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BAŞKAN’DAN

Sözlük anlamı ile aslında 
ne demek istediğini tam 
anlatabilen 2 kelimelik bir 
cümle. 

Mükemmel deriz ya beğendiğimiz bir 
işe, bir sonuca, bir lezzete ve binlerce 
beğeniye “MMM mükemmelmiş” deriz. 
Ne demek istiyoruz düşündünüz mü; 
eksiksiz, hatasız, şahane, tam olarak 
yetkin, mütekamil.

Operasyon ise; sonuç almak için 
yapılan planların yürütümü ve işlemler, 
icraatlar bütünü. 

Aslında iki kelime açıkça ne anlatmak 
istediğini fazla izaha ihtiyaç duymayacak 
kadar açık ve anlaşılır. 

Saray olarak bizim misyonumuz, 
“Evrensel ve bilimsel değerler 

ışığında insan ve doğaya saygılı, dünya 
kaynaklarını israf etmeyen, ekonomik 
verimliliği ve paylaşımcılığı öne çıkaran, 
güvenilir bir marka olmak.”

Bu misyon ışığında Saray Grubu, 
Türkiye ve dünyada, tüm tüketici ve 
müşterilerimize kaliteli bisküvi, çikolata, 
kek, şekerleme, süt mamulleri, çevreci 
enerji, konforlu mobilya, doğaya 
zararsız ambalaj türleri ve meyve-sebze 
gibi tarımsal ürün ve hizmet sunma 
gayretinde olmuştur, olmaya devam 
edecektir.

Birinci jenerasyon olan 
Babamızdan devraldığımız Kalite ve 
Pazarlama temelli eğitim, ilkeler ve 
ticarethanelerimizden sonraki süreçte 
ikinci jenerasyon olan bizler, Özdağ 
Kardeşler, yaptığımız ve yapacağımız 
gelişimlerle üçüncü jenerasyona 
devredeceğimiz aynı prensiplerle dünya 
ve Türkiye’de tüketicilerine hizmet 
etmeye devam edecektir.

33 yaşında çiçeği burnunda bir 
genel müdür olarak şirketimizdeki 
çalışanlarımıza “Kusursuz ve Başarılı 
Olmak İçin Saray Şirketler Topluluğu 
Aile Bireylerine Altın Tavsiyeler” 

başlığı altında 44 maddelik ilkeler 
dizisi yayınlamıştım ve başarımın 
anahtarı olarak gördüğüm bu ilkelerin 
şirketlerimizde yaşanır ve uygulanır 
olmasını sağlamaya çalıştım. 

Bugün geldiğimiz noktada Saray 
Bisküvi’de çalışması devam eden 
projelerimizden biri olan TPM ve 
Yalın Üretim Projelerimizin içeriğine 
baktığımda 1993 yılında yayınlamış 
olduğum 44 altın kural içinde 
tavsiyelerimin neredeyse dörtte birinin 
bugün daha gelişmiş teknoloji ve 
bilimsellik içeren teori çalışmalarla 
örtüştüğünü görmekten ziyadesi ile 
memnun olduğumu belirtmek isterim.

Neydi bu 44 maddelik ilkeler, aşağıda 
hep beraber irdeleyip görelim.

Kelimeler farklı olsa da içerik ve amaç 
aynı;

1. Yeniliklere açık olun, gelişmelere 
ayak uydurun.

2. Sorun çıkmadan önlem alma 
yöntemi ile çalışın.

3. Programlı çalışın, zamanınızı iyi 
yönetin.

4. Ekip ruhu ile çalışmaya önem 
verin.

5. Kendinizin ve çevrenizin eğitimine 
dikkat edin.

6. Yetkilerinizi tam kullanın, ama 
sorumluluğunuzu unutmayın.

7. İş ve sorunlar sizi yönetmeden siz 
onları yönetin.

8. Bilimsel ve çağdaş çalışma 
yöntemleri ile çalışın.

9. Ülkeniz, insanlarınız, firmanız ve 
aileniz için idealist olun.

10. İstikrara önem verin.
11. Sistemli ve prensipli çalışın.
12. Ast durumda olanlara moral ve 

motivasyonu ihmal etmeyin.
Dileyen, Saray Platformu ve www.

samiozdag.com web sitesinde Altın 

Kuralların 44 maddelik bütününü 
görebilir.

1993 yılından bugüne 25 yıl geçmiş 
ve demek ki bazı temel prensipler, 
teknoloji ve bilimin gelişmesine rağmen 
değerini ve yerini koruyor.

O halde bu ilkeler ne işe yarar?
Sonuç olarak yapılan işle kaliteli ürün, 

hizmet üretimine ve daha da önemlisi 
harcadığımız zaman, emek, sermaye, 
mekân, alet ve edevatların verimli ve 
yüksek kaliteli değere dönüşmesine 
yarar. 

TPM ve Yalın Üretimde de amaçlanan 
sonucu aşağıdaki şekilde açıklayabiliriz:

Yapılan iş ve yönetim icraatlarında, 
operasyonel mükemmellikle süreç 
yönetimini sağlayıp, dünyanın kıt olan 
doğal kaynaklarını ve insan emeğini 
ve de en kıymetli olan zaman ve 
mekân varlıklarını israf etmeden, kısıtlı 
kaynaklardan kalitesi ve verimi yüksek, 
değerli ürün ve hizmet üretmektir.

Saray; bisküviden çikolataya, sütten  
enerjiye, enerjiden ambalaja ve  
mobilyaya, tarım ürünlerine kadar  
her zaman Operasyonel  
Mükemmelliği benimsemiş  
şekilde en kaliteliyi, en iyiyi üretir. 
Saray Ailesi mensuplarına  
başarılı çalışmalar  
dilerim.

Operasyonel Mükemmellik

SAMİ ÖZDAĞ
Saray Holding A.Ş. 
Yönetim Kurulu  
Başkanı
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Sürdürülebilirlik kavramı son yıllarda 
toplumsal yaşamın her boyutunda 
karşımıza sıklıkla çıkıyor. Pek çok 
kişi ve kurum için hedeflerin başında 

sürdürülebilirlik gelse de, yapılan uygulama-
lar ve nihai sonuçlar, bu kelimenin henüz çok 
da özümsenmediğini hepimize bir şekilde gös-
teriyor. Kelime anlamı olarak sürdürülebilirlik, 
çeşitlilik ve üretkenliğin devamlılığı sağlanırken 
daimî olabilme yeteneğini de korumaktır. Öte 
yandan hepimiz hayatımızı doğal kaynaklara 
bağlı olarak sürdürüyoruz ve eğer bilinçli bir 
yaşamı tercih etmezsek bu kaynakların sonsuz 
olmadığını yakın gelecekte dünya tecrübe ede-
cek. Yaşadığımız iklim değişikliklerinin, çevresel 
sorunların, ekonomik sıkıntıların her birinin bu 
konuyla yakından ilgisi var. Çünkü küresel çer-
çevede sürdürülebilirlik, insan ve doğa arasında 
bir denge oluşturmak anlamına geliyor. Bu den-
geyi de iklimi, çevreyi, enerjiyi, doğal kaynakları 
ve yeni teknolojileri iyi analiz edip uzun vadeli 
planlar yaparak kurabiliriz. 

Saray Bisküvi olarak bizler, sürdürülebilirlik 
kavramını geçici bir trend olarak ele almıyoruz. 
Sürdürülebilirliği hammaddeden nihai ürüne ve 
müşterinin yüzündeki kalıcı gülümseye varan bir 
değer olarak görüyoruz. Bunun doğal bir getirisi 
olarak da iş süreçlerimizi, bu değeri korumak, 
arttırmak ve uzun yıllar kalıcı olmayı sağlamak 
adına planlıyoruz. Bilindiği gibi müşteri mem-
nuniyeti bir işletme için en önemli hedeftir. 
Ancak, iş yalnızca bugünün müşterisini mem-
nun etmekle bitmiyor. Geleceğin müşterilerini 
de düşünmek gerekiyor. Saray Bisküvi bu 
bütünsel yaklaşımla “Operasyonel Mükem-
mellik” anlayışını iş fonksiyonlarının her biri 
için vazgeçilmez olarak görüyor. Kaynakların 
etkin kullanımı, tüm israfların önlenmesi için 
üretim faaliyetlerinden inovasyon çalışmalarına 
kadar her fonksiyonu uzun vadeli olarak 
planlıyoruz. “Sürdürülebilir başarı” için “verimli 
bir üretim sürecinin” elzem olduğu bilinciyle 
çalışmalarımızı yalın felsefesiyle gerçekleştiriyor 
ve yalın üretim süreçlerini devreye sokuyo-

ruz. Bu sayede hem doğal kaynakların etkin 
kullanımını sağlıyor hem de her türlü israfı 
minimize ediyoruz. Bu da daha iyi ve kaliteli 
ürünler, daha mutlu çalışanlar, daha memnun 
müşteriler anlamına geliyor. 

Değerli okurlarımız,
Sizin için yine dopdolu bir sayı hazırladık. 

Bizden güncel haberlerin yanı sıra iş süreçlerini 
verimli hale getirmenin nüanslarını paylaştık. 
Bu kapsamda Yalın Enstitü Başkanı Yalçın 
İpbüken ile yalın felsefesini ve yalın üretimin te-
mellerini, Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı 
Murat Sungur Bursa ile de kapsamlı olarak 
sürdürülebilirlik kavramını konuştuk. 

Günümüzde, dijitalleşmenin giderek 
yoğunlaşmasıyla sanal yaşam ile gerçek yaşam 
birbirine karışıyor. Gerçek olanla sanal olanı 
ayırt edemez duruma gelmeden önce bu konu-
da gerçekleştirdiğimiz uzman röportajını da 
gözden kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

Önümüz Ramazan Bayramı! Sevdiklerinizle 
uzaktan mesajlaşarak değil, bir arada olduğunuz 
mutlu ve keyifli bir bayram  
geçirmenizi dileriz.

Merhaba,

DR. ABDURRAHMAN BAŞ

İş süreçlerinin odak noktasına 
müşteri memnuniyetini koyan 
Saray Bisküvi, her zaman yüksek 
müşteri memnuniyeti sağlamak 
için, mükemmel bir operasyon 
sistemi kuruyor. Sistemi en 
verimli şekilde kurmak ve sürekli 
geliştirmek adına da “Operasyonel 
Mükemmellik” yaklaşımını 
benimsiyor.

Bugün geldiğimiz noktada Saray 
Bisküvi’de çalışması devam eden 
projelerimizden biri olan TPM ve 
Yalın Üretim Projelerimizin içeriğine 
baktığımda 1993 yılında yayınlamış 
olduğum 44 altın kural içinde 
tavsiyelerimin neredeyse dörtte 
birinin bugün daha gelişmiş teknoloji 
ve bilimsellik içeren teori çalışmalarla 
örtüştüğünü görmekten ziyadesi ile 
memnun olduğumu belirtmek isterim.

Yalın Enstitü Başkanı Yalçın İpbüken

Nail Enver Yelkenci

SürdürülebilirlikAkademisi Başkanı 
Murat Sungur Bursa

Sürdürülebilirlik, son yıllarda iş 
dünyasının gündeminde ve listenin 
en başında yer alan konulardan 
biri! İlk başta çevresel etki olarak 
düşünebileceğimiz sürdürülebilirlik, 
Birleşmiş Milletler’in 2030 yılına 
kadar koyduğu 17 ana hedef ve 100’ü 
aşkın alt hedefle birlikte son derece 
kapsamlı bir şekilde ele alınıyor.

Saray Bisküvi, marka ve ajansların sosyal 
medya performanslarını objektif verilere 
dayanarak ölçen ilk ve tek organizasyon 
olan, “Social Media Awards Turkey”den 
birincilikle döndü. 

KAPAK

1

4   İş Dünyası
12  Röportaj

40  Portre

18  Yaşam
20  Bizden Haberler

28  Bizden Portreler
26  Saray Holding’den

36  Sağlık/Kültür/Moda
38  Çocuk

16  Röportaj

14 20

OPERASYONEL  
MÜKEMMELLİK

BAŞKAN’IMIZDAN 
MESAJ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SARAY BİSKÜVİ, 
SOCIAL MEDIA 
AWARDS TURKEY’DEN 
BİRİNCİLİKLE DÖNDÜ
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İŞ DÜNYASI

NIELSEN, 2017 YILININ 
TÜKETİCİ TRENDLERİNİ 
AÇIKLADI! 

Nielsen’in 2017 Yılı FMCG 
(Paketli Hızlı Tüketim Ürün-
leri) Perakende ve Alışverişçi 
Trendleri Raporu’na göre, 

Hızlı Tüketim Ürünleri Pazarı’nın 2017 
yılında, geçen yıla göre yüzde 14 oranında 
bir ciro büyümesi kaydettiği görülüyor. 
En yüksek büyüme kaydeden peraken-
de formatları, indirim marketlerinin 
de içinde yer aldığı 400 metrekare altı 
süpermarketler ve parfümeri kanalı oldu. 

Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem 
Şekerel Erdoğan “Gıda ve içecek grubun-
da cips, dondurma, ketçap ve mayonez, 
kahvaltılık gevrek, çikolata kaplama ve 
kuruyemiş; temizlik ve kişisel bakım 
grubunda ise şampuan & saç kremi, cilt 
bakım ürünleri, bulaşık deterjanları ve 
diş macunu kategorilerinde çıkan yeni 
ürünlerin büyümede önemli payı var” 
diye konuştu. 

Raporda dikkat çeken önemli not-
lar şöyle: Modern kanal mağaza açılış 
hızlarına bakıldığında son 3 yıllık 
dönemde her 3 zincir grubunda da be-
lirgin artışlar olduğu görülüyor. Geçen 
yılla bu yıl kıyaslandığında ise ulusal 
zincirlerin %1, indirim marketlerinin 
%16 ve lokal zincirlerin %4’lük mağaza 
sayısı artışı kaydettikleri ifade edili-
yor. Pazar büyümesi kanallar açısından 
değerlendirildiğinde, indirim marketleri-

Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Nielsen 2017 Yılı FMCG Perakende ve Alışverişçi 
Trendleri Raporu’nu sundu. Perakende sektörüyle ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koyan raporda 
Türkiye’de ortalamada 225.000 civarında alışveriş noktası olduğu, son 12 yılda modern kanaldaki 
mağaza sayısının yaklaşık 4 katına çıktığı, geleneksel noktaların ise güç kaybettikleri ve giderek 
azaldıkları gözleniyor.

nin de dahil olduğu 400 metrekare altı 
marketlerin %26, parfümeri zincirlerinin 
ise %30 büyüme ile öne çıktıkları ve top-
lam içerisindeki ağırlıklarını artırdıkları 
görülüyor. Geleneksel kanalın ise toplam 
büyümenin altında kalarak, pay kaybet-
meye devam ettiği gözlemleniyor. 

YÜZDE 14’LÜK BÜYÜME!
Toplam FMCG (Hızlı Tüketim Ürün-
leri) pazarında sigara ve alkol ürünleri 
hariç kategorilerde %14’lük bir ciro 
büyümesi göze çarpıyor. Nielsen’in rapo-
runda, toplam %14’lük büyümenin 8 
puanının fiyat değişiminden, 6 puanının 
ise hacim artışından kaynaklandığı ifade 
ediliyor.  
Öne çıkan kategorilere bakıldığında, fi-
yat artışı daha sınırlı olan ve tüketiciye 
kolaylık sunan kategorilerin daha çok 
büyüdüğü görülüyor (dondurulmuş 
gıda, paketli ekmek, hazır puding).
Nielsen’in raporunda sebze ve meyvelerin 
kategori performansları da dikkat çeki-
yor. 2017 yılının ilk 8 aylık döneminde 
özellikle avokado ve ananas gibi sürpriz 
ürünlerin toplam kategori içerisinde 
ağırlık kazandığı görülüyor. Limon, ka-
vun ve kiraz gibi meyvelerin büyüme-
lerinin ise toplam kategorilerin altında 
kalarak pay kaybettikleri gözleniyor.

PROMOSYONLARA İLGİ YOĞUN
Nielsen Türkiye Müşteri Hizmetleri Di-
rektörü Yankı Yalçın “Hazırladığımız 
raporda, artan fiyatların tüketicide 
yansıma bulduğunu ve sonuç olarak 
tüketicilerin promosyona daha fazla 
duyarlılık gösterdiklerini gözlemliyo-
ruz” dedi. 2016-2017 sonuçlarına göre 
tüketiciler arasında gıda fiyatları için 
artış algısı yüzde 69’dan yüzde 90’a çıktı. 
Promosyon duyarlılığı da yüzde 58’den 
yüzde 84’e yükselerek çok önemli bir 
artış ortaya koydu.

Kaynak: Marketing Türkiye/Nielsen Raporu
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İŞ DÜNYASI

SARAY 
BİSKÜVİ’NİN 
YAKLAŞIMI 
“OPERASYONEL 
MÜKEMMELLİK” 

Saray Bisküvi’de 8 aydan bu yana 
İnsan Kaynakları Direktörü 
olarak çalışan Dr. Abdurrahman 
Baş, İşletme Yönetimi alanında 

doktora sahibi olan bir profesyonel.  
Holding şirketlerinin yapılandırılması, 
farklı sektörlerde yeni şirketlerin 
kurulması veya mevcut şirketlerin yeniden 
yapılandırılması konularında yurtiçi 
ve yurtdışı deneyimlerine sahip olan  
Abdurrahman Baş, bugüne kadar şirketlere 
rekabet üstünlüğü kazandırmak adına çok 
sayıda proje yürütmüş. 
Saray Bisküvi bünyesinde de bu hedefle 
çalışmalar gerçekleştiren Baş ile “Operas-
yonel Mükemmellik” yaklaşımını ve bu 
yaklaşımla Saray Bisküvi’de nasıl bir süreç 
işlediğini konuştuk.  

Operasyonel mükemmellik denil-
diğinde ne anlamalıyız? 

