaz...

Bütçe Oluşturma ve Kontrol Teknikleri Eğitimi

“SARAY”LI ÇOCUKLARDAN
FABRİKA ZİYARETİ 

SARAY KALİTESİ BİR KEZ 
DAHA TESCİLLENDİ

SARAY’IN “KİTAP  
DOSTU ÇALIŞANLARI”  
2000’i AŞKIN  
KİTAP TOPLADI
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SARAY BİSKÜVİ’DEN
DİSTRİBÜTÖRLERİNE PLAKET

Saray Bisküvi; gofret, çikolata, kek, kraker ve şekerleme katego-
rilerinde, 400’ü aşan ürün gamıyla yurtiçinde ve yurtdışında 
milyonlarca tüketiciyi mutlu ederken bu başarısında önemli rolü 
olan distribütörlerine de teşekkür ediyor.

Saray Bisküvi 2017 yılı sonunda, Türkiye’deki toplam 96 distribütörüne 
birer plaket hazırlayarak, bölge müdürleri ve bölge yöneticileri aracılığıyla 
bir teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.
Takdim edilen plaketlerde, “Bugüne kadar büyük bir mutlulukla 
sürdürdüğümüz, güçlü ve güvenilir iş birliğimizden ötürü bir kez daha 
teşekkür ederiz. Birlikte büyümeye ve daha güçlü ilerlemeye devam 
edeceğiz.” metni yer aldı.

Saray Bisküvi, geçmişten bugüne sürdürdüğü başarılı faaliyetlerinde distribütörlerinin katkısını da 
unutmuyor. Faaliyetlerine 1961 yılında başlayan ve 1981 yılında tescilli “Saray” markasıyla tüketicinin 
damak zevkine uygun ürünlerin üretimini gerçekleştirmeye başlayan Saray Bisküvi, aktif olarak 
çalıştığı 96 distribütörü için plaket hazırladı. 

Saray Bisküvi yurt genelindeki tüm marketlerde kaliteli ürünleriy-
le yer alıyor. Zincir marketlerin satış ve pazarlama faaliyetlerine 
destek veren Saray Bisküvi, insert’lerde de sıklıkla yer buluyor. 
Saray Bisküvi, aktivite ürünleriyle ise özel stantlarda tüketiciyle 

buluşuyor. Aralık ayında Gürmar şubelerinde 100 Kalori Grubu-Light 
Kraker, Adese marketlerde Prens Kakao Kremalı Bisküvi ve Prens Vanilya 
Kremalı Bisküvi, A101’lerde ise Çikonella ürünleriyle yer alan Saray Biskü-
vi, bantlamalı ürünlerinin yer aldığı stantlarıyla da tüketicilere hesaplı 
alışveriş imkanı sundu. Aralık ayında Çağrı Marketlerde Çikonella ürün-
leri bardak hediyesiyle birlikte satışa sunulurken, 2 adet Saray Çikilop 200 
gr, yanında 100 Kalori fıstıklı bar ile sunuldu. Saray Bisküvi Aralık ayında 
farklı şehirlerdeki market zincirlerinde tadım aktiviteleri de gerçekleştirdi.

CRM ve Dijitalleşme alanında 
önemli yatırımlar yapan Saray 
Bisküvi, geçtiğimiz aylarda 
da yine pek çok önemli pro-

jeye imza attı. Migros kupon gönderi 
aktivitesine LoveIt ürünü ile katılan 
Saray, 60.000 kişilik bir hedef kit-
leye ulaştı. %92 oranında geri dönüş 
alan aktivite, büyük başarı yakaladı. 
Ayrıca Migros özelinde düzenle-
nen diğer dijital reklam projeleri de 
büyük ilgi gördü. 
Migros’un sosyal medya mecralarında yayınlanan Saray reklamları, geniş 
kitlelere ulaştı. Migros TV, Youtube, Facebook ve Instagram hesaplarında 
yapılan Saray paylaşımları ve videolar, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Birbirinden lezzetli ürünleriyle yurtiçinde olduğu kadar 
yurtdışında da gönülleri fetheden Saray Bisküvi ürün 
çeşitlerini tanıtmaya ve pazar aktivitelerine devam edi-
yor. Azerbaycan’da gerçekleştirdiği tadım ve tanıtım, 

Kongo’da ise gerçekleştirdiği reklam kampanyalarıyla beğeni 
toplayan Saray Bisküvi yurtdışında büyümeye devam ediyor. 

Saray Bisküvi Azerbaycan’da gerçekleştirdiği tadım ve 
tanıtım etkinlikleriyle tüketicilerden tam not almayı başardı. 
25 Kasım-24 Aralık tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti 
Bakü’de bir aktivite gerçekleştiren Saray Bisküvi, ülkenin önde 
gelen market zincirlerinde  tüketicilerle buluşturdu. Saray 
Bisküvi’nin Chocolips ve OffTime ürünleri ile gerçekleştirdiği 
bu özel aktivitede marketlerdeki müşterilere ürünler ikram 
edilerek tattırıldı. Saray Bisküvi’nin Azerbayan’daki bir 
başka aktivitesi, ise 8-31 Aralık tarihlerinde Bakü, Gence 
ve Sumqayıt şehirlerinde gerçekleştirildi. Toplam 48 şubede 
tüm Saray markalı ürünler market müşterilerine ikram 
edildi. Saray ürünlerini tadarak tanıyan müşteriler ürünleri 
beğenerek satın aldı. 
SARAY BISKÜVİ ÇEŞITLERİ KONGO ARAÇLARINDA

Yurtdışı pazarlarda çeşitli aktiviteler düzenleyen Saray 
Bisküvi, bunları farklı pazarlama faaliyetleri ve etkileyici rek-
lam kampanyalarıyla da destekliyor. Daha önce Kongo’da 
kategorisinde pazar lideri olan Bistella kakao kremalı 
bisküvi için çekilen reklam filmi ve buna entegre hazırlanan 
radyo reklamlarını başta Demokratik Kongo olmak üzere 
Afrika’nın Fransızca konuşulan bölgelerinde yayına sokan 
Saray Bisküvi şimdi de reklam filmlerindeki kareleri Kongo’da 
araçlara giydirdi. Bu sayede, Saray Bisküvi, giydirilmiş araç 
tasarımlarıyla Kongo’daki herkesi ürünlerinden haberdar ede-
bilecek. 

SARAY LEZZETİ YURT 
GENELİNE YAYILIYOR

SARAY, DİJİTAL REKLAM 
PROJELERİYLE BÜYÜYOR

SARAY TÜM DÜNYADA 
LEZZET SEVENLERLE 
BULUŞUYOR
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SOSYAL MEDYA
ÇALIŞMALARIMIZ

YENİ ve YENİLENEN ÜRÜNLER

SARAY OFFTİME İLE  
İŞ TEMPOSUNA MOLA

SARAY BİSKÜVİ 
SOSYAL MEDYADA  

EN İYİLER ARASINDA 

LOVEIT YARIŞMAMIZA 
İLGİ YOĞUNDU!

SARAY SEVERLER  
ENERJİ DOLDU! 