Bilindiği gibi, iş süreçlerimizin odak 
noktasında müşteri memnuniyeti bulu-
nuyor. Her zaman yüksek müşteri mem-
nuniyeti sağlamak için, uygun fiyatlı 
ürünlerimizi, yüksek kalite standartlarında 
üretip tam zamanında müşterilerimize 
ve tüketicilerimize ulaştırabilmeliyiz. Bu 

koşulları her seferinde sağlayabilmek için, 
saat gibi işleyen, mükemmel bir operasyon 
sistemi kurmanız gerekir. İşte bu sistemi en 
verimli şekilde kurma ve sürekli geliştirme 
yaklaşımına “Operasyonel Mükemmellik” 
deniyor. 

Operasyonel mükemmellik ne gibi 
sorumluluklar gerektiriyor?

Operasyonel mükemmellik yaklaşımı 
uygulanan şirketlerde yepyeni bir bakış 
açısı gelişir: Kurumdaki herkes, ürettiği 
ürün, hizmet ve/veya bilgiyle müşterilerin 
gereksinimlerini karşılama seviyesini açıkça 
görmelidir. İnsanlar yönetim veya üretim 
görevlerinde değerin nasıl üretildiğini ve 
nasıl aktığını görebilmelidir. Yaptığı her 
bir faaliyetin israftan arınmış bir şekilde 
değer ürettiğinden emin olabilmelidir. 
Aynı zamanda, herkes olası değer akışı 
kesintisini veya gecikmeyi çözmek için 
hazırlıklı olmalı, yetkilendirilmeli ve 
proaktif olarak harekete geçmeye motive 
olmalıdır. Takımlar, yöneticilerin müda-
halesine gerek kalmadan her zaman üstün 
performans gösterebilmelidir. 

Operasyonel mükemmellik yaklaşımı, 
kurumdaki herkeste yüksek düzeyde 

bağlılık, güçlü bir iş birliği ve işi sahip-
lenme kültürü gerektirir.

Operasyonel mükemmellik anla-
yışının odak noktasında neler var? 
Ne gibi yöntemler kullanılıyor?

Operasyonel mükemmellik, işletme-
lerin müşterileri için yarattığı değeri 
artırmasını, bu değeri artırırken 
işletme kaynaklarının etkin bir şekilde 
kullanımını amaçlayan, sürekli iyileştirme 
felsefesidir. Farklı endüstri karakteris-
tiklerine göre farklı metodolojilerin daha 
baskın uygulamalarını gördüğümüz bu 
felsefe, bir şemsiye gibi tüm metodoloji 
ve disiplinleri altında toplar. Operasyonel 
mükemmellik şemsiyesi altında bulunan 
yönetim metodolojileri farklı endüstrile-
rin ve firmaların ihtiyaçlarına göre farklı 
önceliklendirilse de iç içe geçmiş birçok 
yapıyı barındırırlar. Yalın üretim, TPM ve 
6 Sigma, dünya çapında kabul gören ope-
rasyonel mükemmellik metodolojileridir.

Saray Bisküvi’nin bu konudaki 
çalışmalarından bahsedebilir misi-
niz? 

Şirketimiz, daha yüksek müşteri mem-
nuniyeti ile karlı büyümeyi hedeflemek-

tedir. Karlı büyüme stratejimizi Operasyonel Mükemmellik 
yaklaşımı ile hayata geçiriyoruz. Saray Bisküvi olarak, 5 uzun 
vadeli stratejik amacımız bulunuyor. Bu amaçlarımıza değinirsek 
birincisi, İnovasyon ve dijital dönüşüm amacımızla katma değerli 
hizmet ve ürünler sunarak sürdürülebilir rekabette avantaj 
sağlamak. İkincisi, tüketici odaklı olmak; üçüncüsü, yetenekli 
çalışanlarla birlikte güçlü bir kurumsal alt yapı oluşturmak; 
dördüncüsü, karlı satışlar yapmak ve büyümek ve en önemlisi olan 
beşincisi de operasyonel mükemmellik. Bu amacımızı, operas-
yonel verimliliği yüksek süreçlerle yönetilen, gerçekleştirdiğimiz 
tüm çalışmalarda yüksek kalite hedefleyen, hızlı ve sürdürülebilir 
bir değer zinciri kurmak olarak tarif ediyoruz. Bu amacımızı 
gerçekleştirmek üzere Stratejik Planımıza dahil ettiğimiz 4 
Stratejik Temamız bulunuyor: Satış ve operasyon planlamasını 
dengele, üretim verimliliğini sağla, tedarikçi ilişkilerini geliştir, 
yalın yönet, yalın üret ve hızlı uygula! Operasyonel Mükemmel-
lik yaklaşımının temel uygulama yöntemleri olan Yalın Üretim 
ve TPM çalışmaları bildiğiniz gibi bir süredir titizlikle yürütü-
lüyor. Son yıllarda ülkemizde bütün büyük sanayi şirketlerinin 
ana gündem maddelerinden biri olan bu dönüşüm, çağımızda 
rekabetçi olmanın anahtarı olarak kabul ediliyor. Saray Bisküvi’de 
Yalın Üretim ve TPM çalışmalarına başlamamızın temel sebebi, 
rekabetçilikte her zaman bir adım önde olmak. 

Bu konuda bir şirket bilinci oluşturmak adına 
çalışanlarınıza yönelik eğitimleriniz var mı?

Alanında çok deneyimli bir kadroya sahip olan danışman 
şirketimizden TPM çalışmaları çerçevesinde yoğun eğitimler 
alıyoruz. Alınan eğitimler arasında “Üretimdeki Temel İsraf 
Alanları, Değer Akışı Haritasının Çıkarılması, 5S Temizlik 
ve Düzen Uygulamaları, Temel Kaizen Teknikleri” gibi konu 
başlıkları var. Bunun yanı sıra iyi üretim uygulamaları, gıda 
güvenliği ve hijyen eğitimlerimiz de devam ediyor. Makinele-
rimizin daha verimli çalışması için çalışma ve bakım prensipleri 
hakkında eğitimler alıyoruz. Üründen ürüne geçişlerde yeni 
teknikler üzerinde çalışıp zaman kayıplarını azaltıyoruz. Tüm bu 
çalışmalarla, üretimdeki değer akışı zarfında israfın olmadığı ve-
rimli bir çalışma gerçekleştirme hedefimize doğru yol alıyoruz. 

Operasyonel mükemmellik için bir yalın dönüşüm süre-
ci gerekiyor. Saray Bisküvi’de gerçekleşen bu süreç 
hakkında bilgi verir misiniz? Neler dönüşüyor, ne kadar 
zaman alıyor?

Operasyonel mükemmellik, öncelikle tüm süreçlerin 
yalınlaştırılmasıyla mümkün olacaktır. Bu ise çok olumlu 
sonuçlar veren, ancak hayli zaman alan bir süreç. Danışman 
şirketimizle bu süreci 6 aylık dilimler halinde yönetmeye ka-
rar verdik. İlk 18 ay sonuna kadar, kadrolarımızı operasyonel 
mükemmellik teknikleri konusunda yetkin hale getirmeyi ve 
ilerleyen aşamalarda danışmanlara bağımlı kalmaksızın kendi 
ürettiğimiz iyileştirme projelerini, yine kendi insan kaynağımızla 
gerçekleştirebilmeyi hedefliyoruz. 

Her sektöre uygulanabilir mi? Sektörel açıdan 
yaklaşırsak hizmet verdiğiniz alanda neler değiştiriyor?

Operasyonel mükemmelliğin, global otomotiv sektöründe-
ki rekabetin temel başarı kriteri olduğu aşikar. Yukarıda adını 
andığımız operasyonel mükemmellik tekniklerinin büyük bir 
kısmı, ilk olarak Toyota mühendisleri tarafından geliştirildi ve 
Toyota tesislerinde uygulandıktan sonra tüm dünyada çok farklı 
sektörlere yayıldı. Gıda sektöründe de operasyonel mükemmellik 
yaklaşımı geniş uygulama sahası buldu. Dünyada ve ülkemizde 
bazı gıda firmaları “Operasyonel Mükemmellik” Departmanları 
kurarak başlarına bu tekniklerde deneyimli yöneticiler atamış bu-
lunuyor. Biz şirket olarak “Operasyonel Mükemmellik” anlayışını 
bir departmanın sınırları içerisine hapsetmek yerine, tüm operas-
yonel departmanlarımızın işleyişinin bir parçası haline getirmeyi 
hedefledik. Bunun da olumlu etkilerini yaşıyoruz.  

Operasyonel mükemmelliğin, müşteri memnuniyetine 
ve satışa olan etkilerinden de bahsedebilir misiniz?

Satış etkinliğimiz için son yıllarda inovasyona ve yenilikçi 
ürünlere büyük ağırlık verdik. Son zamanlarda tüketicilere 
sunduğumuz yenilikçi ürünlerle sektörde adımızdan sıklıkla 
bahsettirdik. Bu yenilikçi ürünlerin üretim operasyonlarının 
mükemmelliğinin olumlu sonuçları, sadece verimlilik olarak 
gerçekleşmiyor. Kaliteli ve zamanında üretim, yakından takip 
ettiğimiz müşteri servis seviyesi, hedefimizi sürekli yükselen bir 
grafiğe taşıyor. Artan müşteri servis seviyesi, her zaman yükse-
len müşteri memnuniyeti grafiği ve yakalanan satış hedefleri 
anlamına gelir.

İş süreçlerinin odak noktasına müşteri 
memnuniyetini koyan Saray Bisküvi, her zaman 
yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak için, 
mükemmel bir operasyon sistemi kuruyor. 
Sistemi en verimli şekilde kurmak ve sürekli 
geliştirmek adına da “Operasyonel Mükemmellik” 
yaklaşımını benimsiyor. 
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PAZARDA ÜSTÜNLÜK İÇİN 
SATIŞ VE OPERASYONEL PLANLAMA 

Satış ve Operasyonel Planlama 
(S&OP), yeni ve mevcut ürün-
ler için müşteri odaklı pazar-
lama planlarıyla tedarik zinciri 

yönetiminin entegre edilmesi sayesinde 
rekabet avantajı elde etmek adına, 
operasyonları stratejik bir biçimde yön-
lendiren önemli bir süreç. Bu süreç, satış, 
pazarlama, ürün geliştirme, üretim, satın 
alma ve finans olmak üzere her adımı 
tek bir planda bir araya getiriyor. Satış ve 

pazarlama aktiviteleri, ticari promosyon-
lar, üretim, yeni ürünlerin geliştirilmesi ve 
pazara sunulması gibi konularda depart-
manlar arasında koordinasyon ve iletişim 
artıyor. Tüm siparişlerin zamanında,  
eksiksiz ve en düşük maliyetle karşı-
lanması da satış ve operasyonel plan-
lama için son derece önemli. Rekabeti 
artırmaya yönelik bir planlama süreci 
olduğunu söyleyebileceğimiz satış ve 
operasyonel planlama sürecinin önemli 

bazı özellikleri de var. Örneğin, ku-
rumun tüm organizasyonel yönetim 
fonksiyonlarını içeriyor, departmanlar 
arası iletişimi kurumsallaştırıyor, sistema-
tik planlama faaliyetleri ve toplantılardan 
oluşuyor, kurumsal performansın sürekli 
şekilde izlenmesine olanak sağlıyor.

SATIŞ VE OPERASYON  
PLANLAMANIN AVANTAJLARI
• Talep tahminlerinin oluşmasına alt yapı 

sunuyor.
• Tedarik zinciri boyunca oluşan talebi ve 
arzı eşleştiriyor. 
• Piyasada oluşan dalgalanmaları, müşteri 
beklenti ve davranışlarındaki her türlü 
değişimi algılayarak bu gibi durumları 
minimum stok seviyeleri ile karşılamaya 
olanak tanıyor.
• Müşteri memnuniyetinin ve hizmet 
kalitesinin en üst noktaya çıkmasını 
sağlıyor. 
• Gelir ve kârı maksimize etmek adına, 
satış ve operasyonel planların finansal he-
deflerle aynı doğrultuda olmaları için ge-
rekli alt yapı ve entegrasyon olanaklarını 
yaratıyor. 
• Tedarik zincirinin her seviyesi için, en 
uygun hedef stok seviyelerini hesaplıyor 
ve bu sayede zincir boyunca oluşması 
beklenen optimum stok dengesini ku-
ruyor.

DAHA ÇOK KÂR DAHA AZ RİSK 
Satış ve Operasyon Planlama süreci, 
şirketlerin kâr oranlarını artırırken 
aynı zamanda daha az riske girmelerini 
sağlıyor. S&OP’nin şirket bünyesinde 
oluşturulması ve düzenli olarak taki-
binin yapılması, organizasyonun sağlıklı 
bir şekilde yönetilmesinden geçiyor. 
Doğru miktarda ürünün, doğru zaman-
da üretilerek müşterilere doğru yerde 
sunulması, operasyonel mükemmelliği 
sağlayabiliyor. Operasyonel mükem-
mellik, müşteri memnuniyetini ve bera-
berinde marka değerini de artırıyor. En 
önemlisi ise sürdürülebilir ve kârlı bir 
büyümeye destek oluyor. 

Her iyi S&OP süreci, iyi tahmin 
yönetimiyle başlıyor. Planlama yönetimi 
verileri, envanter planlama bilgileri, gön-
deriler ve üretim de dahil olmak üzere 
planlama süreci için gerekli bilgilerin or-

tak bir havuzu olmalı ki sistem, birleşik 
bir görünüm için satış, pazarlama, 
üretim, tedarik, ulaşım ve finanstan veri 
birleştirmenize olanak tanıyabilsin. 

Güçlü ve yenilikçi uygulamalarla 
planlamacılar, yaptıkları planların hızlı, 
değişimlere kolay adapte olabilen, esnek 
ve doğru planlar olmasını sağlayabilirler. 
Aynı zamanda gelir ve pazar payını 
artırıcı etki yaratabilecek fırsatlar daha 
kolay yakalanabilir, müşteri ve ürün 
karlılığı maksimize edilebilir, lojistik 
maliyetleri azaltmak adına tedarik zinciri 
genelinde oluşan stok en etkin biçimde 
yönetilebilir ve pazar dinamikleri ile 
müşteri beklentilerindeki dalgalanmalara 
göre değişen talebi karşılayacak en uygun 
plan ortaya çıkartılabilir.

Günümüzde ürünler çeşitlendikçe tüketicilerin o ürünlere erişimi de giderek kolaylaşıyor. Teknolojinin 
gelişmesi, internetin yaygınlaşması, satış kanallarının artması ve tüketicinin artık daha fazla seçenek 
arasından tercih yapması da oyunun kurallarını sertleştiriyor ve rekabet artıyor. Stratejilerini müşteri 
odaklı olarak planlayan ve uygulayan şirketler ise pazarda rekabet avantajı elde ediyor. Bunun için 
hem teknolojiyi yakından takip etmek hem de müşteriye yönelik satış ve operasyon planlamasını 
doğru yapmak çok önemli. Doğru kurgulamış bir satış ve operasyon planı, bakın neler kazandırıyor.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI İÇİN
“VERİMLİ ÜRETİM” 

Her alanda verimlilik bilincinin 
artırılması, işletmelerin buna 
göre yapılandırılması ve ve-
rimlilik artırma projelerinin 

yaygınlaşması, bugün hem işletmelerin 
rekabet ortamında kalıcılıklarını 
sağlamaları hem de ekonomik büyü-
menin gerçekleşmesi adına önemli... 
Verimlilik denildiğinde iş dünyasında 
ortak bir vizyon var diyebiliriz: Kalkınma 
için itici güç! Bu gücün artırılabilmesi 
ancak uzun dönemli stratejiler, yenilikçi 
ve akıllı uygulamalar ve çağdaş yönetim 
yaklaşımlarıyla gerçekleştirilebiliyor. 

Küreselleşme, bugün tüm sektör-
ler için gündemde olan bir konu ve 
işletmeler artık yalnızca bağlı oldukları 
ülke sınırları dahilinde değil, ticari 
bakımdan sınırların kalktığı bir ortamda 
tüm dünya ile yarış halindeler. Böyle 
bir rekabet ortamında verimlilik artışını 
sağlamak için kaynakların çok etkin ve 
doğru bir şekilde kullanılması hayati 
önem taşıyor. M. Porter, “Ulusların Re-
kabet Üstünlüğü” adlı eserinde rekabet 
ve verimlilik ilişkisini şöyle anlatıyor: 
“Ulusal düzeyde rekabet edebilirlik ko-
nusunda anlamlı olan tek kavram, ulu-

sal verimliliktir. Giderek yükselen bir 
yaşam standardı, bir ülkedeki firmaların 
yüksek verimlilik düzeyine ulaşmasına 
ve verimliliği artırmalarına bağlıdır. 
Verimlilikteki artışın sürdürülmesi, ken-
disini de sürekli geliştiren bir ekonomi-
yi gerektirir. Bir ulusun firmaları hiç 
durup dinlenmeksizin ürün kalitesini 
yükselterek, ona arzu edilen ek özel-
likler kazandırarak, ürün teknolojisini 
geliştirerek bulundukları sektördeki 
verimliliği artırmalı, rekabet edebilme 
yetkinliklerini geliştirmelidirler.”

İŞLETMELER AÇISINDAN NEDEN ÖNEMLİ?
Verimlilik, işletmenin başarı derecesini ve karlılık durumunu gösteriyor. 