CHOCO CAKE  
LİMONLU KEK

BİSTELLA 
KAKAO KREMALI
MOZAİK BİSKÜVİ

ÇİKONELLA
KAKAOLU FINDIK EZMESİ

Saray Bisküvi olarak sosyal 
medya hesaplarımız üzerinden 
başlattığımız “Saray Offtime ile 
iş temposuna keyifli bir mola!” 
kampanyasına yoğun ilgi gösterildi. 

“Sen de Saray’dan lezzet paketi 
ister misin?” diyerek başlattığımız 
kampanyaya iletimizi beğenen, 
paylaşan ve arkadaşlarını 30 Ocak 
tarihine kadar etiketleyen Saray 
seven şanslı kişiler, Saray’dan lezzet 
paketi kazandı! Sonuçlar 9 Şubat 
tarihinde açıklandı. 

Boomsocial.com tarafından şirketlerin 
sosyal medya takipçi sayısı ve etkileşimleri 

açısından incelendiği marka endeksi 
araştırmasının Temmuz ayı sonuçlarına 
göre, Saray Bisküvi, sosyal medyada 
en iyi 100 marka arasına girdi. Saray 

Bisküvi, kendi sektöründe Instagram’da 
2., Facebook’ta 7., Twitter’da ise 17. 

sırada yer almayı başardı.

Sosyal medya hesaplarımız üzerinden 
başlattığımız LoveIt yarışmamız oldukça 

yoğun bir ilgi gördü. Saray LoveIt 
çeşitlerini (Frambuaz, Misket Limon, 

Kayısı) aynı anda alt alta getirip yorum 
olarak yazan ve iletiyi beğenen 3 şanslı 

kişi, Saray’dan lezzet paketi kazandı.

“Powernut ile yeni haftaya enerji dolu 
başla” yarışmasıyla herkesin haftaya enerji 
dolu ve iyi hissederek başlamasını istedik. 
Sosyal medyada yoğun ilgi gören “Sen 

de Saray’dan lezzet paketi ister misin?” 
kampanyamızda iletimizi beğenen, paylaşan 

ve arkadaşlarını etiketleyenler 30 Ocak 
tarihine kadar yaptıkları paylaşımlarla Saray’ın 

şanslıları arasına girdi. 

Saray Bisküvi lezzetli ürünlerine her 
geçen gün yenilerini ekliyor. Choco Cake 
Limonlu Kek de Saray Bisküvi’nin leziz 
ürünleri arasına yeni katılanlardan biri. 

Choco Cake ailesine yeni katılan Limonlu 
Kek, tüketicilerin favorilerinden biri olacak.

Saray’ın en çok tercih edilen ürünlerinden 
kakaolu fındık ezmesi Çikonella, yenilenen 

ambalajıyla raflardaki yerini aldı. Daha önce 
500 gr olarak satışa sunulan Çikonella 

yapılan gramaj iyileştirmesinin ardından 
artık 400 gr olarak tüketiciyle buluşuyor. 

Saray Bisküvi Bistella Mozaik 
ile çay saatlerine lezzet katıyor. 

Artık 100 gr olarak üretilen 
Bistella Mozaik’in zarf ambalajı da 
flowpack ambalaj olarak yenilendi.

Sosyal medya adreslerimizden yarışmalarımız devam ediyor.

İnovatif ve lezzetli atıştırmalık ürünleriyle Türkiye’ye ilkleri sunan Saray Bisküvi en tatlı sohbetlerin 
ve en keyifli molaların eşlikçisi olacak yepyeni ürünlerle yine karşınızda!

Saray Bisküvi, gerek pazar faaliyetleri, gerek üretim prosesleri ve ürünler konu-
sunda her zaman yenilikçi. Bu da yenilikçi fikirlere açık olmayı beraberinde 
getiriyor. Şirket bünyesinde, departman gözetmeksizin her çalışanının fikrini 
değerli bulan Saray, yenilikçi fikirleri altınla ödüllendirmeye de devam ediyor. 

“Fikir Fabrikamız Sizinle Büyüyor” diyen Saray’ın Ağustos-Eylül-Ekim 2017 dönemi ko-
nusu, “Bölümler Arası Uyumlu Çalışma”ydı. Bu konuda fikir veren ve altın kazanan Saray 
çalışanı ise Nedret Evren oldu. Saray’ın Kırklareli fabrikasında görev yapan Nedret Evren, 
bölümler arası uyumlu çalışmak ve hızlı sonuç almak için, sorunların gecikmeden fark 
edilmesi ve çabuk sonuç alınacak şekilde harekete geçilebilmesini sağlamak üzere kurum 
için yeni bir yöntem önerisinde bulundu. “Günlük rutin, planlı saha gezileriyle hızlı tespit 
yapabilme ve yerinde çözüm uygulaması” öneren Nedret Evren, altın ödülünün sahibi 
oldu. Saray’ın farklı departman yöneticilerinden oluşan 15 kişilik jüri tarafından yapılan 
değerlendirmede, gizli oyama ile puanlama yapılarak en yüksek puanı alan fikir sahibi 
ödüllendiriliyor. Saray, altın değerindeki yenilikçi fikirlerinizi bekliyor.

SARAY İÇİN YENİ FİKİRLER,
ALTIN DEĞERİNDE 
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“SARAY,  
BOSNA’DA GÜÇLÜ  
BİR MARKA 
BİLİNİRLİĞİNE SAHİP”

Avaks d.o.o Satış Müdürü Davud Mustafić:

Davud Mustafić, 25 Ağustos 1987 
doğumlu. İlkokulu Malezya 
Kuala Lumpur’da bitirmiş ve 
orada büyümüş. Daha sonra 

eğitimi için Bosna’ya gitmiş. Sarayeva Üni-
versitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olan 
Davud Mustafić, iş hayatına Teloptic’teki 
Colgate-Palmolive’de Satış Analisti olarak 
atılmış. Davud Mustafić ile şu anki 
çalışmalarını ve Saray Bisküvi’nin Bosna’da 
geldiği noktayı konuştuk.

Şirketiniz ve gelecek planlarınız 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Avaks d.o.o., Bosna-Hersek’te, 
FMCG’nin en büyük dağıtım şirketle-
rinden biri. Partner şirketler (Milkos 
Süt Ürünleri, Ella Su, Sinalco Alkolsüz 
İçecekler) tarafından üretilen ürünlerin 
dağıtımının yanı sıra, Bosna pazarı için 
birkaç çok uluslu şirketin (Colgate-Pal-
molive, Haribo, Panasonic gibi) satış ve 
dağıtım konusunda temsilcisiyiz. Bu yıl 
Nisan ayından itibaren, markalarımıza 
Saray’ı ekledik. Avaks, 5 dağıtım 
merkezinden yönetiliyor ve bir Merkezi 
Bağlantılı Havayolu filosu mevcut. 150 
araç ve 200’den fazla çalışanı ile doğrudan 
4000’den fazla satış noktasında hizmet 
veriyor. Dağıtım, gıda ve gıda dışı olmak 

üzere iki bölüme ayrılmış. Gelecekteki 
planlarımız, piyasadaki mevcut konu-
mumuzu, mevcut ürün portföyümüzün 
satışlarını ileri seviyede geliştirerek güçlen-
dirmek. Ayrıca, güçlü pazar pozisyonu-
muzu kullanarak ve Saray gibi yeni ürün 
kategorileriyle ve yeni pazar kanalları 
aracılığıyla büyümek istiyoruz.

En çok hangi üründen hoşlanıyor-
sunuz? Saray Bisküvi’yi size sev-
diren, tercih ettiren yönleri neler? 

Saray ürün portföyünden, en çok 
Bosnalıların büyük çoğunluğu gibi  
Choco Lips’i tercih ediyorum. Aroma-
larının karışımı, diğerlerinin başarısız bir 
şekilde kopyaladığı, benzersiz bir lezzet 
yaratıyor. Choco Lips Bosna’da güçlü bir 
marka oldu. Ayrıca, yenilikçi ürünler olan 
Powernut, Offtime ve LoveIt, kesinlikle 
Saray markasını bir ileri seviyeye taşıyacak.

Eğitimler, örnek uygulamalar, yeni 
yatırımlar veya başarılı etkinlikler 
gibi son faaliyetleriniz hakkında 
bize biraz bilgi verir misiniz?

İşbirliğimizin en başında, satış ekip-
lerimize çeşitli eğitimler verdik. Saray 
ürünleri, ürün portföyü ve pazar konumu 

konusunda gerekli donanıma sahibiz. 
Diğer markalarla edindiğimiz tecrübelere 
dayanarak, sınırlı satın alma gücüne sa-
hip olan pazarımıza çoklu paketlerle 
kolayca girildiğini öğrendik. Offtime ve 
Powernut’u piyasaya bu şekilde sürdük. 
Ayrıca, Choco Lips çoklu paketleriyle 
pazar payını arttırmada büyük bir başarı 
elde ettik. Önemli perakende zincirlerine 
özelleştirilmiş bir yaklaşım sunuyoruz. 
Bu zincirler, pazarda trendi belirleyen 
önemli oyuncular olduğundan, bu ürün-
ler için hızlı bir gelişme kaydedeceğimizi 
tahmin ediyoruz. Kiosk kanalında  
(iNovine, Tobaco Press vb.) ve satış 
makinelerinde (örneğin otomatik ser-
visleri) diğer markalarla olan güçlü 
performansımızla, Saray ürünlerinin satışı-
nı da başarıyla sürdürüyoruz. 

Saray’ın Bosna Hersek’teki genel 
faaliyetleri, reklamları ve marka 
bilinirliği hakkındaki görüşlerinizi 
paylaşır mısınız?

Saray ihracat ekibi, Bosna pazarına pro-
fesyonel bir yaklaşım kazandırıyor. Periyo-
dik olarak yapılan televizyon reklamları, 
tadım etkinlikleri ve yıl boyunca düzenli 
gerçekleştirilen tramvay ve otobüs giydirme-
leri ile marka bilinirliğini Bosna’da perçinli-
yor.

Bosna-Hersek’te FMCG’nin en büyük dağıtım şirketlerinden 
biri olan Avaks d.o.o., 2017 yılının Nisan ayında Saray 
Bisküvi ile yollarını birleştirdi. Saray’ın marka olarak 
güçlü bir bilinirliğe sahip olduğunu belirten Avaks d.o.o 
Satış Müdürü Davud Mustafić, Bosnalılar gibi kendisinin 
de Saray ürünleri arasında en çok Choco Lips’i sevdiğini 
söylüyor. 

SEVER GIDA

Kazım Sever, 13 Haziran 1956, 
Sakarya doğumlu. İlkokul, 
ortaokul ve lise öğrenimini 
Sakarya’da tamamladıktan 

sonra üniversite eğitimini Bakü Üniver-
sitesi Spor Akademisi’nde tamamlamış. 
Uluslararası Boks Hakemi olan Kazım 
Sever, bu spor dalındaki faaliyetleri-
ni Türkiye Boks Federasyonu Merkez 
Hakem Kurulu Başkanı olarak sürdürü-
yor. Kazım Sever ile Sever Gıda’yı ve 
çalışmalarını konuştuk. 

“Sever Gıda olarak hedeflerimiz ve 
vizyonumuz doğrultusunda sistemli 
bir şekilde çalışıyoruz” diyen Kazım 
Sever, “Büyük hedeflere insan gücüyle 

ulaşılabileceğini biliyoruz” şeklinde ko-
nuşuyor.  

Ne kadar zamandır Saray Bisküvi 
ile çalışıyorsunuz?

1996 yılında, Ersun Gıda olarak Saray 
Bisküvi’nin Sakarya distribütörlüğünü 
üstlendim. 2002 yılından beriyse Saray 
Bisküvi ile olan iş ortaklığımız Sever 
Gıda olarak devam ediyor. 

En severek sattığınız Saray Bisküvi 
ürünü nedir?

Saray Bisküvi’nin her ürününün seve-
rek satıyoruz. Zira sevmenin, başarmanın 
yarısı olduğuna inanıyorum.

Sizce Saray Bisküvi ile çalışmanın 
en mutlu edici tarafı nedir? Bu 
markada en çok neyi seviyor-
sunuz?

Saray Bisküvi’nin marka olarak kali-
tesine son derece güveniyoruz. Bu güven 
duygusuyla ürün satışlarımızı yaptık ve 
yapmaya da devam ediyoruz. Saray Bis-
küvi’de kaliteden ödün verilmemesi ve 
bunun her zaman arkasında olması mut-
luluk verici. 

Saray Bisküvi’nin son dönem faali-
yetleri, reklamları ve yeni ürünleri 
ile ilgili görüşleriniz nelerdir?

Spor faaliyetlerine yönelik olarak ger-
çekleştirilen tabela reklamları beni ol-
dukça heyecanlandırıyor. Bunların de-
vam etmesini çok isterim. Öte yandan 
mevcut ürünlerinin yanında yenilikçi 
ürünleri de görmek ve bunları satışa su-
nabiliyor olmak, bizim için ayrı bir keyif 
unsuru. 

Saray Bisküvi yenilikçi yaklaşımlarıyla 
hizmet verdiği sektörde katma değer 
yaratan bir marka… Mevcut ürünlerini 
geliştirmeye yönelik çalışmalarının yanı 
sıra tüketicilere yeni ve farklı ürünler 
sunmalarını ve yeni lezzet deneyimleri 
yaşatmalarını çok değerli buluyorum. 
Öte yandan, bizim için sahada destek 
görmek çok özel ve Saray Bisküvi bize 
her zaman bu desteği sağlayan bir marka. 

Sever Gıda, Saray Bisküvi’nin Sakarya Distribütörü 
olarak uzun yıllardır iş ortaklığını başarıyla 
sürdürüyor. Sever Gıda’nın sahibi Kazım Sever’i 
daha yakından tanımanızı istedik. 
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SARAY AİLESİ BÜYÜYOR

Sayın Atilla Sümer, Saray Bisküvi 
Yurtdışı Satış Direktörlüğü bünyesinde, 
Satış Direktörü olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Özgür Yurtsever, Saray Bisküvi 
Yurtdışı Satış Direktörlüğü bünyesinde, 
Azerbaycan Bölge Müdürü olarak 
göreve başlamıştır.