Zira serbest rekabete dayanan bir ekonomide işletmelerin uzun dönem 
karlılık oranları, verimliliklerini yansıtıyor. Serbest rekabet piyasasında tüm 
işletmeler aynı fiyatlarla karşılaştıkları için, bu işletmelerin kar oranlarındaki 
artış, girdilerin gerçek maliyetlerinin azalmasına bağlı. Bu da verimliliğin 
artışı anlamına geliyor. Elbette verimlilik, işletme yönetimi açısından da son 
derece önemli. Verimlilik oranları ve verimliliğin ölçülmesi, işletmelerin genel 
işleyişlerini ve başarı derecelerini gösteriyor. Dolayısıyla, verimlilik oranları 
ve verimliliğin ölçülmesi işletme yöneticileri için bir denetim mekanizması 
olarak görülmeli. Bir işletmedeki verimlilik artışı, o işletmenin ne kadar iyi 
yönetildiğine dair de ışık tutuyor. Verimliliği artırmak ve bunu sürdürülebilir 
kılmak, yönetimin temel amacı olmalı. 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE YATIRIM
Teknolojik yenilik, yüksek verimlilik için günümüzün olmazsa 

olmazlarından… Bu nedenle her işletme, otomasyon ve bilgi teknolojilerine 
yatırım yapmak zorunda. Ancak bu sayede verimliliğini artıran bir işletme 
aynı zamanda kalıcılığını da sağlayabilir. Unutulmaması gereken noktalardan 
biri de işletmelerde verimliliğin içsel (kontrol edilebilen) ve dışsal (kontrol 
edilemeyen) çok sayıda faktörden etkilendiği... Kontrol edebilen içsel fak-
törlerle ilişkili olan uygulamalarda işletmelerin gösterdiği başarı, ekonomik  
kararlar, altyapı, doğal kaynaklar gibi kontrol edilemeyen dışsal faktörlerin 
verimlilik düzeyi üzerindeki negatif etkilerini azaltabiliyor. İşletmelerin ve- 
rimlilik artırma çabalarında başarılı olabilmeleri için her şeyden önce 
bünyelerinde verimlilik değişimlerini izleyebilecek ve sektörle ve dünya 
standartlarıyla karşılaştırabilecek yeterlilikte olmaları gerekiyor.

Bir işletmenin başarısını ve karlılık durumunu gösteren unsur, o işletmenin verimliliğidir. Bir 
işletmenin teknolojik gelişmeleri takip ederek gerçek maliyetlerini düşürmesi yani üretimi için 
kullanılan girdi hacmini azaltması, beraberinde verimliliği getiriyor. Özetle başarı, verimlilik artışına 
bağlı oluyor. Verimliliğin ulusal refahı artırması ve sürdürülebilir başarıyı sağlaması ise bugün tüm 
dünyada ve herkes tarafından kabul edilen bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. 

PUKÖ DÖNGÜSÜ NEDİR? 
PUKÖ döngüsü, sürekli iyileştirmeyi her alanda 
kolayca kullanabilmek adına oluşturulmuş bir 
çevrim olarak tanımlanıyor. Bu döngünün en 
önemli basamağı ise planlama... Hedefe ulaşmak 
için neyin, ne zaman, nerede, nasıl ve kimler 
tarafından yapılacağının belirlenmesi gerekiyor. 
Doğru bir planla karmaşık süreçleri basitleştirmek 
ve hedefe daha kısa sürede ulaşmak mümkün 
oluyor. Planın hayata geçirildiği ikinci aşama 
ise “uygulama” aşaması... Burada plana uygun 
olarak gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda bazı 
istatistikler elde ediliyor ve bu bilgiler, “Kontrol Et” 
aşamasında girdi olarak kullanılıyor.

Hedeflere ne kadar yaklaşıldığı PUKÖ 
döngüsünün üçüncü aşamasında belirleniyor. 
Eğer hedefe varıldıysa uygulama standart hale 
getiriliyor. Eğer varılmadıysa, nerelerde sapmalar 
ve aksaklıklar olduğu belirlenerek bir rapor 
haline getiriliyor. Döngünün son aşaması olan 
“Önlem Al” aşamasında ise sapmaların nedenleri 
bulunarak, ortadan kaldırılmasına yönelik 
çalışmalar başlatılıyor. Karşılaşılabilecek olası 
sorunlar için önlemler alınarak hedefe ulaşıldığı 
takdirde kalıcı bir sisteme geçiş sağlanıyor.

Tüm bunlardan yola çıkarak, verimlilik artırmanın 
işletmeler tarafından bir sistem yaklaşımıyla ele 
alınması gerektiği görülüyor. Verimlilik yönetim 
sistemi için kurumsal düzeyde geliştirilecek 
bir verimlilik artırma stratejisi, olmazsa olmaz! 
Bu strateji, işletmenin iç ve dış çevresiyle 
olan ilişkilerine bağlı olarak verimlilik yönetim 
sisteminin bileşenlerini tanımlıyor. Tüm iş 
süreçlerinin yenilikçi bir bakış açısıyla gözden 
geçirilmesi ve nelerin değişmesi gerektiğine karar 
verilmesi de yine son derece önemli. 
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ni duyurmaya başlamış. 2001 yılında ise 
Yalın Enstitü hayata geçirilmiş. 28 ülke-
de kurulu olan Yalın Enstitülerin sayısal 
olarak en büyüğü, Türkiye’deki... 

Yalın düşünce tarzı ve yalın üretim 
hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Yalın düşünce, uygulamadan önce 
bir hayata bakış, bir iş yapış biçimi 
ve bir düşünce tarzı… Yani dünyayı 
algılama biçimi. Yapmaya çalıştığımız 
şey, insanların ihtiyaç duyduğu mal 
ve hizmetleri, olabildiğince onların 
ihtiyaçlarını tam karşılayacak şekilde ve 
hatasız olarak sunmak ve tüm israfların 
önüne geçmek. Bilim insanları bugün 7 
büyük israftan söz ediyor ama biz bura-
da özellikle insanı yanlış kullanmaktan 
doğan israfları bu düşünce sisteminin 
içine ekliyoruz. Örneğin, müşterinin 
ihtiyacı olmadığı bir ürünü üretiyor-
sunuz, daha sonra o ürünü depolarınızda 
bekletiyorsunuz. Zaman içerisinde bu 
ürünler depolarda hem eskiyor hem değer 
kaybediyor hem de işletme sermayesi 
açısından büyük kayıplar yaratıyor. De-
mek ki israfların başında, müşterinin 
ihtiyaç duymadığı, satın almadığı ve ne 
zaman satın alacağı belli olmayan ürün 
ve hizmetleri önceden yapıp bekletmek 
geliyor. Madalyonun diğer tarafında ise 
iş gücü israfı var. Biz şuna inanıyoruz, 
“İşi en iyi yapanlar bilir.” Bu nedenle de 
onların fikirlerini her iş yapışta dikkate 
almak gerekiyor. Dikkate almadığınız 
sürece hep hata yaparsanız. Bu da ciddi 
bir israf demektir. 

Bir işletmede yalın dönüşümü 
gerçekleştirmek için nasıl bir süre-
cin işlemesi gerekiyor?
İlk olarak, bir ihtiyaçtan hareket edi-
yoruz. Yani işletmenin, işi yöneten-
lerin bir derdi olmalı. “B işletmesinde 
yalın düşünce uygulanıyor, gelin biz de 
uygulayalım” diyerek yola çıkmak doğru 
bir yaklaşım değil. Onları rahatsız eden, 
uyguladıkları mevcut yöntemlerle üs-
tesinden gelemedikleri sıkıntılar olmalı. 
Özetle, bir problemden hareket ediyo-

ruz. Öte yandan karar vericilerin de bu 
konuda mutabık olmaları lazım. Birisi 
“böyle gereklidir”, diğeri “gereksizdir” 
diye düşünürse, verimli bir süreç işlemez. 

Yalın düşüncenin bir şirket içeri-
sinde sürdürülebilir olması konu-
sunda neler söyleyeceksiniz? 
Sürdürülebilirlik bu işin en önemli 
unsurlarından biri ve oldukça da zor bir 
konu... Sürdürülebilirliği sağlayabilmek 
için birçok şeye ihtiyaç var. Eğer bir 
şirkette hadiseyi yalnızca orta kademe 
yönetim ele alıyorsa, sürdürülebilir-
lik konusunda çok büyük bir tehlike 
var demektir. Çünkü yalın dönüşüm 
yaklaşımı, firmanın bütününü ilgilendi-
riyor. Zaman içerisinde, sanki daha çok 
üretim birimine odaklı bir sistemmiş gibi 
algılansa da öyle değil. Örneğin mali işler 
yöneticisi, üretim yöneticisi kadar işin 
içerisinde değilse, şirketin tüm birimleri 
birbiriyle irtibat halinde değilse sürdürü-
lebilirlik konusunda sıkıntılar doğuyor. 
Şöyle ki, bir yönetici değiştiği zaman 
öncelikler de değişiyor ve kopukluklar 
başlıyor. Bu da uygulamalarda farklılıkları 
doğuruyor. Bu sebeple, sürdürülebilir-
lik tüm dünyadaki yalın enstitülerin en 
hayati konularından biridir. Elbette acil 
ve esas olan, bugün için çok iyi sonuçlar 
alabilmek ama bu sonuçları da süreklilik 
arz edecek şekilde devam ettirmek gere-
kiyor. Bu bütünsel bir yaklaşım… Biz bir 
ev inşa etmeye çalışıyoruz, inşa etmeye 
çalıştığımız evin ilk olarak temeli sağlam 
olmalı diyoruz. 

İnşa etmeye çalıştığınız evin 
taşıyıcı unsurları nelerdir? 
Şöyle ki, ‘Yalın Dönüşüm Yaklaşımı’nı 
bir ev olarak düşünürsek, temelinde 
şirket kültürü var. Yani, zihniyet, 
alışkanlıklar ve uygulamalar… Bunların 
içerisinde ise saygı, iddia ki mutlaka 
bir iddianız olmalı, iyileştirme, takım 
çalışması, PUKÖ (planla, uygula, kont-
rol et, önlem al), bilimsel yöntem, 
Gemba (sahada bulunma) ve prob-
lem çözme yetenekleri yer alıyor. Evin 

tam ortasında liderlik davranışları ve 
bugünden geleceğe sürdürülecek bir 
yönetim sistemi yer alıyor. Bunun sol 
sütununda operasyonel mükemmelik, 
inovasyon ve yeni ürün geliştirme gibi 
konular var. Şirketler daha çok bu konu-
lara odaklanıp yalın dönüşümü bunlarla 
sınırlı düşünebiliyorlar ancak sağ sü-
tunda bulunan insanı geliştirme, moti-
vasyonu yükseltme ve aidiyet duygusunu 
artırma gibi konular göz ardı edilirse 
operasyonel mükemmellikten de inovas-
yondan da yeni ürünler geliştirmekten de 
söz etmemiz pek mümkün olmaz. Tüm 
bunların çatısında elbette şirketin amacı, 
hedef noktası, müşterisine sunduğu 
değerleri ve çözmeye çalıştığı problemleri 
yer alıyor. Çatıda yer alan amaç ve hedef-
lere ulaşmak ve müşterilerin ihtiyaçlarını 
doğru şekilde karşılamak için evin içini 
çok iyi yerleştirmelisiniz. Üstüne basarak 
söylüyorum, en temelde insan var! İnsanı 
ve aidiyet duygusunu geliştirmeniz 
çok önemli. İnsan tarafında zaaf varsa, 
çalışanlar mutsuzsa, yetenekleri, beceri-
leri yapılan işlere uygun değilse burada 
hiçbir zaman istenilen sonuçları elde 
edemezsiniz. Dolayısıyla yalın düşünce 
dediğimiz zaman akla ilk olarak insan 
gelmeli. Dolayısıyla çok sabır istiyor, 
dikkat istiyor, itina istiyor. Ve her zaman 
elinizin üstünde olması gerekiyor.

“YALIN DÜŞÜNCENİN 
TEMELİNDE, İNSAN VAR”

Yalın Enstitü Başkanı Yalçın İpbüken:

Yalın düşünce felsefesiyle  
Toyota üretim sisteminin sana-
yi dünyasına kattığı en temel 
ilke, her şeyi ancak müşterinin 

istediği anda ve miktarda üretmek, gerek-
siz stokları tümüyle ortadan kaldırmaktı. 
Stok, israf olarak algılanıyordu ve sis-
temde hiçbir israfa yer yoktu. Her 
üretim adımı ancak bir sonraki adımın 
ihtiyaç duyduğu zamanda ve miktarda 
üretim yapmak üzere “Kanban” adı ve-
rilen kartlarla tetikleniyordu. Böylelikle 
talep edildikçe üreten, stokları asgariye 

indirilmiş ve kaynaklarını çok daha et-
kin kullanabilen bir sistem yaratıldı. 
Sistemin en önemli özelliği “İnsana 
Saygı”ydı. Türkiye’de 2001 yılında, 
Yalın Enstitü’yü kuran Yalçın İpbüken 
ile “yalın dönüşüm”ün dinamiklerini 
konuştuk. Yalçın İpbüken bu düşünce 
sisteminin temelinde insan olduğunun 
altını çiziyor. 
Yalın Enstitü’nün kurucusu ve hali 
hazırda başkanı olan Yalçın İpbüken, 
78 yaşında. “Kendimi bildiğimden 

beri çalışıyorum” diyen İpbüken, 1958 
yılında adım attığı profesyonel yaşamına, 
Koç Holding bünyesinde, Tofaş  
Otomobil Fabrikası’nın ilk kurucu yö-
neticilerinden biri ve insan kaynakları 
direktörü olarak başlamış. 12 yıl görev 
yaptıktan sonra 80’li yıllarda Koç 
Grubu’nun yurt dışındaki şirketlerinde 
görev almış. 1997 ile 2000 yılları arasında 
İdea şirketinin Genel Müdürlüğü görevi-
ni yürüten İpbüken, ilk olarak yalın 
üretim zirvesinin haberiyle Türkiye’de 
Yalın Enstitü’yü ve yalın düşünce sistemi-

Yalın düşüncenin temel amacı, değerin ham maddeden başlayarak kesintisiz bir şekilde nihai 
müşteriye ulaştırılması… Bunu başarabilmek için tüm değer zincirine bir bütünlük çerçevesinde 
bakmak, israfları yok etmek ve faaliyetleri müşteri için mükemmel değer oluşturmak adına yürütmek 
gerekiyor. 20. yüzyılın ortalarında Japonya’da, Toyota fabrikasında, üretimde bir devrim yaratılıyordu. 
Batı’nın ancak 1980’lerde farkına varmaya başladığı bu sistem gerçekten de felsefesiyle ve 
teknikleriyle sanayide çığır açtı. 
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İŞ DÜNYASI

YAŞAYAN BİR GEZEGEN İÇİN
“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK”

Sürdürülebilirlik kavramı, 
dünyanın gündemine 1960’lı 
yılların sonunda girdi. Ekolo-
jik açıdan biyolojik sistem-

lerin çeşitliliğinin ve üretkenliğinin 
devamlılığının sağlanması anlamına ge-
len sürdürülebilirlik, Birleşmiş Milletler 
Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 
1987 yılı tanımına göre, ekonomik 
büyüme ve refah seviyesini yükseltme, 
çevreyi ve yeryüzündeki tüm insanların 

yaşam kalitesini koruyarak gerçekleştirme 
yöntemi. Hızla tükenen doğal kaynaklar, 
karbon ayak izi, tehdit altındaki biyolojik 
çeşitlilik, küresel ısınma gibi durumların 
sonucu olarak sürdürülebilirlik konusu, 
çevresel projeler, yeni iş modelleri ve 
çevreci üretim teknolojileriyle dünyanın 
gündemine oturmuş durumda! 

ORTAK GELECEĞİMİZ
Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan 

Çevre ve Kalkınma Komisyonu 1983 
yılında “Ortak Geleceğimiz” isimli bir 
rapor yayınladı. Bu raporda yoksulluk, 
doğal kaynaklardan sağlanan yararın eşit 
dağılımı, nüfus kontrolü, çevresel kirlilikle 
mücadele, çevreye duyarlı teknolojilerin 
kullanılması gibi sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerine dikkat çekildi. Bununla bir-
likte tüm dünyada artık “sürdürülebi-
lirlik” ve “sürdürülebilir kalkınma” daha 
çok konuşulmaya, tartışılmaya ve bu 

anlamda yeni iş modelleri geliştirilmeye 
başlandı. Sürecin devamında, 1992 
yılında Rio de Jenerio’da düzenle-
nen Çevre ve Kalkınma Konferansı, 
sürdürülebilirlik kavramının artık küre-
sel bir boyut kazanması adına önemli bir 
adım oldu. Konferansta geliştirilen Gün-
dem 21 Eylem Planı’nın sonucu olarak 
Kyoto Protokolü’nün imzaya açılması 
ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Komisyonu’nun kurulması 
gibi olumlu gelişmeler yaşandı. 

ALARM: KÜRESEL İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ!
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (World 
Wildlife Fund-WWF) tarafından düzen-
li olarak hazırlanan Yaşayan Gezegen 
Raporu şöyle diyor: “Tarih boyunca 
doğanın, beşeri kalkınmanın etkilerini 
göğüsleme kapasitesinin bir sınırı oldu. 
Geçmiş dönemlerde kirlilik ve diğer baskı 

unsurları yerelde çevrenin bozulmasına 
neden oluyordu. Ancak günümüzde 
doğanın direncinin sınırlarını gezegen 
düzeyinde zorluyoruz. Dünyanın nü-
fusu 1900 yılında yaklaşık 1,6 milyar 
iken bugün bu sayı 7,3 milyara ulaştı. 
Bu dönem içinde teknolojik yenilikler ve 
fosil yakıtların kullanımı, artan kaynak 
talebinin karşılanmasını sağladı. En dik-
kat çekici olan, 1900’lerin başlarında 
azotu amonyağa sabitleyen endüstriyel 
bir yöntemin geliştirilmesiydi. Bu işlemle 
ortaya çıkan yapay gübre, günümüzde 
dünya nüfusunun yaklaşık yarısını besli-
yor fakat aynı zamanda havayı, suyu 
ve toprağı kirletiyor. Kullanıma hazır 
fosil yakıtlar hem evsel kullanım hem 
de sanayi üretimi için enerji sağlıyor 
ve böylece küresel ticareti mümkün 
kılıyor. Ancak bunun bedeli, atmosfer-
deki CO2 oranında artış ve küresel iklim 
değişikliği oluyor. İnsan faaliyetleri ve 

buna bağlı kaynak kullanımları, özellikle 
20. yüzyılın ortalarından itibaren o kadar 
çarpıcı biçimde arttı ki, kalkınmamıza 
ve büyümemize zemin oluşturan çevre-
sel koşullar bozulmaya başladı. Hiç 
kuşkusuz, bu risklere gezegen ölçeğinde 
karşılık vermek, daha önce baş etmeye 
çalıştığımız sorunların tümünden çok 
daha zorlayıcı olacak. Bir dünya sistemi 
yaklaşımı geliştirmek, insan faaliyetleri 
ile bunların gezegenin doğal durumunu 
değiştiren küresel etkileri arasındaki 
karmaşık ilişkileri anlamamıza yardımcı 
olacak. Böyle bir yaklaşım bize, ye-
rel ölçekteki değişimlerin başka coğrafi 
ölçeklerde nasıl etkiler doğuracağını 
görme ve bir sistemi etkileyen etmen-
lerin diğer sistemleri de etkileyebileceğini 
kavrama olanağı sunacak.”

Sürdürülebilirlik, son yıllarda iş dünyasının gündeminde ve listenin en başında yer alan konulardan 
biri! İlk başta çevresel etki olarak düşünebileceğimiz sürdürülebilirlik, Birleşmiş Milletler’in 2030 
yılına kadar koyduğu 17 ana hedef ve 100’ü aşkın alt hedefle birlikte son derece kapsamlı bir 
şekilde ele alınıyor. Bu noktada profesyonellere büyük görevler düşüyor. Özellikle bazı endüstrilerin, 
sürdürülebilirliği uzun vadeli iş modelleri kapsamında ele alması önemli! 
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SÖYLEŞİ

dünyadaki doğal kaynakların varlığı 
adına tehlike oluşturmaya başlıyor. 
1970’lerin başında bir grup bilim adamı 
bir araya gelerek Roma Kulübü’nü ku-
ruyor ve “Yaşam, dünyanın o dönem 
kalkınmadan anladığı şekliyle devam 
edip, o nüfus artışı da bu hızla sürerse 
dünya sürdürülebilir olur mu, olmaz 
mı?” konusunu uzun süreli senaryolar-
la ve rakamlara dayalı hesaplamalarla  
görmeye çalışıyorlar. Yaptıkları bu 
çalışmaya da “Büyümenin Sınırları” 
diyorlar. 1970’li yılların başında pek 
çok ülke yöneticisi bunun karamsar 
bir kıyamet senaryosu olduğunu id-
dia ederek, aynı kalkınma modelleriy-
le ilerlemeye devam ediyorlar. 1980’li 
yıllara geldiğimizde Birleşmiş Milletler, 
Brudtland Komisyonu’nu kuruyor. 
Komisyon da yine aynı şekilde “Dün-
ya bu kalkınma metoduyla sürdürül-
ebilir olamaz” diyor. Nitekim bu rapo-
run BM bünyesindeki ve onun üyesi 
olan ülkelerdeki en önemli yansıması, 
1992 yılında Rio’da gerçekleşen Çevre 
ve Kalkınma Zirvesi oluyor. Tarihi bir 
zirvedir gerçekten. Sürdürülebilir bir 
dünya için peşinden İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi hazırlanıyor. İklimin 
artık alarm verdiğini, hali hazırdaki 
tüketim modeliyle atmosfere salınan 
gazların dünyada iklimi önemli ölçüde 
değiştireceğini, bu da şu an zaten kritik 
dengelerde giden kalkınma çabalarının 
ciddi oranda negatif yönde etkileneceğini 
ortaya koyuyor. Bir ikinci sözleşme, 
‘Çölleşme Sözleşmesi’dir ve dünyada 
sürdürülebilirlik adına sözleşmelerin 
imzaya açılması bakımından önemli bir 
dönüm noktasıdır. Bunun akabinde çok 
sayıda bölgesel ve uluslararası sözleşme 
imzalandı. Herkesin bildiği Kyoto  
Protokolü de onlardan biri. Kyoto  
Protokolü, ülkelerin karbon emisyon-
larını belli bir seviyede tutmasına yöne-
lik bir protokol… Son olarak Paris’te 
büyük bir uluslararası mutabakat daha 
oluşturuldu. Gerçi, Amerika’daki seçim 
sürecinden sonra bu konu biraz mual-
lakta kaldı ancak doğa, çevre, doğal 
kaynaklar bizi önümüzdeki dönemde, ne 

kadar inkâr etmeye çalışırsak çalışalım, 
gördüğü zarardan dolayı tehdit etmeye 
devam edecek. Bazı alışkanlıklarımızı 
değiştirmek için bizi zorlayacak. 

Gıda sektörüne nasıl bir rol 
düşüyor? 
Gıda sektörünün sürdürülebilirliği son 
derece önemli… Gıdanın, sağlıklı beslen-
memizi sağlayan asgari bir değeri var. 
Ancak, gıda dünyada beslenme konusu 
olduğu kadar, haz alma, zevk, gurur ve ti-
cari marka konusudur da... Konuya, böyle 
bir bütünlük içinde bakmamız gerekiyor. 
Hiçbir gıda esasında kendi üretildiği yer-
de işlenip de yine orada tüketilmiyor. 
Dolayısıyla bir tedarik zinciri içerisinde, 
üretim kaynağından tüketiciye ulaşma 
süreci var. Gıdalar üretim kaynağından 
tüketiciye ulaşana kadar önemli bir kayba 
uğruyor. Sürdürülebilirlik kapsamında 
en önemli konulardan biri, daha fazla 
ürün üretmektense üretilenin sorumlu 
kullanılmasıdır. Daha itinalı olunursa 
aynı miktardaki ürünlerle hem daha iyi 
beslenebilir hem de daha fazla insanı bes-
leyebiliriz. 

Tüketiciler açısından sürdürülebi-
lirliği nasıl değerlendirirsiniz? 
Dünyanın bütün açlarını doyuracak ka-

dar gıdayı çöpe atan tüketici toplum, 
dünya için yüz karasıdır. İnsanoğlunun 
teselli kaynağı nedir, biliyor musunuz? 
Top-luca işlenen suçlardan bireysel 
olarak sorumlu olmadığı inancıdır. Bakın 
tarihe… 2. Dünya Savaşı’nda 55 mil-
yon insanın öldüğünden bahsediliyor. 
Türkiye’nin 20 sene önceki nüfusu… 
Bugün Avrupa ülkelerinde 55 mil-
yonun üstünde 3 tane ülke var. 9 tane 
İsviçre büyüklüğünde insan yok olmuş 
ve öldüren, yine insan. Emin olun biz 
orada olsak, biz de yapıyor olacaktık. 
Katliamın parçası haline geliyorsunuz. 
Vicdani körleşme yaşıyorsunuz. Bizler 
esasında her gün çöpe attığımız gıdalarla 
bir toplu suçun ortağı oluyoruz. Çünkü 
bizim attığımız yiyecek kadarı dünyada 
açlık sorunu çeken insanları doyurabilir. 
Biz herkes çilek yesin demiyoruz ama as-
gari gıda ihtiyacını karşılayabilecek kadar 
gıda telef oluyor. Dolayısıyla kayıpları 
önleyerek, insanlara ulaştıracak daha 
çok mekanizmaya ihtiyaç var. Bu kadar 
yönetim sistemi kuruyoruz, bir tek şeyi 
yapamıyoruz. İnancımızın temelinde 
var: “Komşusu açken tok uyuyan bizden 
değildir.” Dünyanın en büyük köprülerini 
kurabiliyoruz ama vicdan sahibiyle ihtiyaç 
sahibi arasındaki köprüyü kuramıyoruz. 
Dolayısıyla açmazımız tam da burada... 
Herkes bir başkasından bekliyor. 

Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sungur Bursa:

Sürdürülebilirlik Akademisi, 
2009 yılında, iş dünyasında 
sürdürülebilir iş modellerine 
geçişi hızlandırmak amacıyla 

kurulmuş bir yapı. Yönetim Kurulu 
ve danışma kurullarıyla çalışmalarını 
sürdürüyor. Amacı, tüm paydaşlarla iş 
birliği yaparak yeni ekonominin, değişen 
dünyanın gerekliliği olarak kurumsal 
amaç ve hedeflere kar odaklı çalışmalarla 
birlikte, sosyal ve çevresel etkileri de 
yönetmeyi koyarak, yeni iş modellerinin 
oluşması, gelişmesi ve yaygınlaşmasını 
sağlamak.
Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı 
Murat Sungur Bursa “Sürdürülebilirlik 
Akademisi olarak değişim ve dönüşüm 
kurumlar için sürekli ve yönetim 
standardı olmalı, biz de bunun için 
sertifika çalışmaları yapıyoruz” diyor. 
Aslen makine mühendisi olan Murat 
Sungur Bursa, uzun yıllar kamuda Sa-
nayi Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Devlet 
Planlama Teşkilatı gibi kurumlarda görev 
yaptı. Çevre Bakanlığı’nda Çevresel Etki 
Değerlendirme ve Planlama Müdürlüğü, 
daha sonra müsteşarlık görevlerini 
üstlendi. Emekli olduktan sonra Mar-
mara Depremi Rehabilitasyon Projeler-

ini yürüttü. Sonrasında ise özel sektörde  
Zorlu Enerji Grubu Başkanlığı yapan 
Murat Sungur Bursa, bu görevinden 
ayrıldıktan sonra Türkiye’nin önümüzde-
ki dönemdeki kalkınma hamlelerini 
sürdürülebilir kılmayı, sosyal sorumluluk 
olarak benimsedi ve bugün Sürdürüle-
bilirlik Akademisi’ndeki başkanlık 
görevini sürdürüyor. 

Bize sürdürülebilirliği ve dünyada 
bu kavramın nasıl geliştiğini anlatır 
mısınız? 
Dünyada sürdürülebilirlik çok uzun 
asırlar boyunca hiç gündemde olmadı. 
Çünkü dünyanın nüfusuna karşılık 
doğal kaynaklar yeterliydi. İnsan nü-
fusu çok uzun yıllar hemen hemen o 
kadar cüzi miktarlarda arttı ki gündeme 
gelmemiş olması da doğal. Savaşlar, 
hastalıklar nedeniyle nüfus hep ciddi 
oranlarda azaldı. Tıp henüz bu kadar ile-
ri olmadığından ortalama insan ömrü 
belli bir rakamın üzerine çıkamadı. Gel 
gelelim, 18. yüzyıldan itibaren dünyada 
Sanayi Devrimi yaşanıyor ve insanoğlu 
çok özel bazı yeteneklerini kendi hizme-
tine sunabilecek icatlar yapmaya başlıyor. 

Bunların başında da motorlu makineler 
geliyor. Böylelikle eskiye kıyasla çok daha 
hızlı, fazla miktarda ve topoğrafyayı bile 
değiştirebilecek şekilde üretim yapılması 
mümkün oluyor. Bu güçlere sahip olur-
ken bir taraftan da doğal kaynakları daha 
fazla kullanıyor. Geliyoruz 20. yüzyıla…  
Doğal kaynakların kullanımı öylesine hız 
kazanıyor ki ormanlar azalmaya başlıyor. 
Sürdürülebilirlik kavramı işte bu nok-
tadan sonra hayatımıza giriyor. Şöyle bir 
tespit yapılıyor: Her yıl kestiğimiz orman 
kadar ağaç yetişmiyorsa, matematiksel 
olarak dünyadaki ormanlar giderek azala-
cak. 1900’lü yılların başında bir orman 
mühendisi yaptığı hesapla diyor ki, bu 
kesim hızına karşı tedbir almazsak, ile-
ride dünyada tek bir ağaç kalmayacak, 
dolayısıyla bu kullanımımız orman varlığı 
açısından sürdürülebilir değil. Sürdürüle-
bilirlik kavramı, o dönem yalnızca or-
man varlığı üzerinden hayatımıza giri-
yor. Ardından 1. ve 2. Dünya Savaşları 
yaşanıyor. Dertleri bambaşka ama bu 
arada insanoğlu icatlarıyla dünyanın 
doğal kaynaklarını ve doğal zengin-
liklerini hiçbir bedel ödemeden hızla 
tüketme eğiliminde... Bu hızlı, hoyratça 
ve bir önlem almadan yapılan tüketim, 

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, YÖNETİM 
STANDARDI OLMALI”
Bugünün dünyası dünden oldukça farklı! Bugün 
artık kurumlar yalnızca satış ve karlılık artırıcı 
faaliyetlere odaklanarak varlıklarını uzun süreli 
devam ettiremezler. Globalleşen ve dijitalleşen 
dünyada karşı karşıya olunan riskleri 
fırsata çevirmek, sosyal ve çevresel etkileri 
yönetmek, kaynak kullanımlarını verimli şekle 
dönüştürmek, toplumsal kalkınmaya destek 
olmakla mümkün. Sürdürülebilirlik Akademisi 
Başkanı Murat Sungur Bursa da buna dikkat 
çekiyor ve sürdürülebilirliğin bir yönetim 
standardı olması gerektiğini vurguluyor. 
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“Benim hayatım diğerlerinden daha 
kötü” diye düşündüğünü belirtiyor. Ama 
duruma bakın ki gördüğü gerçek kişiler 
ve hayatlar değil. Ama öyle zannettiği 
için kendini sıkıntıya sokuyor. 

Bununla baş etmek için neler 
yapılmalı? 
Sürekli bildirim alıyor olsanız bile o me-
saja bakmak istemezseniz, bakmazsınız. 
Önemli olan bu kontrolü sağlayabilmek... 
Sınırlama yapmazsanız hem benliğinizi 
hem de çokça zamanınızı kaybediyor-
sunuz. Eğer kişi bağımlıysa ve bundan 
da vazgeçemiyorsa mutlaka bir yardım 
almalı. 

Hangi noktada gerçekten kaygı 
duyulmalı sizce? 
Bunun için benim de çok ilginç 
bulduğum bir örnek vereyim: Kişi has-
tanede, başı-gözü sargılı, kolunda serum 
takılı, “Bugün de hastanedeyiz” diye 
fotoğrafını çekip paylaşıyor. Bu çok il-
ginç bir durum bence. Ağrısı yok mu, 
kendini kötü hissetmiyor mu? Ama bu 
tip paylaşımlar, derinde başka bir so-
run olduğunu gösteriyor. Bir yakınını 
hastaneye çağırıp onunla sohbet etmek 
yerine telefona sarılıyor ve o haldeyken 

durmadan beğenilerini, gelen yorumları 
kontrol ediyor. “Ben şu an acı çekiyo-
rum, görün beni” diyor. Çünkü belki de 
bu kişi, çocukluğunda hiç ilgi görmemiş, 
yaptığı hiçbir şey onaylanmamış, hep 
tenkit edilmiş ve edilgen olmuş; etken 
bir kişi olarak kendini kabul ettirememiş. 
Dolasıyla da hep bir onay alma kaygısıyla 
yaşıyor. Fark edilmek istiyor ve bunu da 
sosyal medya ile tatmin ediyor. 

Çocuklar açısından ele alacak olur-
sak, nasıl etkileniyorlar ve çocukları 
nasıl korumalıyız? 
Bütün arkadaşlarında telefon varken, 
hepsi sosyal medya kullanıyorken, 
çocuğu uzak tutmak çok zor. “Kul-
lanma” demek, zaten olmaz. Çünkü 
arkadaşlarının konuştuklarına yabancı 
kalır ve yalnızlaşır. Bu da çocuk için 
iyi bir şey değil. Sosyal medya bugün 
kişiyi kavrayan ve gümbür gümbür ge-
len bir güç. Uzak kalmak olmuyor ama 
hayatımızı bu kadar kuşatması da teh-
likeli. 
Benim bu noktada tavsiyem, daha çok 
anne ve babalar için. Çünkü çocuk-
lar onları izliyor. Örneğin bazı anneler,  
sosyal medyada beğeni almadığı zaman 
kaygı duyuyor ve çocuk bunu görüyor. 
Kendi kullanıyor, çocuğuna “kullanma” 

diyemez. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış 
bir durum zaten; çocuklar söyledikleri-
nizi değil yaptıklarınızı yaparlar. Sizi 
modellerler. Siz ne kadar “Oğlum kitap 
oku” derseniz deyin, eğer anne-babasının 
elinde kitap görmezse o çocuk kitap 
okumaz. Diyelim ki çocuk annesini 
sürekli telefonda konuşurken veya sürekli 
fotoğraf çekerken görüyor ve bunu çok 
normal bulmaya başlıyor. Kimse “O 
daha çocuk, anlamaz” diye düşünmesin. 
Gerçekten çocuklar her şeyin farkındalar 
ve sosyal medyanın da hayatınızın ne 
kadarlık bir alanını kapladığını fark 
ediyorlar. Dolayısıyla kabul edilmek ve 
sosyal olarak “Ben buradayım” demek 
için aralıksız sosyal medya kullanan bir 
kişinin çocuğu, “Gerçek hayatta an-
nem bu kadar çaba harcamıyor, de-
mek ki sanal hayat daha değerli” diye 
düşünebilir. Bu da çocuğun gelişimi 
için doğru değil. Bugün birçok çocukta 
konuşma bozukluğu var. Beyinde belli 
bölümler var ve o bölümleri çocukların 
belli bir yaşa kadar çalıştırması gerekiyor. 
Bugün çocukların pek çoğunun beyni- 
nin önemli bölümlerini aktif çalıştırdığını 
düşünmüyorum. Aileler çocukların eline 
sussun veya oyalansın diye sabah kalkar 
kalkmaz telefon ya da tablet verdikçe, 
konuşma becerisinin daha az geliştiği 
çocukları göreceğiz.

GERÇEK Mİ? SANAL MI?
SİZİN YAŞAMINIZ HANGİSİ?

Dijitalleşme ve akıllı teknolo-
jiler hayatın vazgeçilmez birer 
parçası olmaya başladı. An-
cak bu durum kontrolsüz 

bir şekilde artarsa beraberinde kişilik 
bozukluklarına varan ciddi sorunlara 
da yol açıyor. Özellikle sosyal medya 
kullanımının görüldüğü kadar ma-
sum olmadığını söyleyen NLP Uzmanı 
ve Kaygı Terapisti Burcu Polatdemir, 
“Olduğundan farklı görünmenin altında 
psikolojik bir neden yatıyor. Kullanıcı 
kendi benliğinden uzaklaşarak, kendini 
sürekli mutlu yansıtmaya ve beğeni al-
maya odaklanıyor. Bu beğeniler zaman-

la yeterli olmuyor ve daha çok beğeni 
talebine dönüşerek kişide bir bağımlılık 
yaratıyor” şeklinde konuşuyor. 