Sayın Sedat Yelis, Saray Bisküvi 
İK Direktörlüğü bünyesinde, İnsan 
Kaynakları Müdürü olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Uğur Koyuncu, Saray Bisküvi 
Lojistik Departmanlığı bünyesinde, 
Lojistik Müdürü olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Arzu Gönül, Saray Bisküvi 
Pazarlama Direktörlüğü bünyesinde, 
Kategori Müdürü olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Aydın Akyüz, Saray Bisküvi 
Teknik Hizmetler Departmanlığı 
bünyesinde, Teknik Hizmetler Müdürü 

olarak göreve başlamıştır.

Sayın Remzi Yaltı, Saray Bisküvi İK 
Direktörlüğü bünyesinde, Ücret ve 
Özlük İşleri Yöneticisi olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Buket Beyaz, Saray Bisküvi 
Üretim Şefi Departmanlığı bünyesinde, 
Üretim Vardiya Mühendisi olarak 
göreve başlamıştır.

Sayın Merve Çakır, Saray Bisküvi Kalite 
Güvence Departmanlığı bünyesinde, 
Gıda Mühendisi olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Şeyma Açık, Saray Bisküvi Kalite 
Güvence Departmanlığı bünyesinde, 
Gıda Mühendisi olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Kadir Yıldırım, Saray Bisküvi 
Üretim Şefi Departmanlığı bünyesinde, 
Üretim Vardiya Mühendisi olarak 
göreve başlamıştır.

Sayın Elif Öner, Saray Bisküvi Kalite 
Güvence Departmanlığı bünyesinde, 

Proses Kontrol Mühendisi olarak 
göreve başlamıştır.

Sayın Elif Şahin, Saray Bisküvi Kalite 
Güvence Departmanlığı bünyesinde, 
Kalite Güvence ve Dökümantasyon 
Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

Sayın Onur Nizam, Saray Bisküvi 
Kırklareli Fabrika bünyesinde, 
Teknik Hizmetler Şefi olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Şeyma Açık, Saray Bisküvi Kalite 
Güvence Departmanlığı bünyesinde, 
Proses Görevlisi olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Fatih Onay, Saray Bisküvi 
Muhasebe Departmanlığı bünyesinde, 
Muhasebe Elemanı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Yasin Uluocak, Saray Holding 
Finans Müdürlüğü bünyesinde, Finans 
Görevlisi olarak göreve başlamıştır.

Sayın Rezzan Şimşek, Saray Bisküvi 
İmalat Departmanlığı bünyesinde, 
Üretim Elemanı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Yahya Ülker, Saray Bisküvi Depo 
bünyesinde, İndirme Elemanı olarak 
göreve başlamıştır.

Sayın Ahmet Sabah, Saray Bisküvi 
İmalat Departmanlığı bünyesinde, 
Üretim Elemanı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Ayşe Bağ, Saray Bisküvi İmalat 
Departmanlığı bünyesinde, Üretim 
Elemanı olarak göreve başlamıştır.

Sayın Ramazan Bursalı, Saray Bisküvi 
İmalat Departmanlığı bünyesinde, 
Hamurhane Elemanı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Mustafa Akbıyık, Saray Bisküvi 
Depo bünyesinde, İndirme Elemanı 
olarak göreve başlamıştır.

Sayın Şükrü Tetik, Saray Bisküvi İmalat 
Departmanlığı bünyesinde, İnşaat 
Elemanı olarak göreve başlamıştır.

Sayın Cihat Nal, Saray Bisküvi Depo 

bünyesinde, Yükleme Elemanı olarak 
göreve başlamıştır.

Sayın Alparslan Büyükyalçın, 
Saray Bisküvi İmalat Departmanlığı 
bünyesinde, Hamurhane Elemanı 
olarak göreve başlamıştır.

Sayın Recep Tayyip Özkaya, 
Saray Bisküvi İmalat Departmanlığı 
bünyesinde, Üretim Elemanı olarak 
göreve başlamıştır.

Sayın Kenan Saysal, Saray Bisküvi 
İmalat Departmanlığı bünyesinde, 
Üretim Elemanı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Salih Özarslan, Saray Bisküvi 
İmalat Departmanlığı bünyesinde, 
Üretim Elemanı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Hüseyin Yılmaz, Saray Bisküvi 
İmalat Departmanlığı bünyesinde, 
Üretim Elemanı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Raziye Duran, Saray Bisküvi 
İmalat Departmanlığı bünyesinde, 
Üretim Elemanı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Havva Zeliha Gişi, Saray Bisküvi 
İmalat Departmanlığı bünyesinde, 
Üretim Elemanı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Anıl Gürbüz, Saray Bisküvi 
İmalat Departmanlığı bünyesinde, 
Üretim Elemanı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Hüseyin Oflaz, Saray Bisküvi 
İmalat Departmanlığı bünyesinde, 
Üretim Elemanı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Yasin Keser, Saray Bisküvi İmalat 
Departmanlığı bünyesinde, Üretim 
Elemanı olarak göreve başlamıştır.

Sayın Ayten Sivas, Saray Bisküvi 
İmalat Departmanlığı bünyesinde, 
Üretim Elemanı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Nuri Evci, Saray Bisküvi İmalat 
Departmanlığı bünyesinde, Üretim 
Elemanı olarak göreve başlamıştır.

Sayın Gülüzar Mumcu, Saray Bisküvi 
İdari İşler bünyesinde, Temizlik 
Görevlisi olarak göreve başlamıştır.

Sayın Orhan Sönmez, Greeneco Enerji 
A.Ş.’de Şantiye Müdürü olarak göreve 
başlamıştır. 

Sayın Alper Dereli, Greeneco Enerji 
A.Ş.’de Harita Mühendisi olarak göreve 
başlamıştır. 

Sayın Hüseyin Onat, Greeneco Enerji 
A.Ş.’de Petrol ve Doğalgaz Mühendisi 
olarak göreve başlamıştır. 

Sayın Yılmaz Yılmaz, Greeneco Enerji 
A.Ş.’de Petrol ve Doğalgaz Mühendisi 
olarak göreve başlamıştır. 

Sayın Osman Us, Greeneco Enerji 
A.Ş.’de Harita Teknikeri olarak göreve 
başlamıştır. 

Sayın Ali Arslan, Greeneco Enerji 
A.Ş.’de Muhasebe Uzman Yardımcısı 
olarak göreve başlamıştır. 

Sayın Fatih Kocakaya, Greeneco 
Enerji A.Ş.’de göreve başlamıştır. 

Sayın Murat Elibol, Mobsar A.Ş.’de 
Üretim Birimi bünyesinde, Mobilya 
Paketleme Elemanı olarak göreve 
başlamıştır.

Kendilerine yeni görevlerinde 
başarılar dileriz.