Sosyal medyada kendini oldu-
ğundan farklı göstermek, kişiye 
gerçek ortamlara yönelik kaygılar 
yaşatıyor mu? 
Elbette! Kişinin kendine güvenini 
azaltıyor ve kişiyi giderek yalnızlaştırıyor. 
Çoğu kişinin son zamanlarda depres-
yon belirtilerini bu kadar sık dile getir-
mesinin sebebi de bu. Çünkü anlattığı 
benle, kendi benliği arasında büyük bir 

boşluk var. Hepimiz yalnızken bir kim-
lik yaratırız. Siz yalnızken başka birisi-
niz, arkadaşlarınızlayken başka biri… 
Sosyal medyada da başka bir kimlik 
oluşturuyoruz. Gerçek hayatta sos-
yal olarak kimliklerimiz var; anneyiz, 
öğrenciyiz, doktoruz vs. ama şu an sosyal 
medyada kendi yarattığımız bir kimlik 
var. 
Yapılan araştırmalar, her 13 dakikada 
bir telefonu elimize aldığımızı söylü-
yor. Yani telefon çalsın ya da çalmasın, 
elimiz meraktan telefona gidiyor. Yine 
aynı araştırma, insanların yüzde 60’ının 

Türkiye’de sosyal medya kullanımı gün geçtikçe artıyor. Deloitte Araştırma Şirketi tarafından yapılan 
bir araştırmaya göre Türkiye’deki mobil kullanıcılar günde ortalama 78 defa, yani her 13 dakikada 
bir cep telefonu ekranına bakıyor çünkü kendini bundan alıkoyamıyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları 
için paylaşım yapmak ve beğeni almak, yemek yemekten bile daha önemli hale geldi. Dijital dünyada 
kendini gösterme kaygısı giderek artarken uzmanlar da bu gidişattan kaygı duyuyor. NLP Uzmanı ve 
Kaygı Terapisti Burcu Polatdemir ile sosyal medya kullanımının geldiği boyutu konuştuk.
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LOVEIT SEVGİ 
ARAŞTIRMASI’NA GÖRE 
EN ÇOK AİLEMİZİ 
SEVİYORUZ

Dijital çağın olumsuz etkilerinden 
biri olarak da sosyalleşmenin 
azalması gösterilmesine rağmen, 
LoveIt’in Sevgi Araştırması, Türk 

insanının hala sevgiyi ve aileyi herşeyin 
üstünde tuttuğunu gösteriyor. 
Saray Bisküvi’nin sevilen lezzeti LoveIt, 
“Sevginin Tüketici Algısındaki Yeri” konu-
lu bir araştırma gerçekleştirdi. 26 ilde 1500 
katılımcının sevgi üzerine görüşlerinin 
alındığı araştırma, Türk halkı için sevginin 
karşılığının “aile” olduğunu ortaya 
koydu. Katılımcılara sevginin karşılığı 
sorulduğunda ilk sırada yüzde 38 ile aile, 

yüzde 20 ile aşk, yüzde 11 ile huzur, barış 
cevabı alındı. 

SEVGİNİN RENGİ BEYAZ
Araştırma, yıllardır süregelen “Sevginin 

rengi kırmızıdır” algısını da yıktı. Her 
dört kişiden biri, sevginin renginin beyaz 
olduğunu belirtti. Bu da insanların sevgi-
yi masum, katıksız, saf bir duygu olarak 
gördüğünü bir kez daha ortaya koydu. 

Katılımcıların yüzde 40’ı sevgiyi göster-
menin yolunu övgü dolu sözler söylemek, 
yüzde 38’i sarılmak, yüzde 33’ü ise çiçek 

almak ve hediye vermek olarak ifade etti. 
Araştırmadan çıkan diğer ilginç sonuçlar 

ise şöyle oldu: 
• Katılımcıların yüzde 46’sı sevgisiz bir 

hayatı boşluğa, acıya benzetiyor.
• Katılımcıların yüzde 31’i sosyal med-

yada resim paylaşmanın, yüzde 29’u ise 
mesajlaşırken emoji kullanmanın sevgiyi 
gösterme yöntemi olduğu görüşünde.

• Her iki kişiden biri, sevince her şeyin 
güzel olduğunu ve güzelleştiğini belirtiyor. 

• Her üç kişiden biri, sevgiyi en iyi pop 
müzik şarkılarının anlattığını düşünüyor.

Saray Bisküvi’nin sevilen lezzeti LoveIt’in “Sevginin Tüketici 
Algısındaki Yeri” konulu araştırması sonuçlandı. Araştırma 
sonuçlarına göre sevgi denildiğinde aklımıza ilk olarak ailemiz 
geliyor ve araştırmaya katılanların yüzde 51’i sevgiyi ölümsüz 
olarak tanımlıyor. Ayrıca katılımcılar, sevgiyi en iyi anlatan ismin 
Sezen Aksu olduğu görüşünde birleşiyor.

Saray Bisküvi, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel 
olarak en çok ziyaret edilen gıda perakendesi 
mağazalarını LoveIt temasıyla donattı. 

14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel, 4 farklı ilde, en çok ziyaret edilen 
20 Migros mağazası ve toplamda 70 mağaza alarm giydirmesi 
yapan Saray Bisküvi, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel, LoveIt 
temasıyla yapılan alarm giydirmeleriyle, 10 gün boyunca 

yaklaşık olarak 1,5 milyon kişiye erişim sağladı. 14 Şubat haftasına 
özel olarak, dijital ekranların bulunduğu tüm Migros mağazalarında 
LoveIt Sevgililer Günü görseli yayınlandı ve hafta boyunca Migros’un 
sosyal medya hesaplarında LoveIt’li paylaşımlar gerçekleştirildi.

14 ŞUBAT’TA MAĞAZALAR,
LOVEIT İLE SEVGİ DOLDU 

Kadınların toplumsal hayatta-
ki yerinin güçlenmesine ve 
ekonomik bağımsızlığını 
kazanmasına katkı sağla-

yan projeleri desteklemeye büyük 
önem veren Saray Bisküvi, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nde bir 
sosyal medya yarışması düzen-
ledi. Yarışmanın kazananlarına ise 
“Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)” 
üyesi İznikli kadınların el emeğiyle hazırladıkları ve motifle-
rinde çok güzel hikayeler barındıran özel bir kutu hediye etti. 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajını, Saray Bisküvi’nin 
iletisinin altında paylaşan 10 şanslı kişiye KEDV tarafından 
özenle hazırlanan; üzerinde azmin, umudun ve bilgeliğin 
simgesi olan “Zümrüd-ü Anka”nın sırlarını ve geleneksel  
Anadolu motiflerinden biri olan “Elibelinde”nin uğuru ve be-
reketini taşıyan fincan ve Türk Kahvesi seti armağan edildi.

SARAY’DAN 8 MART’A 
ÖZEL KAMPANYA 

SARAY BİSKÜVİ, 
SOCIAL MEDIA AWARDS TURKEY’DEN 
BİRİNCİLİKLE DÖNDÜ

Saray Bisküvi, sosyal medya sek-
törünün liderlerinin bir araya 
geldiği Türkiye’nin en büyük 
sosyal medya ödülleri olarak 

nitelendirilen Social Media Awards 
Turkey’de ‘SocialBrands Veri Analitiği 
Ödülleri’ alanında, hızlı tüketim-gıda 
kategorisinde birincilik ödülüne hak 
kazandı. Aktif sosyal medya strate-
jisiyle altın ödüle layık görülen Saray 
Bisküvi’nin, aldığı ödülle hızlı tüketim-
gıda kategorisinde sosyal medya alanında 
en başarılı çalışmaları ve stratejileri 
geliştiren şirket olduğu belgelendi.

Dijitalleşen dünyada markaların tüket-
icilerle olan etkileşimlerinin interaktif 
olması gerektiğine inanan Saray Bisküvi, 
tüketicilerin ihtiyaçlarına, takipçileriyle 
karşılıklı iletişim halinde olarak ve tüm 
yorumları dikkate alarak cevap vermeye 
özen gösteriyor. Tüm sosyal medya 
iletişimini takipçilerini de işin içerisine 

sokarak kurgulayan, paylaşımlarıyla 
güncel ve anlık reaksiyonlar veren Saray 
Bisküvi, kategorisinde Türkiye’nin 
etkileşimi en yüksek Facebook,  
Twitter ve Instagram hesaplarını da 
başarıyla yönetiyor.

İLGİYİ GÜNCEL TUTUYOR
Giderek yükselen organik takipçi 

sayısıyla Saray Bisküvi, sosyal medya 
hesaplarında Çikilop, LoveIt, 100 Ka-
lori, Offtime, Eldenele, Powernut ve 
Choco Lips gibi markalarını tanıtırken, 
400’den fazla ürünün bulunduğu ürün 
yelpazesiyle ilgili bilgiler de paylaşıyor. 
Düzenli olarak yapılan yarışmalar saye-
sinde takipçilerle sıcak temas kurarken, 
aynı zamanda sosyal medya hesaplarında 
tüketicilere Saray Bisküvi ürünleriyle 
yapılabilecek pratik ve lezzetli tarifler ve-
rerek ilginin güncel tutulmasını sağlıyor. 

‘SocialBrands Veri Analitiği Ödül-
leri’ bu yıl 50’ye yakın farklı sektörde 
toplam 24 binden fazla sosyal med-
ya hesabının bir yıllık performansını 
ölçümleyerek, en başarılı markaları 
ödüllendirdi. Tamamen veriye dayanan 
performans ölçümlemeleriyle belirlenen 
ödüller, BoomSonar’ın sosyal medya 
marka ölçümleme ve puanlama sistemi 
SocialBrands sıralamasına dayanıyor. 
SocialBrands’in aralarında toplam 
etkileşim sayısı, hayran sayısı, hayran 
artışı, performans istikrarı, etkileşimlerin 
iletilere göre dağılımı, etkileşim oranları, 
farklı ileti türlerinin kullanım oranları, 
sektörel performans, hashtag ve  
mention kullanımı ve sayfa bilgileri gibi 
toplamda otuzdan fazla kriter içeren ben-
zersiz algoritmasıyla hazırlanan sıralama, 
tamamen veriye dayalı ve istatistiksel bir 
ölçümleme sunuyor.

Saray Bisküvi, marka ve ajansların sosyal medya performanslarını objektif verilere dayanarak ölçen 
ilk ve tek organizasyon olan, “Social Media Awards Turkey”den birincilikle döndü. Saray Bisküvi, aktif 
sosyal medya stratejisiyle hızlı tüketim-gıda kategorisinde altın ödül kazandı.
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SARAY LEZZETLERİ 
DÜNYAYA YAYILIYOR
2018 yılının ilk çeyreğinde, Saray Bisküvi’nin ihracat yaptığı 
ülkeler arasına Seyşeller, Güney Sudan, Tunus, Fas, Lübnan, 
Tacikistan, Moğolistan, İsveç ve Avusturalya dahil oldu.

İhracat ağını her geçen gün geliştiren Saray Bisküvi, 2018 yılında 
ağına eklediği yeni ülkelerle bir dünya markası olma yolunda hızla 
ilerliyor! 

 
PEK ÇOK YENİ ÜLKE DAHİL OLDU
Saray Bisküvi, yurtdışına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırmaya devam 
ediyor. Saray Bisküvi’nin lezzet ağına 2018 yılının ilk çeyreğinde 9 ülke 
daha katıldı. Saray Bisküvi’nin ihracat yaptığı ülkeler arasına Seyşeller, 
Güney Sudan, Tunus, Fas, Lübnan, Tacikistan, Moğolistan, İsveç ve 
Avusturalya da dahil oldu.

Organize gıda perakendesi sektörünün en önemli 
organizasyonlarından biri olan ve PERDER’in 
bünyesinde her sene düzenlenen ‘Yerel Zincirler 
Buluşuyor Konferansı ve Fuarı’na Saray Bisküvi 

bu yıl da resmi sponsor olarak destek verdi ve konuklarını 
özel standında ağırladı. Bu yıl 11-12 Nisan tarihlerinde 
düzenlenen ve üretici-tedarikçi-yerel zincir market tem-
silcileri ve hizmet sağlayıcılarını bir araya getiren organi-
zasyonda, var olan iş birliklerini güçlendirmenin yanı sıra, 
yeni potansiyel iş birlikleri geliştiren Saray Bisküvi, yeni 
ürünlerini ve şirket olarak hedefleri doğrultusunda strate-
jilerini iş ortaklarıyla paylaştı. Verimli ve uzun soluklu iş 
birliği kurma hedefiyle katıldığı fuarda konuklarına global 
ölçekte Saray Bisküvi’nin gücü ve yaygınlığı hakkında da 
bilgi verildi.

SARAY BİSKÜVİ’DEN  
KAN BAĞIŞI KAMPANYASI

SARAY BİSKÜVİ, 
‘YEREL ZİNCİRLER BULUŞUYOR’UN 
RESMİ SPONSORU OLDU

Saray Bisküvi ailesi, Kızılay iş birliğiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da bir “Kan 
Bağışı Kampanyası” gerçekleştirdi. Kan ve donör ihtiyacına yönelik olarak 
gerçekleştirilen kampanyada Saray Bisküvi’nin Karaman fabrikasındaki 
çalışanlar arasından, gönüllüler kan bağışında bulundu. Her yıl yaklaşık 

olarak 2 milyon kişinin kana ihtiyaç duyduğuna ve acil durumlarda hızlı bir şekilde 
kan bulunabilmesinin önemine dikkat çeken Saray Bisküvi, kan bağışıyla kan 
bekleyen binlerce insana umut oluyor. Düzenlediği bu kampanyayla Saray Bisküvi, 
çalışanlarının sağlığına da olumlu yönde etkide bulunmuş oluyor.

Türk Kızılayı kan bağışı projelerine Saray Bisküvi her yıl katkı 
sağlıyor. Bu yıl da çalışanlarıyla bir kan bağışı kampanyası 
düzenleyen Saray Bisküvi, hayat kurtarmaya destek oluyor. 

SARAY BİSKÜVİ  
SINIRLARI AŞIYOR

Saray Bisküvi, yurtdışındaki 
yatırım faaliyetlerini sürdürür-
ken, hali hazırda hizmet verdiği 
farklı pazarlardaki tüketicilerine 

yönelik aktivitelerinden, kampanya ve 
reklam çalışmalarından da hız kesmiyor. 
Müşterilerinin özel günlerinde onları hiçbir 
zaman yalnız bırakmayan Saray Bisküvi, 14 
Şubat Sevgililer Günü ve 8 Mart Kadınlar 
Günü’ne özel düzenlediği aktivitelerle 
yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da 
kadınların yanında olduğunu bir kez daha 
gösterdi. 

AZERBAYCAN’DA SARAY RÜZGARI
14 Şubat Sevgililer Günü’nde ve 8 Mart 

Kadınlar Günü’nde Azerbaycan’ın başkenti 
Bakü’nün en gözde 3 alışveriş merkezi olan 
28 Mall, Gençlik Mall ve Park Bulvar’da 
çeşitli aktiviteler düzenleyen Saray Bisküvi, 
müşterilerine günlerin anlam ve önemine 
özel hediyeler dağıttı.  Ziyaretçilerinin 
sonsuz fonda fotoğraflarını çekerek, diji-

tal teknolojilerle arka plana Paris ve Roma 
gibi Avrupa’nın romantik başkentlerinin 
görsellerini yerleştiren Saray Bisküvi, 
bu fotoğraflarla hazırladığı ‘magnet’leri 
müşterilerine hediye etti. Aynı gün LoveIt 
Tadım Aktivitesi yapılarak AVM içerisinde-
ki marketlerde ürün satışı gerçekleştirildi. 

Azerbaycan’da 10 promotör ile mar-
ketlerde hem satış destek hem de raf 
düzenlemesi yapan Saray Bisküvi, 27 Ocak 
Cumartesi ve 19 Mart Pazartesi tarihleri 
arasında Cuma, Cumartesi ve Pazar gün-
leri toplam 250 adet aktivite gerçekleştirdi. 
Günde 10 markette gerçekleştirilen faali-
yet, Bakü’de 8 Promotör, Sumqayit’te 1 
Promotör ve Gence’de 1 Promotör olarak 
yapıldı. 

Saray Bisküvi’nin Azerbaycan ülke dis-
tribütörü olan Azersun’a ait 5 araç ise 
Chocolips, Çikilop, OffTime, Dolce ve 
Powernut ile giydirildi. 

BOSNA PAZARINDA  
PROFESYONEL YAKLAŞIM

Saray ihracat ekibi Bosna pazarına da 
profesyonel bir yaklaşımla hizmet sunmaya 
devam ediyor. Cazip televizyon reklamları, 
tadım etkinlikleri ve toplu taşıma araçlarına 
reklam verme yoluyla marka bilinirliğini 
Bosna’da hızlı bir şekilde artıran Saray 
Bisküvi, Bosna Hersek ülke distribütörü 
olan Avaks’a ait toplam 8 aracı Chocolips, 
OffTime Hindistan Cevizi ve OffTime 
Kara Orman ile giydirdi. Öte yandan Saray 
Bosna’daki Chocolips tramvay giydirmesi 
ise 1 yıl daha uzatıldı. 

Saray Bisküvi, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nde Bosnalı kadınların 
da yanındaydı. Çeşitli satış noktalarında 
müşterilerine özel aktiviteler planlayan 
Saray Bisküvi, burada da müşterilerinin 
sonsuz fonda fotoğraflarını çekerek, di-
jital teknolojilerle arka plana özel gör-
seller yerleştirdi ve hazırladığı ‘magnet’leri 
müşterilerine hediye etti.

Yurtiçindeki başarılı ve yenilikçi faaliyetlerinin yanı sıra yurtdışında da akılda yer eden bir marka 
olan Saray Bisküvi, müşterilerini özel günlerde yalnız bırakmıyor. Düzenlediği çeşitli kampanyalar, 
aktiviteler ve reklam çalışmalarıyla Saray Bisküvi adını başarıyla Türkiye sınırlarının dışında da 
duyuruyor. 
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BİZDEN HABERLER

Saray Bisküvi, Fikir Fabrikası projesi kapsamında “Altın Değerinde Fikirlere Altın 
Hediye” yarışması yeni konusuyla devam ediyor. Nisan-Mayıs-Haziran süre-
since devam edecek olan yarışma, “Yaptığımız işlerde zamanı, ekipmanı ve iş 
ortamımızı daha verimli nasıl kullanırız?” konusundaki fikirleri değerlendirecek. 

Yaratıcı fikirlerini paylaşmak isteyenlerin yapması gereken, 31 Haziran 2018 tarihine ka-
dar fikirlerini yazıp yarışmaya katılmak. Fikirleri yazmanın yöntemleri ise şunlar:
• Saray Bisküvi tesislerinde bulunan, toplam 13 adet öneri ekranından faydalanabilirsiniz.
• Saray Platform içindeki Fikir Fabrikası öneri ekranını kullanabilirsiniz.
• fikirfabrikasi@saraybisküvi.com.tr adresine mail gönderebilirsiniz.
• Bilgisayarlardaki Fikir Fabrikası Öneri Servisi kısa yolunu kullanabilirsiniz.
• Tesislerde bulunan Fikir Fabrikası öneri kutularına fikrinizi yazarak atabilirsiniz.
• Fikrinizi 0542 574 70 42 numaralı Whatsapp hattına mesaj olarak yollayabilirsiniz.

FİKİR FABRİKASI,
ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR
Saray Bisküvi, Fikir Fabrikası projesi ile yaratıcı fikirleri ortaya 
çıkarmaya devam ediyor. Nisan-Mayıs-Haziran ayı boyunca devam 
edecek olan yarışmanın yeni teması ise: “Yapılan işlerde zamanı, 
ekipmanı ve iş ortamını daha verimli nasıl kullanabiliriz?”

SARAY BİSKÜVİ,  
ÜNİVERSİTELERDE

FİKİR  
FABRİKASI
KAZANANI 
BELLİ 
OLDU

Saray Bisküvi, Şubat ve Mart 
aylarında gerçekleştirilen, 
İstanbul Üniversitesi IEEE İTÜ 
Teknoloji Konferansı, Kültür 

Üniversitesi Kariyer Günleri ve Medipol 
Üniversitesi Kariyer Zirvesi etkinliklerinde 
geleceğin profesyonelleri olan üniversiteli 
gençlerle bir araya geldi. Kültür Üniver-
sitesi Kariyer Günleri’nde konuşma yapan 
Saray Bisküvi İK Direktörü Dr. Abdur-
rahman Baş, hem Saray Bisküvi’nin şirket 

geleneğinden hem de Saray Bisküvi’deki 
kariyer imkânlarından bahsederek 
öğrencileri bilgilendirdi. 

Offtime ürünüyle gençlerin mutlu 
anlarına da ortak olan Saray Bisküvi, kon-
feranslarda tatlı birer mola verilmesini 
sağladı. Saray Bisküvi’nin de katkılarıyla, 
Offtime standında bir araya gelip fotoğraf 
çeken ve çektiği fotoğrafı sosyal medya 
hesaplarından paylaşan gençler, keyifli ve 
eğitici bir gün geçirmiş oldu.

Saray Bisküvi, Fikir Fabrikası 
projesi kapsamında “Altın 
değerinde fikirlere altın hediye” 
yarışması her dönem devam 

ederken, daha önceki dönemlere ait 
ödülleri dağıtmayı da sürdürüyor. Saray 
Bisküvi’nin başlattığı Fikir Fabrikası 
projesinin Ocak döneminde, “Kadınların 
Sevdiği, Tercih Ettiği Marka Olmak” 
amacına yönelik fikirler değerlendirildi ve 
gönderdiği fikirle Saray Bisküvi’nin Kara-
man Fabrikasının çalışanlarından olan 
Emine Topçu altın kazanan isim oldu. En 
yüksek puanı alan Emine Topçu’nun fikri 
altın değerinde bulundu. 

Saray Bisküvi, yakın zamanda iş hayatına atılacak olan gençlerin 
hayallerine ve mutlu anlarına ortak olmak ve tecrübelerini onlara 
aktarmak için çeşitli konferanslarda gençlerle bir araya gelmeye 
devam ediyor.  

YENİ ve YENİLENEN ÜRÜNLER
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’dan çok özel ve nefis bir lezzet 
daha… Tüketiciler için her zaman farklı ve 
özel lezzetler sunan Saray Bisküvi, bu kez 
de Swan küre gofretle özellikle kadınların 

kalbini fethedecek. Swan Gofret’in 
içindeki taptaze badem ve enfes kreması, 

dışındaki Hindistan cevizi granülleriyle 
buluşuyor. Çıtır çıtır küre gofret, damakta 

özel bir tat bırakıyor.

100 Kalori ürün ailesi zenginleşiyor. 100 
Kalori ürünlerine eklenen bu yepyeni ürün, 

her biri 24’er gramdan oluşan 100’er kalorilik 
ayrı ayrı paketlenmiş altı set krakerden 

oluşuyor. Pazarda yer alan pek çok muadil 
diyet krakerden daha lezzetli olan 100 Kalori 
Kraker, kısa zamanda tüm tüketicilerin favori 

ürünü ve yanında sürekli taşıyacağı bir 
atıştırmalık olacağa benziyor.

Saray Bisküvi’de, Ramazan 
ve Kurban Bayramı hazırlıkları 

yapıldı! Madlen, dolgulu çikolata, 
çikolatin, kaplamalı gofret ve 

yumuşak şekerleme çeşitleriyle 
Saray Bisküvi, bu bayramda 
da tüm dünyayı lezzetleriyle 

gülümsetmeye devam edecek!

SWAN  
KÜRE GOFRET

100 KALORİ
KRAKER

BAYRAMLIK
ÜRÜNLER

SOSYAL MEDYA ÇALIŞMALARIMIZ

Sosyal medya adreslerimizden yarışmalarımız devam ediyor.

ANNELER GÜNÜ 
YARIŞMAMIZA
İLGİ YOĞUNDU!

RAMAZAN AYI 
SARAY’LA BİR BAŞKA GÜZEL 

Sosyal medya hesaplarımız üzerinden 
başlattığımız Anneler Günü’ne Özel 

Kampanyamız, oldukça büyük ilgi gördü. 
Anneler Günü mesajını yorum olarak 
yazan takipçilerimiz, Saray’dan lezzet 

paketi kazandı.

“Ramazan demek paylaşmak demektir, 
çay keyfini Eldenele uzatalım lütfen!” 

yarışmasıyla herkesin Ramazan ayını kutlamak ve 
paylaşmanın önemini hatırlatmak istedik. Sosyal 

medyada yoğun ilgi gören kampanyamızda 
iletimizi beğenen, paylaşan ve arkadaşlarını 

etiketleyenler 30 Mayıs tarihine kadar yaptıkları 
paylaşımlarla Saray’ın şanslıları arasına girdi. 
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Saray Holding şirketlerinden 
Milkman, küçükten büyüğe 
herkes için gerekli olan sütü 
ceviz ve fındıkla buluşturuyor. 

Anne karnından itibaren zeka gelişimi 
için olmazsa olmaz ürünler olan ceviz ve 
fındık, süt ile birlikte daha da faydalı hale 
geliyor. 

CEVİZ VE FINDIĞIN FAYDALARI 
Kolesterol düşürücü etkisiyle önemli 

bir besin kaynağı olan fındık, bitkisel ste-
roller, folik asit ve Omega 3 bakımından 
oldukça zengin olmasının yanı sıra 
demir, potasyum, kalsiyum, magnezyum 
ve çinko gibi mineralleri de bol miktarda 
barındırıyor. Fındık aynı zamanda güçlü 
bir antioksidan ve kansere karşı da önle-

yici özelliği var. İyi bir oleik asit kaynağı 
ve kalp dostu olan fındık, sütle birlikte 
çok daha kolay tüketiliyor. Ceviz ise yine 
Omega 3 yağ asitleri, kalsiyum, demir, 
magnezyum, fosfor, iyot, selenyum gibi 
içerikler yönünden son derece zengin bir 
besin kaynağı. Ceviz tüketimi, vücudun 
bağışıklığını güçlendiriyor. Öte yandan 
A, C, E, K, B vitaminleri ve doymamış 
yağ asidi açısından da zengin olan ceviz, 
kalp fonksiyonlarını iyileştiriyor. 

Bilindiği gibi süt, uzun süreli raf ömrü 
için UHT işleminden geçiyor. Yüksek 
sıcaklıkta pastörizasyon anlamına gelen 
bu işlem sütü içeriğindeki vitamin ve 
mineraller bakımından kayba uğratıyor. 
Milkman ise sütü, ceviz ve fındık gibi 
faydalı besinlerle birleştirerek bu kaybın 

önüne geçiyor. Mikman Fındıklı Süt’ün 
ve Milkman Cevizli Süt’ün 1 bardağı 
(250 ml), D vitamini, B12, folik asit, 
kalsiyum ve fosforun 4 yaş ve üzeri 
sağlıklı bireyler için günlük referans 
alım değerinin %37,5’ini karşılıyor. 
Ürünler koruyucu ve aroma içermiyor.  
Milkman, fındık ve cevizin satın almasını 
gerçekleştirdikten sonra mekanik işlemle 
püre haline getirerek sütle harmanlanıyor 
ve bir miktar şekerle tatlandırılarak 
tüketicilere sunuyor.

Milkman Fındıklı Süt’te %90 yarım 
yağlı inek sütü, %5 fındık ve %5 şeker 
kullanılıyor. Milkman Cevizli Süt’te ise 
%90 yarım yağlı inek sütü, %5 ceviz ve 
%5 şeker kullanılıyor.

MİLKMAN İLE 
HER YAŞTA SAĞLIK
Milkman, sağlıklı bir yaşam sürmek için her yaşta tüketilmesi gerekli olan sütü ceviz ve fındıkla 
buluşturuyor. Milkman Cevizli Süt ve Milkman Fındıklı Süt 7’den 70’e herkese sütü sevdiriyor! 

Saray Holding bünyesinde yer alan ve bir sanayi teknoloji firması 
olan Ensar Elektronik ve Mekanik Endüstri A.Ş., 1995 yılından 
bugüne ürünleri dünyanın 110’dan fazla ülkesinde satılan Saray 
Bisküvi’nin atıştırmalık sektöründeki tecrübesinin teknoloji sektörüne 
aktarılmasıyla kuruldu. Uzman ekibiyle hem yurtiçinde hem de 
yurtdışında “işe özel çözümler”le teknoloji ve know-how sağlayarak 
yüksek kapasiteli fabrikalar kuran Ensar Endüstri, ayrıca mekanik, 
elektronik ve yazılım alanında da inovatif ürünler üzerinde çalışmalar 
yapıyor. Şu anda Türkmenistan’da oldukça büyük bir üretim tesisi 
projesine devam eden Ensar Endüstri’nin Libya ve Azerbaycan’da 
kuracağı yeni tesisler için de görüşmeler devam ediyor. 

ENSAR ENDÜSTRİ A.Ş.’NİN HEDEFİ, 
TÜM DÜNYAYA YAYILMAK

Saray Holding bünyesinde yer alan 
ve anahtar teslim üretim tesisleri 
kuran Ensar Endüstri, bisküvi, 
kaplamalı dolgulu kek, gofret, 

kraker, çikolata, marshmallow ve kremalı 
sandviç üretim tesislerinin yanı sıra bu 
tesislerin hazırlık mutfakları ve paketleme 
makinelerini de kuruyor. Ayrıca tesislerin 
hammadde tedariki, formülasyon desteği, 
fizibilite çalışması, üretim kadrolarının 
eğitimi ve paketleme (ambalaj, koli, kutu) 
malzemeleri tedarikini sağlıyor. Böylece 
müşteriler tek bir şirketle muhatap 
olarak tesisi için gerekli tüm ihtiyaçlarını 
karşılayabiliyor. Ensar Endüstri’nin ihracat 
yaptığı ülkeler arasında Cezayir, Bangladeş, 
Türkmenistan, İran, Kongo, Liberya, 
Almanya, Zambia, Mısır, Azerbaycan, 
Suudi Arabistan, Kazakistan, Angola, Fas 
ve Senegal yer alıyor. Sahip olduğu sek-
törel tecrübeyle şimdiye kadar yurtiçi ve 
yurtdışında 30’dan fazla tesisin kuruluşunu 
gerçekleştiren Ensar Endüstri’nin he-
definde ise Afrika ve Asya ülkeleri baş 
sıralarda yer alıyor. 

EN BÜYÜK VE YENİ PROJE 
TÜRKMENİSTAN’DA 

Orta Asya’nın yükselen pazarının 
Türkmenistan olduğunu söyleyen Ensar 
Endüstri Ticaret Müdürü Kamil Özdağ, 

Türkmenistan’daki projenin şu ana ka-
dar gerçekleştirdikleri en büyük proje 
olduğunu belirtiyor. Türkmenistan’da tam 
3 tesis kuran Ensar Endüstri, kısa süre 
içinde yine Türkmenistan’da tamamlamayı 
planladığı 2 yeni tesisle birlikte bu pazar-
da 100 ton üretim kapasitesine ulaşacak. 
Türkmenistan’daki tesislerinde kakao 
kaplamalı sos dolgulu kekler, küp gofret, 
kremalı sandviç bisküviler, sade bisküvi-
ler, kakao kaplamalı marshmallow sand-
viç bisküviler ve kakao kaplamalı gofret 
çeşitleri üretilebilecek. Tesislerin Ramazan 
Bayramından önce tamamlanması ve 
devreye sokulması hedefleniyor. Afrika’da 
ise Bangladeş’te kurulumu tamamlanmış 
ve üretime hazır olan tesiste Hard&Soft 
Kremalı Bisküvi üretilecek. Ensar 
Endüstri’nin görüşmelerinin devam ettiği 
ülkeler arasında Libya ve Azerbaycan yer 
alıyor. 

Dünyada yaşanan ithalat kotaları ve 
hükümetlerin yerel üretimleri destekleyen 
projelere hızlı finansal destek vermesiyle 
bir fırsat dönemine girdiklerini belirten 
Kamil Özdağ, “Hedefimiz tüm dünyaya 
yayılmak! Türkiye’nin 500 milyar dolarlık 
2023 yılı ihracat hedefine ulaşmasında biz 
de payımıza düşen görevi yerine getirmek 
için çok çalışıyoruz” diyor.
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BİZDEN PORTRELER

Saray Bisküvi’nin Akdeniz 
Bölge Distribütörü olan Yavuz 
Gıda’nın Sahibi ve ikinci kuşak 
temsilcisi olan Hasan Lütfi  

Yavuz ile Yavuz Gıda’nın çalışmalarını ve 
bölgedeki Saray Bisküvi etkisini sizin için 
konuştuk. 

Bize kısaca Yavuz Gıda hakkında 
bilgi verir misininiz? 

İşletmemiz, 8 Ağustos 1956 yılında, 
rahmetli babam Halil Yavuz tarafından 

kuruldu. O zamandan bu yana da faali-
yetlerimizi sürdürüyoruz. Anlatya’da, 
Burdur Yolu üzerinde, Toptancılar Sitesi 
içerisinde hizmet veriyoruz. 

Kısaca sizi de tanıyalım, bize 
kendinizden bahseder misiniz? 

17 Eylül 1953, Antalya doğumluyum. 
Öğrenciliğim yaz tatillerinde, şirketi-
mizde çalışarak geçti. İstanbul Üniver-
sitesi İktisat Fakültesi’ni 1980 yılında 
bitirdikten sonra ise işletmenin başına 

geçtim. 3 çocuk babasıyım.

Sektör hakkındaki 
değerlendirmeleriniz nelerdir? 

Sektör çok hızlı bir şekilde değişime 
uğruyor; pazar el değiştiriyor. Dağıtım 
firmalarının ciroları düşerken giderleri 
de yükseliyor. Bana göre bu durumun 
çözümü, dağıtım bölgesini genişletmek 
ya da yeni pazarlar bulmak. Biz de elimiz-
den geldiğince bu çalışmaları yapıyoruz. 

Saray Bisküvi ile ilgili görüşleriniz 
nelerdir?

Saray Bisküvi ile çalışmak, bizler için 
onur. Son yıllarda Saray Bisküvi’deki 
gelişmeleri birlikte yaşamak bizleri 
heyecanlandırıyor. Tabi Saray Bisküvi’nin 
her ürünü bizim için kıymetli, özellikle 
yeni ürünlerle çıtayı daha da yükselti-
yor. Ürün çeşitliliğini zaman zaman 
güncellemek gerekiyor, bunu da Saray 
Bisküvi başarıyla yapıyor zaten. Yenilikçi 
yaklaşımıyla hem üretim hem satış hem 
de pazarlama anlamında bizim elimizi 
kuvvetlendiriyor. Saray büyüdükçe 
biz de büyüyoruz. Saray Bisküvi’ye 
çalışmalarında başarılar dilerim. 

Yavuz Gıda, Türkiye’de sayıları çok olmayan 
yarım asırlık işletmelerden biri. 8 Ağustos 1956 
yılında Halil Yavuz tarafından Antalya’da kuruldu. 
Şimdilerde ise Halil Yavuz’un oğlu Hasan Lütfi 
Yavuz tarafından faaliyetlerini başarılı bir şekilde 
sürdürüyor. 