ATAMA
Saray Bisküvi’de Abdülaziz Yılmaz 
Kontrol Teknikeri görevinden 
Hamurhane ve Winner Sorumlusu 
görevine atanmıştır.

Kendisine yeni görevinde başarılar 
dileriz.

DOĞUM
Saray Bisküvi’den Nevin 
Avcıoğulları’nın, 03.11.2017 tarihinde 
Kaan adında erkek çocuğu dünyaya 
gelmiştir.

Saray Bisküvi’den Fatih Hınçal’ın, 
23.11.2017 tarihinde Hilanur adında kız 
çocuğu dünyaya gelmiştir.

Saray Bisküvi’den Kadir Kaçar’ın, 
15.12.2017 tarihinde Belinay adında kız 
çocuğu dünyaya gelmiştir.

Greeneco’dan Mustafa Oduncu’nun, 
03.11.2017 tarihinde Nadire Duru adında 
kız çocuğu dünyaya gelmiştir.

Greeneco’dan Oğuz Aynaoğlu’nun, 
11.11.2017 tarihinde Mustafa Kağan 
adında erkek çocuğu dünyaya 
gelmiştir.

Milkman A.Ş.’den Mehmet Basmaz’ın, 
14.11.2017 tarihinde Irmak adında kız 
çocuğu dünyaya gelmiştir.

Milkman A.Ş.’den Hüseyin Basmaz’ın, 
27.11.2017 tarihinde Meryem Şifa adında 
kız çocuğu dünyaya gelmiştir.

Milkman A.Ş.’den Doğan Alp 
Karaoğlu’nun, 31.12.2017 tarihinde 
Göksu Zehra adında kız çocuğu 
dünyaya gelmiştir.

Trend Emtia A.Ş.’den Ümit Keleş’in, 
22.01.2018 tarihinde Uğur adında erkek 
çocuğu dünyaya gelmiştir.

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

arkadaşlarımızı tebrik ederiz.

VEFAT
Saray Bisküvi’de üretim elemanı olarak 
görev yapan Kadriye Şevik’in annesi 
Ayşe Akar vefat etmiştir.

Saray Bisküvi’de üretim elemanı olarak 
görev yapan Sevdiye Kırkaya’nın 
babası Raif Selçik vefat etmiştir.

Saray Bisküvi’de hat sorumlusu olarak 
görev yapan Özcan Gündüz’ün annesi 
Elmas Gündüz vefat etmiştir.

Saray Bisküvi’de fırın elemanı olarak 
görev yapan Fehmi Çınar’ın babası 
Halil Çınar vefat etmiştir.

Saray Bisküvi’de üretim elemanı olarak 
görev yapan Şerife Korkmaz’ın babası 
İsmail Kaytan vefat etmiştir.

Kaybettiklerimize Allah’tan rahmet, 
kederli ailelere başsağlığı dileriz.
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MEDYADA
SARAY

Hürriyet
11.12.2017

Forbes Türkiye
01.11.2017

Sabah
10.12.2017

Turkish Time
01.12.2017

Yeni Enerji
??????

Milat
15.11.2017

Hürriyet Kelebek
05.12.2017

Akşam Cumartesi
25.11.2017

Business Life
01.12.2017

Time Report
01.12.2017

Marketing Türkiye
01.11.2017

Dünya Gazetesi
16.11.2017

Sabah Gazetesi
30.11.2017

Keyifli Alışveriş
01.12.2017
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PORTAL
YANSIMALARI

BİZDEN PORTRELER
BİZDEN TARİFLER
Yemeğinizi ister dünyaca ünlü bir restoranda yine dünyaca ünlü bir şefin sunumuyla, isterseniz 
anneannenizin reçetesi olan bir yemeği annenizin elinden sıcacık aile sofrasında yiyin; yemek işi sevgi 
işi, emek işi. İyi malzeme, doğru teknik ve sevgi olmazsa iyi yemeğin ortaya çıkması pek mümkün 
olmuyor. İşte bu sayımızda sizin için seçtiğimiz “Saray”lı tarifler…
Kırklareli Merkez Ortaokulu mezunu olan 
Ferah Hançel, Saray Bisküvi’den önce MHG 
Hava Yolları’nda ve işletmesi kendilerine 
ait bir restoranda iş hayatını tecrübe etmiş. 
Son 8 yıldır ise Saray ailesinin bir üyesi. 
Vardiya Çavuşluğu görevinin ardından 
şimdi de Üretim Elemanı olarak görev 
yapan Ferah Hançel kitap okumayı, 
belgesel izlemeyi, bulmaca çözmeyi ve 
elbette yemek yapmayı seviyor. En sevdiği 
Saray ürünleri ise Tahinli Susamlı Çıtır, 
Choco Kek, Dolce Kek, LoveIt Rulo Gofret 
ve Rossolips. “Kendi ayaklarımın üzerinde 
durabiliyor olmam, hep aynı işi yapmıyor 
olmamız, sürekli yeni bir şeyler yapmak ve 
farklı ürünler denemek heyecan veriyor” 
diyen Ferah Hançel bizimle “Kirpi Pasta” 
tarifini paylaşıyor. 
KİRPİ PASTA 
Malzemeler: 
• 8-9 paket Saray Choco Rogo
• 1 kutu Saray Milkman Süt

• 1 paket Saray Peynirli Çubuk Kraker
• 1 paket krem şanti
• 1 paket kakaolu puding
Süslemek için:
• 1 paket Saray Bonita Pool
• 1 paket çikolata sosu
Hazırlanışı: 3,5 su bardağı Milkman süt 
ile pudingi pişirdikten sonra orta boy bir 
kasenin içerisini streç filmle sarın. Saray 
Choco Rogo kekimizi dikey biçimde 
kesip kasenin kenarlarına yerleştirin. 
Hazırladığınız pudingin bir kısmını Saray 
Choco Rogo kekin üzerine dökün. Kalan 
pudingin içerisine, (kasenin ortasını 
doldurmak için) Saray Choco Rogo 
kekten parçalayın. Karıştırdıktan sonra 
kasenin içine dökün. 1 su bardağı Saray 
Milkman süt ile 1 paket kremşantiyi çırpın, 
buzdolabında bekletin. Hazırladığınız keki 
1 gece boyunca dolapta beklettikten sonra 
kalıbı ters çevirip üzerine kremşanti sürün. 

Saray Choco Rogo kekin 1 paketini ortadan 
ikiye bölün ve kirpinizin kafasını yapmaya 
başlayın.  Önce Saray Bonita’nın taneleriyle 
kirpinin gözlerini yapın. Çikolata sosunu 
pişirdikten sonra Saray Peynirli Çubuk 
krakerlerimizi çikolata sosuna batırıp 
pastanın üzerine her yerini kaplayacak 
şekilde saplayın. Kalan çikolata sosunu 
üzerine dökün. Dolapta 1 saat beklettikten 
sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Karamanoğlu Mehmet Bey 
Üniversitesi’nden mezun olan Fatmanur 
Özdağ Doğan, daha önceToroslar 
OSGB’de görev yapmış. 1,5 yıldır Saray 
Bisküvi bünyesinde, Karaman Fabrikası’nda 
hemşire olarak görev yapıyor. Yüzmeyi, 
gezmeyi ve yemek yamayı çok seven 
Fatmanur Özdağ Doğan Saray Bisküvi 
ürünleri arasında en çok Rosso Lips, Life 
ve Powernut ürünlerini seviyor. Eşinin 
de Saray Bisküvi bünyesinde görev 
yaptığını söyleyen Doğan, Saray Bisküvi’de 
çalışmanın en mutluluk verici yanının 
çalıştığı iş ortamı olduğunu söylüyor. “İş 
ortamımız mutluluk verici” diyen Fatmanur 
Özdağ Doğan, “Eşimle birlikte aynı 
işyerinde çalışıyor olduğum için de çok 
mutluyum” diye konuşuyor. Fatmanur 
Özdağ Doğan’ın paylaştığı Saray’lı tarif ise 
“Love It’le Renkli Dünyalar.”