“SARAY, KIBRIS’TA 
ÇOK SEVİLİYOR” “SARAY, 

BÜYÜDÜKÇE 
BİZ DE  
BÜYÜYORUZ”

Esenem Enterprises Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Kırmızı:

Antalya’da 62 yıldır hizmet veren  
Yavuz Gıda A.Ş.’nin Başkanı  
Hasan Lütfi Yavuz:

Saray Bisküvi, Kıbrıs’taki 
çalışmalarını 1991 yılından bu 
yana Esenem Enterprises LTD 
ile birlikte gerçekleştiriyor. 1991 

yılında Paşakent-Mağusa’da kurulan  
Esenem Enterprises, ilk başlarda faaliyetle-
rini 3 ortaklı bir şirket olarak yürütürken, 
zaman içerisinde 2 kardeşin yönettiği bir 
aile şirketine dönüşmüş. 2010 yılında  
Esenem binasının da yapılmasıyla lojistik 
olarak çok daha güçlü konumda olan yeni 
yerine taşınan şirket, Kuzey Kıbrıs gene-
linde gıda ürünleri ithalatı, tütün ürünleri 
satışı ve dağıtımları konularında faaliyet 
gösteriyor. Şirketin, toplam 29 araçlık filo-
suyla askeri kantinler dahil olmak üzere, 
Kıbrıs’ın dört bir yanına dağıtım ağı bulu-
nuyor. 2000 metrekarelik modern ve güve-
nilir depoları düzenli olarak kontrol edili-
yor ve dünya standartlarında bir işletim 
sağlanıyor. “Yılların verdiği deneyimle ve 
sektörü iyi tanımanın getirdiği yaklaşımla, 
müşteri odağı prensibimizden şaşmadan, 
güvenilir ve yaratıcı çalışmalarımızın 
devamlılığını sağlayacağız” diyen Esenem 
Enterprises Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Kırmızı, “Hedefimiz, sektörün 
ve çağın gereksinimlerini yakalayarak, bir 
adım önde olmak…” diye konuşuyor. 

En severek sattığınız Saray Bisküvi 
ürünü hangisi?

Saray Bisküvi ürünlerinden her birini 
aynı özen ve sevgiyle satıyoruz. Çikilop 

ürünü ve Kıbrıs’ın iklim şartlarından 
ötürü Light Kraker daha çok ilgi görüyor 
ve daha fazla satışı gerçekleştiriliyor. Light 
ürün kategorisinde ürünlerin çoğalması 
ve çeşitlenmesi, bizlere ve markaya katkı 
sağlıyor. 

Son dönemde yaptığınız eğitimler, 
yeni yatırımlar gibi örnek olarak ak-
tarmak istediğiniz, başarılı sonuçlar 
alınmış uygulamalarınız var mı? 

Şirketimizin yeni satış uygulamalarından 
biri, kategori odaklı ayrı ekipler kurmak 
ve bu şekilde satış ve ciro artışı sağlamak. 
Ürün ve marka yönetiminde kategori 
odaklı satış yapan ekiplerimizin şefleri ve 
müdürleri de bulunuyor. Bazı pazarlama 
şirketlerinde tüm kategorilerle tek bir satış 
temsilcisi ilgileniyor ve bu da ürün odağını 
ve marka yönetimini zayıflatıyor. Bizler 
her kategoriyi ayrı pazarlama müdürü ve  
ekibiyle kadrolaştırarak satış ve marka 
yönetimini güçlü bir şekilde yapılandırdık. 
Büyüme hedeflerimize doğru emin bir 
şekilde ilerlerken kurumsallaşma yolunda 
adımlar atmaya devam ediyoruz.

Sizce Saray Bisküvi ile çalışmanın 
en mutlu edici tarafı nedir? Bu 
markada en çok neyi seviyorsunuz?

Saray, ailemizin markası olarak bizimle 
bütünleşti. Bizler Saray ile birlikteliğimize 
çocuklarımız daha ufak yaşlardayken 

başlamıştık. Bu marka çocuklarımızla be-
raber büyüdü, şimdi ise torunlarımızın 
da içinde olduğu büyük bir sevgi küresine 
dönüşüyor. Bu süreç, her aşamasıyla bir 
serüven gibi çocuklarımızın hafızasında yer 
etti. Ailece çalıştığımız şirketimizde Saray 
firmasıyla bir bütün olmuş durumdayız. 
Hislerimizin karşılıklı olduğunu biliyoruz. 
Saray ürünlerini ve yönetimini çok sevi-
yoruz.

Saray’ın ülkenizdeki faaliyetleri, 
reklamları, marka algısı ile ilgili 
görüşlerinizi alabilir miyiz?

Saray, ülke genelinde müşteri penet-
rasyonu olarak %90’ın üzerinde… 
(Süpermarket, market, bakkal, bazı as-
keri kantinler…) Bu çalışmalarda ürün-
lerin listelemeleri yapıldı ve müşterilerde 
sku’larımız artırıldı. Çikilop ürünü, 
Kıbrıs televizyonlarında bulunan çocuk 
programında 6 ay boyunca tanıtıldı ve 
marka algısı oluşturuldu. Kıbrıs’ta yaşayan 
nüfusa göre Saray ürünlerinde tatma ve 
marka bilinirliliği %90’ın üzerinde. Saray 
firmasının Kıbrıs’a göndermiş olduğu araç 
giydirmeleri, stantlar ve POP malzeme-
leriyle de reklam desteği devam ediyor. 
Hedefimiz, Saray ürünlerinin Kıbrıs’ta ilk 
3’te yer almasını sağlamak. Şunu unut-
muyoruz: Uzak olduğunu düşündüğümüz 
yıldızlar aynı zamanda bir o kadar da 
yüksektedirler. Ulaşılmaları zor olsa da 
karanlıkta ışıklarıyla bize yol gösterirler.

Saray Bisküvi, yurtdışındaki distribütörleri kanalıyla 
bilinirliğini arttırıyor. Kıbrıs’ta da oldukça sevilen bir 
marka olan Saray Bisküvi’nin Ada’daki distribütörlüğünü 
ise Esenem Enterprises LTD üstleniyor.  
Esenem Enterprises Yönetim Kurulu Başkanı  
Mustafa Kırmızı, Saray Bisküvi’nin Kıbrıs’ta çok  
sevildiğini anlatıyor. 
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SARAY AİLESİ BÜYÜYOR

Sayın Nail Enver Yelkenci, Saray 
Bisküvi Genel Müdürü olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Melih Yavuz Sağlam, Saray 
Bisküvi Tedarik Zinciri Direktörü olarak 
göreve başlamıştır.

Sayın Aylin Onur Gök, Saray Bisküvi 
Pazarlama Direktörü olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Vahit Kemal Kısa, Saray Bisküvi 
Yurtiçi Satış Direktörü olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Muammer Durgut, Saray 
Bisküvi Kategori Müdürü olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Muharrem Vural, Saray Bisküvi 
Planlama Müdürü olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Bekir Oğuz, Saray Bisküvi 
İK Direktörlüğü bünyesinde, İnsan 
Kaynakları Müdürü olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Merve Onur, Saray Bisküvi 
Karaman Fabrika’da, Üretim Mühendisi 
olarak göreve başlamıştır.

Sayın Muzaffer Ay, Saray Bisküvi 
Karaman Fabrika’da, Üretim Mühendisi 
olarak göreve başlamıştır.

Sayın Yasin Öztürk, Saray Bisküvi 
Karaman Fabrika’da, Üretim Mühendisi 
olarak göreve başlamıştır.

Sayın Başak Kaya, Saray Bisküvi 
Karaman Fabrika’da, Proses Kontrol 
Mühendisi olarak göreve başlamıştır.

Sayın Emre Hakimoğulları, Saray 
Bisküvi Kırklareli Fabrika’da, Proses 

Kontrol Şefi olarak göreve başlamıştır.

Sayın Erdal Altan, Saray Bisküvi 
Karaman Fabrika’da, Üretim Planlama 
Şefi olarak göreve başlamıştır.

Sayın Serşah Şahan, Saray Bisküvi 
Kırklareli Fabrika’da, Proses Kontrol 
Teknikeri olarak göreve başlamıştır.

Sayın Esra Eren, Saray Bisküvi 
Kırklareli Fabrika’da, Hamurhane 
Winner Sorumlusu olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Ramazan Selen, Saray Bisküvi 
Karaman Fabrika’da, Hamurhane 
Elemanı olarak göreve başlamıştır.

Sayın Abdullah Akalı, Saray Bisküvi 
Karaman Fabrika’da, Hamurhane 
Elemanı olarak göreve başlamıştır.

Sayın Hakan Öztürk, Saray Bisküvi 
Karaman Fabrika’da, Hamurhane 
Elemanı olarak göreve başlamıştır.

Sayın Hatice Özden, Saray Bisküvi 
Karaman Fabrika’da, Üretim Elemanı 
olarak göreve başlamıştır.

Sayın Şükrü Tok, Saray Bisküvi 
Karaman Fabrika’da, Makine Operatörü 
olarak göreve başlamıştır.

Sayın Ayşe Heseki, Saray Bisküvi 
Karaman Fabrika’da, Üretim Elemanı 
olarak göreve başlamıştır.

Sayın Osman Şimşek, Saray Bisküvi 
Karaman Fabrika’da, Güvenlik Görevlisi 
olarak göreve başlamıştır.

Sayın Birsel Kökçel, Saray Bisküvi 
Karaman Fabrika’da, Temizlik Elemanı 
olarak göreve başlamıştır.

Sayın Fatma Gürbüz, Saray Bisküvi 
Karaman Fabrika’da, Yemekhane 
Elemanı olarak göreve başlamıştır.

Sayın Eşşe Uludağ, Saray Bisküvi 
Karaman Fabrika’da, Yemekhane 
Elemanı olarak göreve başlamıştır.

Sayın Serkan Karaman, Greeneco 
Enerji A.Ş.’de, Proje Müdürü olarak 
göreve başlamıştır. 

Sayın Murat Turan, Greeneco Enerji 
A.Ş.’de, Elektrik Mühendisi olarak 
göreve başlamıştır. 

Sayın Oğuzalp Altınbaş, Greeneco 
Enerji A.Ş.’de, Satınalma Mühendisi 
olarak göreve başlamıştır. 

Sayın Fatih Alpartin, Greeneco Enerji 
A.Ş.’de, Ön Muhasebe Personeli olarak 
göreve başlamıştır. 

Sayın Mehmet Urgancı, Greeneco 
Enerji A.Ş.’de, Kumanda Odası 
Operatörü olarak göreve başlamıştır. 

Sayın Cihat Gedik, Ensar A.Ş.’de, 
Makine Mühendisi olarak göreve 
başlamıştır. 

Sayın Burak Kılıç, Omkasar A.Ş.’de, 
Merkez Pazarlama Sorumlusu olarak 
göreve başlamıştır. 

Kendilerine yeni görevlerinde 
başarılar dileriz.

EVLİLİK
Saray Bisküvi’den Gülbeyaz Gürgah, 
İbrahim Tanerle ile evlenmiştir.

Saray Bisküvi’den Durmuş Öziç, Fatma 
Balıkçı ile evlenmiştir.

Kendilerine sağlık, mutluluk ve 
huzur dolu bir yaşam dileriz.

DOĞUM
Saray Bisküvi’den Ebru Kurt’un, 

02.01.2018 tarihinde Alp Arslan adında 
erkek çocuğu dünyaya gelmiştir.

Saray Bisküvi’den Salih Gündoğu’nun, 
31.01.2018 tarihinde Nur Açelya adında 
kız çocuğu dünyaya gelmiştir.

Saray Bisküvi’den Sercan Hatır’ın, 
23.02.2018 tarihinde Muhammed 
Kerim adında erkek çocuğu dünyaya 
gelmiştir.

Saray Bisküvi’den Sabri Özçakar’ın, 
26.02.2018 tarihinde Yiğit adında erkek 
çocuğu dünyaya gelmiştir.

Saray Bisküvi’den Önder Çetin’in, 
27.03.2018 tarihinde Gülsima adında 
kız çocuğu dünyaya gelmiştir.

Saray Bisküvi’den İbrahim Şahin’in, 
03.01.2018 tarihinde Ravza adında kız 
çocuğu dünyaya gelmiştir.

Saray Bisküvi’den Mahmut Yapıcı’nın, 
19.01.2018 tarihinde Erva adında kız 
çocuğu dünyaya gelmiştir.

Saray Bisküvi’den Mehmet Avar’ın, 
12.02.2018 tarihinde Ayşe Ebrar adında 
kız çocuğu dünyaya gelmiştir.

Saray Bisküvi’den Cihad Gözel’in, 
02.05.2018 tarihinde Hilal Ahsen 
adında kız çocuğu dünyaya gelmiştir.

Milkman’den Semra Öztürk’ün, 
27.03.2018 tarihinde Derin adında kız 
çocuğu dünyaya gelmiştir.

Milkman’den Mehmet Akın’ın, 
19.02.2018 tarihinde Zehra adında kız 
çocuğu dünyaya gelmiştir.

Milkman’den Ragıp Kozak’ın, 
16.01.2018 tarihinde Furkan Eymen 
adında erkek çocuğu dünyaya 
gelmiştir.

Ensar A.Ş.’den Erdoğan Bülden’in, 
18.05.2018 tarihinde Belinay adında kız 
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 Vahibe Meriç’in 
kayınpederi Hasan Meriç vefat etmiştir.

Saray Bisküvi’de üretim elemanı olarak 
görev yapan Ayten Eti’nin annesi Ayşe 
Seyrek vefat etmiştir.

Saray Bisküvi’de üretim elemanı olarak 
görev yapan Dilek Özakıncı’nın annesi 
Huriye Tınmaz vefat etmiştir.

Saray Bisküvi’de üretim elemanı 
olarak görev yapan Fikret Çiray’ın 
kayınpederi Ahmet Yılmaz vefat 
etmiştir.

Saray Bisküvi’de üretim elemanı olarak 
görev yapan Güner Karaca’nın kız 
kardeşi Bircan Karaca vefat etmiştir.

Saray Bisküvi Karaman Fabrika’da 
görev yapan İsmail Uğurlu’nun annesi 
Hasibe Uğurlu vefat etmiştir.

Saray Bisküvi Karaman Fabrika’da 
görev yapan Muhammet Özyürt’un 
annesi Cennet Özyurt vefat etmiştir.

Saray Bisküvi Karaman Fabrika’da 
görev yapan Adem Sarman’nın abisi 
Ali Sarman vefat etmiştir.

Saray Bisküvi Karaman Fabrika’da 
görev yapan Necmi Öcal’ın eşi Ülkü 
Öcal vefat etmiştir.

Saray Bisküvi Karaman Fabrika’da 
görev yapan Cihad Gözel’in dayısı Ali 
Gözel vefat etmiştir.

Saray Bisküvi Karaman Fabrika’da 
görev yapan Erdal Altan’ın amcası 
Şaban Altan vefat etmiştir.

Saray Bisküvi Karaman Fabrika’da 
görev yapan Songül Afacan ve Emel 
Kenan’ın babaları Ahmet Demir vefat 
etmiştir.

Milkman Fabrika’da görev yapan İrfan 
Uğurlu’nun babası Mustafa Uğurlu 
vefat etmiştir.

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

Marketing Türkiye
01.05.2018

Ekonomist
08.04.2018

Hürses Gazetesi
02.05.2018 

Marketing Türkiye
01.05.2018

Marketing Türkiye
01.05.2018

Yurt Gazetesi
04.05.2018

Hürriyet
08.04.2018

Finans Dünyası
01.05.2018

Market Dergisi
01.04.2018

Para Dergisi
22.04.2018
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BİZDEN PORTRELER

PORTAL
YANSIMALARI

BİZDEN PORTRELER
BİZDEN TARİFLER
Bizden Tarifler sayfamızın bu sayıdaki konukları Şükran Karaca ve Neşe Şalcı oldu. Kendilerini 
tanımak için yaptığımız sohbetin ardından bizlerle, Saray ürünleriyle hazırladıkları ürünleri ve elbette 
tarifleri paylaştılar. 

Edirne Uzunköprü Kız Meslek Lisesi 
mezunu olan Şükran Karaca, daha önce 
CT Tekstil’de görev almış. 8 yıldır Saray 
Bisküvi bünyesinde çalışan Şükran Karaca, 
Saray Bisküvi’de Üretim Elemanı olarak 
görev yapıyor. “Hep aynı işi yapmıyor 
olmamız, farklı ürünlerle çalışmamız çok 
keyifli oluyor” diyen Şükran Karaca’nın 
hobileri arasında ev işleriyle uğraşmak, 
hamur işleri pişirmek, yürüyüş yapmak 
ve müzik dinlemek bulunuyor. En sevdiği 
Saray ürünleri ise LoveIt Rulo Gofret, 
Kekspır Kek ve Vini Gofret.
UĞURBÖCEĞİ PASTASI
Malzemeler:
• 10 paket Saray Ovvero Kek
• 3,5 su bardağı Milkman Süt
• 1 paket kakaolu puding 
• Yarım çay bardağı dövülmüş fındık
Üzeri için: 
• 1 su bardağı Milkman Süt
• 1 paket krem şanti

Süslemek için:
• 3 paket Saray Bonita Pool 
• 2 adet Saray LoveIt Rulo Gofret 
• 2 adet Saray Cevher 
Hazırlanışı: 3,5 su bardağı Milkman Süt 
ile pudingi pişirdikten sonra orta boy 
bir kasenin içerisini streç filmle kaplayın. 
Pudingin bir kısmını kâsenin içine sürün ve 
Saray Ovvero kekini elma dilimleri şeklinde 
kesip kâsenin kenarlarına yerleştirin. 
Pudingin geri kalanını Saray Ovvero kekin 
üzerine dökün ve dövülmüş fındıkları 
serpin. Kalan Saray Ovvero Kek dilimleriyle 
de üzerini kapatın. Daha sonra keki bir 
süre buzdolabında bekletin. 1 su bardağı 
Milkman Süt ile 1 paket krem şantiyi çırpın 
ve buzdolabında 1 saat bekletin. Keki 
dolapta beklettikten sonra kalıbı ters 
çevirip üzerine krem şanti sürün. Saray 
Bonito Pool’un drajeleriyle uğur böceğinin 
beneklerini yapın, Saray LoveIt Rulo Gofret 
ile ise antenlerini yapın. Son olarak Saray 
Cevher’i uğur böceğinin gözlerini yapmak 

için kullanın. 1 saat daha buzdolabında 
beklettikten sonra servis edebilirsiniz. 