LOVE IT’LE RENKLİ DÜNYALAR
Malzemeler:
Keki İçin:
• 1 su bardağı Milkman Süt
• 2 adet yumurta (Folk)
• 1 paket kabartma tozu
• Aldığı kadar un
• 1 su bardağı şeker
• 1 çay bardağı sıvıyağ         
Krema için:
• 4 su bardağı Milkman Süt
• 3 yemek kaşığı un
• 1,5 yemek kaşığı mısır nişastası
• 5 yemek kaşığı toz şeker
• 50 gram tereyağı
• 1 paket vanilya
Krem Şanti için:
• 1 su bardağı Milkman Süt

• 1 paket çilekli krem şanti
Süsleme İçin:
• Çilekli, böğürtlenli, misket limonlu Saray 
LoveIt
Hazırlanışı: Kek malzemelerini karıştırın. 
Keki hazırlayıp ortadan ikiye bölün. Arasına 
pasta kreması sürün. Üzerine kekin diğer 
yarısını kapatın. Üzerine krem şantiyle şekil 
verin ve en son olarak etrafını LoveIt’lerle 
kaplayın. Afiyet olsun!
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SUSAMIN
EN LEZİZ HALİ
TAHİN

Tahin, susamın birtakım özel 
işlemlerle ezilmesi sonucunda 
elde ediliyor. Ağırlıklı olarak kış 
aylarında tüketilen bu tatlı be-

sin kaynağı, soğuk algınlığı, grip gibi kışa 
özel hastalıklara karşı koruyucu bir etkiye 
sahip. E, C ve B vitaminleri yönünden 
oldukça zengin olan tahin, hücre yapısını 
da koruyor. Susam, yağ ve protein 
açısından çok zengin ve fosfor, kalsiyum, 
demir ve lif kaynağı da olan tahin, uygun 
ortamda saklandığı sürece çok uzun süre 
bozulmadan muhafaza edilebiliyor. 

HÜCRE YAPISINI KORUYOR
Çeşitli meze ve bazı yemeklerde sos 
olarak da kullanılabilen tahin, antiok-
sidan özelliği sayesinde kansere karşı 
vücut direncini artırıyor. Hücre yapısını 
koruyucu özelliği sayesinde kanserli 
hücrelerle aktif bir şekilde savaşıyor. 
Hammaddesi olan susamda bulunan 
kalsiyum ile yararlı yağlar, kemiklerin 
korunmasına yardımcı oluyor. Sindi-
rim sisteminin daha aktif çalışmasını 
sağlayarak kabızlığın giderilmesinde de 
oldukça etkili. 

KEMİK GELİŞİMİNDE ETKİLİ
Gelişme çağındaki çocukların kemikleri-
nin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için 
kalsiyum içeren besinleri tüketmeleri çok 
önemli. Bu nedenle uzmanlar, çocuklara 
tahin yedirilmesini öneriyor. Enerji depo-
su olan tahin, okul çağındaki çocukların 
vücut direncini ve enerjisini de artırıyor. 
1 tatlı kaşığı tahin, 88 miligram kalsiyum 
içeriyor. Zengin çinko içeriği ile tahin, 
yaşı ilerlemiş olan erkeklerde de kemik 
yoğunluğunun artmasına yardımcı o-
luyor.

Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden 
biri de tahin. Özellikle sabahın erken 
saatlerinde okula gidecek çocukların 
evden çıkmadan bir kaşık yemesi hem 
bağışıklıkları için önemli hem de zihni 
açıyor. Kültürümüzün önemli bir parçası 
olan, helvalara, çöreklere tat veren sıklıkla 
pekmez ile birlikte tüketildiği görülen 
tahin, susamın en tatlı hali! 

Yeni hedefleriniz, planlarınız ve gerçekleştirmeyi 
istediğiniz hayalleriniz için 2018 bir başlangıç olsun. 
Ruhunuzu tazeleyin, umutlarınızı yenileyin ve hayata 
yepyeni bir başlangıç yapın! 2018’i fikren, bedenen ve 
ruhen yenilenmenin yılı ilan ediyoruz! Bu yenilenmeye 
birbirinden özel kitap önerilerimizle başlıyoruz. 

Milkman Tahinli Süt ile 5 Çayı İçin 
Enfes Bir Tarif: TAHİNLİ KURABİYE*

Malzemeler:
• 1 su bardağından 2 parmak az 
Milkman Tahinli Süt 
• 1 paket yumuşak margarin
• 1 su bardağı toz şeker
• 1 adet yumurta
• 1 paket kabartma tozu
• Aldığı kadar un
Süslemek için:
• Sütlü çikolata
• Fındık ve ceviz

Hazırlanışı:  
Un hariç bütün malzemeleri bir kapta 
karıştırın. Yağ eridiğinde yavaş yavaş unu 
ekleyin. Elinize yapışmayacak kıvamda 
bir hamur elde ettikten sonra hamuru 
küçük toplar haline getirin. Yağlanmış 
fırın tepsisine dizdiğiniz kurabiyeleri 
önceden ısıttığınız fırında 170 derecede 
pişirin. Kurabiyelerin soğumasını 
beklerken çikolatayı benmari usulü eritin. 
Soğuyan kurabiyeleri çikolata, fındık ve 
cevizle süsleyin.

* Bu nefis tarif için Seda Kırcan’a 
teşekkür ederiz.

Ebru Şinik / NEFESTE SAKLI HAYAT 
Türkiye’deki ilk Ayuverdik Yaşam 
Wellbeing Danışmanı olan Ebru Şinik, 
günlük yaşamda konuşmadığımız, 
şarkı söylemediğimiz, tempolu bir 
fiziksel aktivitede bulunmadığımız 
ve aksi belirtilen kontrollü bir nefes 
tekniği uygulamadığımız sürece, 
yalnızca burnumuzdan nefes almamız 
gerektiğini söylüyor. Şinik’in günlük 
yaşam için nefes egzersizleri kılavuzu 
niteliğindeki “Nefeste Saklı Hayat” kitabı ise, Türkiye’de ilk video film 
uygulamalı nefes egzersizleri kitabı olarak raflarda yerini aldı. 

Can Aydoğmuş / KONUŞAN KEDİ MATU
Gazeteci/Yazar Can Aydoğmuş, 
“Konuşan Kedi Matu” adlı çocuk 
öykü kitabıyla çocukların kalbine 
sevgi tohumları ekiyor. Sevgi, 
farkındalık, doğa ve hayvan sevgisi 
temalarını işleyen sıcacık bir öykü olan 
Konuşan Kedi Matu’nun hikayesi 
ise şöyle: “Doğaya karşı nasıl bir 
tutum takınması gerektiği konusunda 
‘Güneş’in kafası çok karışıktır. Neyse 
ki Bilge Teyze, Ulu Çınar ve Kedi 
Matu yardımına yetişirler ve ona yol gösterirler. Bu olağanüstü yolculukta 
Güneş, içindeki sevginin gücünü keşfedecek, yeryüzünün ahenkli 
fısıltısını dinlemeyi öğrenecektir.” 

Hande Akın / AŞK OL 
İletişim & İlişki Uzmanı, Regresyon&EFT 
Terapisti Hande Akın, Aşk Ol adlı kitabıyla özüne 
yaptığı yolculuğu paylaşıyor. Hayatında dönüm 
noktası oluşturan bazı olayları, olaylarda yer alan 
kişilerin hayatına etkilerini, Kazdağları’nda başlayan 
Hindistan’dan Konya’ya, Tayland’dan Şirince’ye Yunan 
Adaları’ndan Bali’ye uzanan maceralarla anlatan Hande 
Akın, kendini bulma yolculuğunu okura aktarıyor.

2018 İÇİN
MUTLULUK SAYFALARI!

2018 KIŞININ RENGİ
KIRMIZI
Modayı yakında takip edenler dikkat! 2018’in 
soğuk günleri kırmızıyla ısınıyor. Özellikle de 
yün ve örgü kazaklarla hem şık olmak hem 
de trendi yakalamak mümkün. 2018’in kış 
trendlerinden dolabınızda bulunsun istiyorsanız 
bol, rengarenk ve özellikle de kırmızı kazakları 
dolabınıza dahil etmeyi ihmal etmeyin.

Kış modası 2018’de çok daha renkli geçiyor ve 
çok daha farklı çeşitler sunuyor. Zamansız 
giysilerden olan kot modası her sezon olduğu 

gibi bu sezon da devam ederken, bunun yanında 
90’ların modası vatkalı ceketler de bolca kullanılıyor. 
Kazağın üstündeki kemerler de bu yıl belimizi sıkıyor 
ama çok şık duruyor. İşte 2018 kışının giyim trendleri 
şöyle:
• Döpiyesler ve kalem etekler, ofis dışına çıkarak 
günlük hayatımıza dahil oluyor. 
• Kot yine çok moda... Her zamanki gibi kot 
pantolon ve gömlek kombinlerini çok sık 
görüyoruz. Dizden yırtık ve bol kesim kotlar ise bu 
yılın kot trendi. 
• Kadife gömlekler ve kadife pantolonlar da 
70’lerden fırlayıp bugüne geldi. Özellikle kırmızı 
kadife gömlekler çok tercih ediliyor. Pantolonlarda 
ise fitilli modeller öne çıkıyor. 
• Bu kışın bot modasında ışıltılı tasarımlar ön 
planda. Modacılar şık olmayı ve ayağının rahatına 
da düşkün olanları unutmamış. 
• Geçtiğimiz kış file çorapları bol bol kullananlar 
dikkat! Bu sene dantelli çoraplar ve bunun yanı sıra 
kabarık ve renkli çoraplar çok moda. 
• Çantalar yine büyüyor. 2018 kışını yine farklı 
tarzlardaki büyük çantalarla geçiriyoruz.  
Yağmurluklar, trençkotlar ve kabanlarda ise naylon 
tasarımları görüyoruz.



38 39OCAK-ŞUBAT-MART 2018 SARAY BÜLTEN SARAY BÜLTEN OCAK-ŞUBAT-MART 2018

ÇOCUK

• Bir mavi balinanın ağırlığı, 25 
filin ağırlığına eşittir. 

• Dünyadaki arabaların tümü,  
bir yılda egzoz gazıyla birlikte 
havaya 250 bin ton kurşun 
bırakıyor. Yani zehirli bir madde 
olan kurşun, insanlar tarafından 
sürekli solunuyor.

• Denizyılanlarının bazıları, suyun yüzeyinde kalabilmek ve 
hızlı hareket etmek için bolca hava yutarlar ve kendilerini 
balon gibi şişirirler. 

• Kedilerin kulakları, sesleri iyi 
duyabilmek için her yöne dönebilir.

• Penguenler, gövdeleri bir yağ 
tabakasıyla kaplı olduğu için buzu çok 
soğuk bulmuyorlar. Bunun için buz 
gibi sulara dalıp çok hızlı bir şekilde 
yüzebiliyorlar. 

• Bir timsahın 
ağzının kapanmasını 
sağlayan çene 
kasları öylesine 
güçlüdür ki, 
özel bir çaba 
harcamasına gerek 
kalmadan bir insanın bacağını kopartabilir. Ancak ağzının 
açılmasını sağlayan kaslar aynı oranda güçlü değildir. 
Tek elle bastırıldığında, timsahın açık olan ağzı kolaylıkla 
kapatılabilir. 
• Kargalar birçok sesi taklit edebilir ve 
hatta bazı kelimeleri söyleyebilir.  
• Volkanlar, adını İtalya’nın Volcano 
Adası’ndan alır. Roma mitolojisine göre 
volkanlar, ateş tanrısı Volcan’a ev sahipliği 
yaparmış. Dünyayı yüz milyonlarca yıldır 
bir meşale gibi aydınlatan volkanlar, yer 
kabuğunun sakladığı sırları da yukarı taşır.

BURASI NERESİ?

GÖLGE OYUNU SİZLERİN FOTOĞRAFLARI

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

LABİRENT

Ülkemizin en güzel yerlerinin fotoğrafları aşağıda bulunuyor. 
Bu yerlerin isimlerini ve şehirlerini harflerle eşleştirebilir misin?

(    ) Tarihi Safranbolu Evleri - Zonguldak
(    ) Nemrut Dağı - Adıyaman
(    ) Selimiye Camisi - Edirne
(    ) Saat Kulesi - İzmir
(    ) Peri Bacaları - Kapadokya
(    ) Ayasofya - İstanbul
(    ) Kız Kulesi - İstanbul

Ali gölgesini kaybetmiş.
Hangi gölge Ali’nin gölgesi?

Bu beş zürafanın boyunları o kadar uzun ki, tamamen
birbirine karışmış. Onlara yardım edebilir misin?

A

A B C D E

C

FG

B

D

E

Emir Ege Avcı 
Yaş: 3,5

Doruk Ünsal Yaş: 7

Özgür Hillesiz Yaş: 14

Kubilay Bölükbaşı Yaş: 11

Hasan Asaf Ünaldı  Yaş: 4

Ümit Affan 

Ünaldı 

Yaş: 7

Sevgili çocuklar, gelecek
sayılarımızda bu sayfada

sizlerin fotoğraflarına
yer vermeye devam edeceğiz.