Gümüşhane Şıra İlkokul’undan mezun olan 
Neşe Şalcı, Saray Bisküvi’deki görevinden 
önce Altın Çağ Gelinlik Dikim’de çalışmış. 
9 yıldır Saray Bisküvi bünyesinde üretim 
elemanı olarak görev yapan Neşe 
Şalcı, farklı ürünlerle çalışmanın çok 
keyifli olduğunu dile getiriyor ve Saray 
Bisküvi’de çok iyi ve sıcak bir arkadaş 
ortamı olduğunun da altını çiziyor. Yemek 
yapmayı ve alışveriş yapmayı çok seven 
Neşe Şalcı, Saray Bisküvi’nin en çok LoveIt 
Rulo Gofret, Tahinli Çıtır Simit ve Rosso 
Lips ürünlerini seviyor. 

SARAY RENKLİ PUFLAR
Malzemeler:
• 12 paket Saray Kakaolu Kek

• 2 su bardağı Milkman Süt

• 1 paket krem şanti

Üzeri için: 
• 3 paket Saray Kakaolu Kek

• 1 su bardağı Hindistan cevizi

• 1 su bardağı vişne marmeladı

• 1 tatlı kaşığı kakao

Hazırlanışı:
2 su bardağı Milkman Süt ile 2 paket 
krem şantiyi çırpın ve buzdolabında 1 saat 
bekletin. Saray Kakaolu Kek’i 2’ye bölün 
ve içini ıslatmak için vişne marmeladını 
hazırlayıp azar azar kekin iki parçasının 
da iç kısımlarına dökün. Renkli pufların 
üzerini hazırlamak için yarım su bardağı 
Hindistan cevizini vişne marmeladıyla 
ovun, geri kalanını ise olduğu haliyle 
bırakın. 3 tane kakaolu keki ovalayıp 
vişne marmeladıyla ıslatın ve 1 tatlı kaşığı 
kakao ekleyip karıştırın. Buzdolabında 
bekletmiş olduğunuz krem şantiyi ikiye 
böldüğünüz keklerin üzerine ikişer kaşık 
olarak ekleyin ve hazırlamış olduğumuz 
süslerle renklendirin. 1 saat buzdolabında 
beklettikten sonra servis edebilirsiniz.
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SAĞLIK/KÜLTÜR/MODA

FERAH BİR YAZ 
İÇİN BESLENME 
ÖNERİLERİ

RAMAZAN,
GELENEKLERİYLE 
GÜZEL…

Bahar ve yaz, pek çok seb-
ze ve meyvenin taze olarak 
bulunduğu mevsimler. Bol bol 
sebze ve meyve tüketmek bu 

ayların en güzel ve faydalı taraflarından. 
Bu aylarda özellikle hafif bir akşam 
yemeği için zeytinyağlıları tercih edebilir-
siniz. 

IZGARA YA DA HAŞLAMA
Bahar aylarında yemeklerinizi ızgara ya 
da haşlama olarak hazırlamaya dikkat 
edin. Tava ya da fritözde kızartılan be-
sinlerden olabildiğinde uzak durmaya 
çalışın. Yağlı et ve kızartmalar yerine seb-
zeli ve salatalı, hafif menüleri tercih edin. 

VÜCUT DİRENCİ İÇİN…
Balık, et, fındık, fıstık ve ceviz tüketimi, 
vücudun direnci için oldukça önemli. 
Vücut direncini artıran bu gıdalar, hafif 
menümüzün de ayrılmaz parçaları ola-
bilir. Cevizli ve ızgara etli bir yeşil sala-
taya kim hayır diyebilir ki? Ayrıca şeker 
düşmesi için, şekerleme gibi basit şekerler 
yerine kuru üzüm, erik ya da A ve C vita-
minlerinin zengin olduğu taze meyve ve 
sebzeler tüketebilirsiniz. 

SU TÜKETMEYE DİKKAT EDİN!
Bahar ve yaz aylarında herkes daha faz-
la terler ve su kaybeder. Eğer sıcaklarda 
kaybettiğimiz su ve mineralleri su içerek 
telafi etmezsek çeşitli rahatsızlıklar baş 

gösterebilir. Halsizlik, yorgunluk, tansi-
yon düşmesi gibi… Günde en az 2,5-3 
litre su içerek bu tehlikenin önüne geçe-
bilirsiniz. Ayrıca limonata tüketmek de 
keyifli ve bahar için anlamlı olabilir.

KAHVALTISIZ ASLA!
Kahvaltı her mevsimde çok önemli ve 
asla atlanmaması gereken bir öğün. Özel-
likle çocukların ve gençlerin sağlığı için 
büyük önemi olan kahvaltı, zinde bir 
gün geçirmek isteyen herkesin imdadına 
yetişiyor. Günlük beslenme programı 
hiçbir zaman iki öğünle geçiştirilmemeli 
ve güne muhakkak sıkı bir kahvaltıyla 
başlanmalı. 

TANIDIK BİR SES VE ÖZLENEN O KOKU…
Ramazan ayı denildiğinde pek çoğumuzun gözünde aynı kareler 
canlanıyor öyle değil mi? Kulağımızda o ilahi ses yankılanırken, bur-
numuza da aynı koku geliyor. Bütün bir gün boyunca tutulan oru-
cun ardından, iftar saati yaklaşınca evlerden sızan yemek kokularına, 
fırından yeni çıkan, dumanı üstünde pidelerin kokusu karışıyor. 
Sofralar kuruluyor ve ezan sesi bekleniyor. Ne güzeldir Ramazan’ın 
gelenekleri. Ramazan, komşularla buluşulan sofralarda paylaşılan 
iftariyelikleriyle güzelleşirken, ağızlardaki tadıyla, iftarın ardından 
demlenen çayla yapılan keyifli sohbetiyle daha da özelleşiyor. Tokun, 
açın halinden anladığı, zekât vererek varlıklının yoksula yardım elini 
uzattığı bu çok özel ay, insani değerleri daha iyi anlamak, özümsemek 
ve çocuklarımıza da özümsetmek için de oldukça önemli.  

BİR AYIN ARDINDAN BAYRAM COŞKUSU 
Tam bir ay boyunca hep birlikte sahura kalkılıyor, yaz dönemine denk 
gelmesi nedeniyle daha zorlu ve uzun saatler boyunca oruç tutuluyor, 
akşamları ezan sesiyle birlikte iftar sofraları şenleniyor. Bu şekilde geçen 
1 ayın ardından 3 gün süren bayram coşkusu başlıyor. Camide kılınan 
bayram namazıyla başlayan Ramazan Bayramı coşkusu, üç gün bo-
yunca sürüyor. Aile büyükleri ziyaret ediliyor, çocuklar şekere doyuyor. 
Ramazan Bayramı’nı en özel kılan yanlarından biri, uzun zamandır 
görmediğimiz sevdiklerimizle, akrabalarımızla ve komşularımızla da 
bu vesileyle bir araya gelişimiz. Siz de bu bayram büyüklerinizi zi-
yaret etmeyi, çocukları sevindirmeyi ihmal etmeyin. Geleneklerini 
yaşatacağınız nice güzel bayramlarınız, bereketi eksik olmayan nice 
bayram sofralarınız olsun.

Yılın en güzel günleri… Uzun bir kıştan sonra 
dört gözle beklediğimiz bahar ve yaz ayları artık 
bizimle. Pırıl pırıl aydınlatan ama yakmayan 
bir güneş, hafif bir akşam meltemi ve keyifli 
günler… Bahar aylarında da her zaman olduğu 
gibi beslenmemize dikkat etmeliyiz ancak artık 
yaz yaklaştığı için biraz daha fazla dikkat etmemiz 
gerekiyor. Ne de olsa kışın alınan fazla kiloların 
artık verilmesi gerekiyor. Bol su, sebze ve meyve, 
az et ve ızgara...

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye 
başladığı, tüm Müslüman âlemi için “On Bir Ayın 
Sultanı” olarak kabul edilen Ramazan ayı, bu sene 15 
Mayıs’ta başladı. 

LİMONATA TARİFİ
Malzemeler:
• 5 limonun suyu
• Yarım su bardağı toz şeker
• 2 su bardağı soğuk su
• 7-8 buz kalıbı
• Taze nane

Hazırlanışı:  
Bir tavaya yarım su bardağı toz şeker ve 
1 su bardağı suyu koyun. Orta hararetli 
ateşte devamlı karıştırarak şekerin erimesini 
sağlayın. Şeker eriyince altını kapatın. 
Su tamamen soğuyana kadar bekleyin. 
Limonların suyunu, şerbeti ve 1 su bardağı 
soğuk suyu sürahiye alın. Üzerlerine buz 
kalıplarını ve naneyi ekleyerek servis edin.

YENİ ÇIKANLAR 
ÇOK SATANLAR
LEYLA ile MECNUN / BURAK AKSAK 
Yayınlandığı dönemde 
izleyicisini ekrana kilitleyen 
Leyla ile Mecnun, bu kez 
bambaşka bir hikâye ile 
sevenleriyle yeniden buluşuyor. 
Mecnun, İsmail Abi, Erdal 
Bakkal, Baba İskender, Yavuz 
Hırsız, Yedek Kamil, Gözlüklü 
Çocuk Kaan ve Aksakallı Dede 
bu kez bambaşka bir macera-
nın peşine düşüyor. Leyla 
ile Mecnun Burak Aksak’ın 
kalemiyle yeni başlangıçlar için geri dönüyor.

IKIGAI / HECTOR GARCIA , FRANCESC MIRALLES
Uluslararası çoksatan bir reh-
ber olan Ikigai’yle her gününüz 
bir anlam kazansın. Japonlar 
herkesin bir ikigaisi olduğuna 
inanır, her sabah yataktan 
kalkmaları için bir sebepleri 
vardır. İlham verici  
ve rahatlatıcı bu kitap sizlere  
kendi ikigainizi keşfetmeniz 
için gerekli tüm 
bilgileri veriyor. Aceleci 
davranmamanızı, hayat 
gayenizi keşfetmenizi, ilişkilerinizi canlandırmanızı ve 
kendinizi tutkularınıza adamanızı sağlıyor.

KIRLANGIÇ ÇIĞLIĞI / AHMET ÜMİT
Ahmet Ümit’in merakla beklenen yeni romanı ‘Kırlangıç 
Çığlığı’, 300 bin adet olarak 
basıldı ve okuyucuyla buluştu. 
Kitap, soluk soluğa bir polisiye 
olmasının yanı sıra, ‘Vicdanını 
yitirmiş bir dünyadan başka 
nedir ki cehennem?’ sorusu-
nun ardına düşen bir roman 
olma özelliği taşıyor: “Acıyı 
gördüm. Gözlerinin ortasında 
bir çiçek gibi büyüyen irisin 
önce ağır ağır büzülmesini, 
ardından çığlık gibi ansızın 
patlamasını gördüm.”
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ÇOCUK

SİZLERİN FOTOĞRAFLARI

Çınar Meriç 
Yaş: 3

Oğuzhan Bayram Yaş: 15

Hande Gökalp Yaş: 8

Rabia Maya Geyik Yaş: 5

Mert Yavuzkal  Yaş: 11

Irmak Aslan 

Yaş: 9

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

7 FARK

SEBZE 
AVI

İki resim arasındaki  
7 farkı bulabilir misin?

Yukarıdaki sebzeleri 
aşağıdaki harflerin 
arasından bulabilir misin?

KEDİ YUMAKLA OYNARSA...
Kedinin yumağa ulaşması için yardım etmeye ne dersin?

DOMATES, BİBER, PATLICAN, 
SARIMSAK, SOĞAN, 
HAVUÇ, MAYDANOZ, 
PATATES, KABAK, LAHANA, 
TURP, ISPANAK

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

(    ) Süleymaniye Camisi - İstanbul
(    ) İshak Paşa Sarayı - Doğubeyazıt/Ağrı
(    ) Akdamar Adası - Van
(    ) Ayder Yaylası - Rize
(    ) Ölüdeniz - Fethiye/Muğla
(    ) Yerebatan Sarnıcı - İstanbul
(    ) Sümela Manastırı - Trabzon

A

C

FG

B

D

E
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PORTRE

NAİL ENVER 
YELKENCİ

Saray Bisküvi Genel Müdürü 
olan Nail Enver Yelkenci, 
doğma-büyüme İstanbullu. 
Özel Mavi Haliç Lisesi’nden 

okul birincisi olarak mezun olduktan 
sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce 
İktisat Bölümünü bitirmiş. Mezuni-
yetinin ardından 6 ay İngiltere’de kalarak 
Cambridge Üniversitesi’nin eğitim 
programına katılan Yelkenci, Türkiye’ye 
dönmesiyle birlikte profesyonel yaşamına 
Öztek Uluslararası Taşımacılık firmasında 
başlamış. Nail Enver Yelkenci’nin 23 
yıllık profesyonel bir geçmişi var. Bu za-
man zarfında Yurtdışı Satış ve Pazarlama, 
Yurtiçi Ticari Pazarlama ve Satış, Organize 
Ticaret Müdürlüğü, Satış Direktörlüğü ve 
Genel Müdürlük gibi farklı pozisyonlarda 
ve iş alanlarında önemli tecrübelere sahip 
olmuş. Bugün 45 yaşında olan Nail Enver 
Yelkenci, evli ve Ali Kerem ile Zeynep Elif 
adlarında iki çocuğu var. 
Nail Enver Yelkenci, profesyonel 
hayatının ilk bölümünü ve nere-
deyse üçte birini Şişecam Trakya Cam 
Sanayi’nde yurtdışı satış ve pazarlama 
bölümünde, ağırlıklı Avrupa ve son 
dönemde ise Rusya pazarlarında çalışarak 
geçirmiş. Üçte birini ise Yıldız Holding’te 
geçirmiş ve şirketteki çalışmasıyla birlikte 
hızlı tüketim sektörüne giriş yapmış. 
Atıştırmalık kategorisiyle birlikte pek 
çok farklı kategori ve kanalın her türlü ti-
cari faaliyetinden sorumlu olarak değişik 
görevlerde bulunan Nail Enver Yelkenci, 

Saray Bisküvi’deki görevine başlamadan 
önce, Yıldız Holding’in Pasifik A.Ş. Satış 
ve Dağıtım şirketinde 4 sene boyunca 
Satış Direktörlüğü yapmış. Son 3 sene 
ise şirketin Genel Müdürlük görevini 
yürütmüş. 
“Mevcut görevim kapsamında Saray 
Bisküvi’nin daha da kurumsal bir yapıya 
geçmesini sağlayacak, geleceğe güvenle 
taşıyacak organizasyon yapısına liderlik 
ediyorum. Yaptığım işi, satın almadan 
üretime, markalaşmadan çalışanların 
verimliliğine ve tüketiciye dokunan 
tüm aşamalarda Saray kimliğine ve 
duruşuna yakışan bir organizasyonda 
bir çeşit orkestra şefliği yapmak olarak 
anlatabiliriz” diye konuşan Nail Enver  
Yelkenci, profesyonel yaşamındaki ki-
lometre taşlarını ise şöyle anlatıyor:  
“Şişecam’da 7 sene çalışıp başarılı bir 
şekilde kariyer yolunda ilerlerken, üni-
versite yıllarında da hep içinde olmak 
istediğim hızlı tüketim sektörüne geçme 
kararını aldım. Bu kararım hayatımın en 
önemli kilometre taşlarımdan biridir. 30 
yaşında Şişecam’ın önemli pazarlarının 
sorumluluğunu üstlenen bir yönetici 
olarak bu sektöre geçişim, sektörde bir 
başlangıç pozisyonuydu. O döneme ka-
darki profesyonel tecrübem ve birikimim 
sayesinde Yıldız Holding’deki başlangıç 
pozisyonundan Satış Direktörlüğüne 
yükselişim 7 yıl gibi bir sürede gerçekleşti. 
Bu dönemde, 4 şirketin organize ticaret 
departmanlarının tasfiye edilerek tek 

şirket haline getirilmesi, SAP geçişi, 
özgün organizasyon yapısıyla müşteri 
ihtiyaçlarına paralel bir hizmet sağlanması 
konularında önemli başarılar elde et-
tim. Sonrasında Yıldız Holding’in pazara 
sunduğu kişisel bakımdan işlenmiş ete, 
bakliyattan dondurmaya kadar pek 
çok farklı ürün kategorisinin organize  
perakendedeki lansmanlarına liderlik 
etme şansı buldum. Bu dönemde yapılan 
işlerde “en iyi uygulama”, “operasyonel 
mükemmellik”, ”büyümeye en büyük 
katkı” gibi pek çok ödülü başarılı ekip 
çalışmalarımız sonucunda elde etmiş 
olduk.” 
Nail Enver Yelkeci 2018 hedeflerine ilişkin 
olarak karlı satış ve büyüme, inovasyon ve 
dijital dönüşüm, operasyonel mükem-
mellik ve yalınlık gibi önemli başlıkları ilk 
sıralara koyduklarını anlatıyor. Üretimde, 
organizasyonda, tüm süreçte ve tüm alan-
larda yalınlığı önemsediklerini belirten 
Yelkenci, “Süreçlerin standart ve daha 
etkin takip edilebilir hale getirilmesi, or-
ganizasyonel hizalanma, uyum, yurtiçi 
pazarlardaki faaliyetlerimizin artması, 
yurtdışındaki marka yatırımlarımızın 
etkisiyle konumumuzu güçlendirmek, 
sürdürülebilir yeni pazarlarda iş payımızın 
artması önceliklerimiz arasında. Bununla 
birlikte, çalışan ve müşteri memnuniyeti, 
tüketici araştırmalarına yönelik alınacak 
aksiyonlar ise sürdürülebilir başarı ve 
yüksek verimlilik için sürekli daha iyiyi 
aramamızı sağlayan konulardır” diyor. 

Saray Bisküvi Genel Müdürü Nail Enver Yelkenci, profesyonel 
iş yaşamında 23 yıllık tecrübeye sahip. Ülkemizin önemli 
firmalarında zengin deneyimleri olan Nail Enver Yelkenci, Saray 
Bisküvi’nin Genel Müdürü olarak Saray’ı geleceğe güvenle 
taşıyacak organizasyon yapısına liderlik ediyor.
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