Dergimizde yer almak için
bir Saray ürünüyle çekilmiş

fotoğrafınızı, mesajınızı,
isminizi ve yaşınızı yazarak 

bize gönderin. Adres:  
info@saraybiskuvi.com.tr 

ya da  
0542 574 70 42 whatsapp
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PORTRE

HİKMET ATİLLA 
SÜMER

Hikmet Atilla Sümer, 1985 
yılında Orta Doğu Teknik Üni-
versitesi Kimya Mühendisliği 
bölümünden mezun olduktan 

sonra Çukurova Dış Ticaret A.Ş. Körfez 
Bölgesi Satış Temsilcisi olarak görev yap-
maya başladı. Şirket bünyesindeki görevi 
kapsamında uluslararası distribütörleri 
yöneten, pazar dinamiklerini takip eden, 
yönetim güncellemeleri yapan, yıllık 
bütçeyi yöneten ve satış hacmi hedefleri-
ne ulaşmak adına çalışmalar yürüten 
Atilla Sümer, 1990-1993 yılları arasında 
ise Paşabahçe’nin Avrupa Bölgesi Satış 
Müdürü olarak iş yaşamına devam etti.
Ardından 1994 yılında İstanbul Gıda 
Dış Ticaret A.Ş’de, sırasıyla; İhracat 
Bölge Müdürü, İhracat Genel Müdürü 
ve sonrasında şirketin yapılanmasına 
ve gelişmesine bağlı olarak belirli 
dönemlerde çeşitli dünya coğrafyasında 
Uluslararası Satış ve Pazarlama Direktörü 
olarak görev yaptı. Hikmet Atilla Sümer, 
görev yaptığı dönemlerde önceleri şirket 
Genel Müdürüne, yeni yapılanma 
sonrasında da şirket Başkan yardımcısına 
bağlı olarak, görevi kapsamında şirket 
başarısına ciddi katkılarda bulundu. 
İstanbul Gıda’da yaptığı çalışmalarda 
Sümer, Uluslararası Hesap Yönetimi, 
ülkelerdeki yeni iş geliştirme, küresel ve 
yerel kilit müşteri yönetimi, sözleşme 
yönetimi, farklı ülkelerde distribütör-
lerle ilişki kurma konularında üstün 
başarılar gösterdi. Sümer, bunların yanı 
sıra satış ekibinin şirket hizmet düzeyi 
ve müşteri memnuniyeti açısından 
koordine edilmesi, toptancıların stok 

seviyesinin yönetilmesi ve sevkiyat 
yönetimi, bütçelerin yakından izlenerek 
ve yatırımların yönlendirilerek eylem 
planlarının hazırlanması, müşteri ve 
toptancı sorunlarının çözülmesi, yeni 
müşteriler edinilmesi ve etkili ilişkiler 
kurulması yönünde de önemli görev-
lerde bulundu. İstanbul Gıda bünyesin-
de çalıştığı süreçte ilgili departmanlara 
piyasa istihbarat analizini düzenli olarak 
sunan Hikmet Atilla Sümer, şirket vizyo-
nunun gelişmesi ve departman içindeki 
stratejik girişimlerin benimsenmesi için 
de birçok çalışma gerçekleştirdi.
Hikmet Atilla Sümer’in iş yaşamındaki 
deneyim çeşitliliği bunlarla sınırlı değil. 
İstanbul Gıda’nın ardından, 2016 yılında, 
Pladis Global’de görev aldığını söyleyen 
Sümer, buradaki 1,5 yıllık çalışmasını 
şöyle özetliyor: “Görevim kapsamında 
doğrudan Pladis Bölge Başkanına rapor-
lama yaparak United Biscuits ve Ülker 
markalı ürünlerin (bisküvi, çikolata, sakız, 
şekerleme ve kek) tüm kategorilerini  
Türki Cumhuriyetler, Kafkaslar ve Doğu 
Türkistan ülkelerinde devam etmek- 
te olan mevcut iş modeline ilave olarak, 
bölgede yeni iş geliştirme ve ileriye yönelik 
Satış  & Pazarlama stratejileri oluşturarak 
sürdürülebilir iş ortamının oluşturulması 
sorumluluklarını üstlendim”.
Daha önceki tecrübelerinde; Satış 
Direktörlüğü, Marka Yaratma ve 
Geliştirme Stratejik Liderlik gibi önemli 
pozisyonlarda görev alan Sümer, yurtiçi 
ve yurtdışı stratejik pazarlama yoluyla 
ürün portföyleri ve işletmeler, yıkıcı 
yenilik ve iş geliştirme odaklı çalışmalar 

gerçekleştirdi.
Hikmet Atilla Sümer, şu anda Saray 
Bisküvi bünyesinde Yurtdışı Satış Di-
rektörü olarak görevine devam ediyor. 
Firmadan tüketiciye ticarette 32 yıllık 
uzmanlık, hızlı tüketim ürünleri kate-
gorisinde farklı ülkeler ve takımları yöne-
terek kazanılmış bilgi, yetenek ve tecrü-
beye sahip olan Sümer; distribütör, yerli 
kilit müşteriler, indirimli satış muhasebe-
si, ulusal kilit müşteriler, geleneksel 
dağıtım kanalı yönetimi, kategori kanalı 
yönetimi, satış ekibi verimliliği, araştırma 
ve teknoloji yönetimi, iş geliştirme, 
müşterek iş planlaması, bütçe ve Ar-Ge 
yönetimi dahil, ekip ve satış yönetiminde 
deneyimli bir isim. İşe başlama, yeni 
ülkeler keşfetme, yeniden yapılanma 
ve iş süreçleri dahil olmak üzere işin 
çeşitli yönlerini yönetme tecrübesine 
sahip bir profesyonel olarak çok uluslu 
tedarikçiler ve müşterilerle çalışmanın 
sonunda elde edilen kanıtlanmış bir li-
derlik vasfını da taşıyor. Güçlü analitik 
becerileri ve yoğun tecrübesiyle mil-
yonlarca dolarlık operasyonları yöneten 
Sümer, agresif satış artırma hedeflerini 
de her daim tutturmayı başarmış bir yö-
netici. “Koşulsuz müşteri memnuniyeti 
ve sonuç odaklılık, şirketimle ilgili pren-
siplerimin başında gelir” diyen Hikmet 
Atilla Sümer, çalışma prensiplerini şu 
şekilde sıralıyor: “Sürdürülebilir büyüme 
ve karlı iş modeli ve ekip çalışmalarına 
ağırlık vererek şirketimizi ileriye yönelik 
güçlü, dinamik, güvenilir ve özellikle 
yenilikçi olmayı ön planda tutan global 
bir şirket haline getirmek.”

Saray Bisküvi Yurtdışı Satış Direktörü Hikmet Atilla Sümer, 
profesyonel iş yaşamında 32 yıllık satış tecrübesine sahip. Farklı 
firmaların satış departmanlarında yönetici olarak görev alan 
Hikmet Atilla Sümer, bugün Saray Bisküvi’nin Yurtdışı Satış 
Direktörü olarak başarılı çalışmalarına devam ediyor.
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