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Kurumsal Bülten I 3 ayda bir yayımlanır.

İŞ DÜNYASINDA 
BAŞARININ ÖNKOŞULU

VERİMLİLİK
BAŞKAN’IMIZDAN
MESAJ

PORTRE
VAHİT KEMAL KISA

SÖYLEŞİ
AHMET KOŞKAN
l İnsan kaynaklarını 
verimlilik üzerine 
oturtan Saray Bisküvi, 
performans yönetimi 
ile çalışan ve şirket 
verimliliğini yükseltmeyi 
amaçlıyor. Saray Bisküvi 
İnsan Kaynakları 
Grup Müdürü Ahmet 
Koşkan’a göre yüksek performanslı 
çalışanlar işletmeye ölçülemez kazanımlar 
sağlıyor.

l Saray Holding olarak 
yorulmadan ısrarımızı 
torunlarımızın emaneti 
olarak gördüğü müz 
dünyayı ve ülkemizin 
ihtiyacı olan kıt kaynağı, 
yüksek verimle kullanma
nın önemine binaen 
yüksek sorumluluk 
duyarak değerler yönetimi baş lığı altında 
icraatlarımızı verim ve tasarruf başlığı 
altında izlenebilir hale getirdik.

l Kısa bir süre önce 
Saray Bisküvi’de Satış 
Direktörü olarak göreve 
başlayan Vahit Kemal 
Kısa, FMCG sektöründe 
20 yıla yakın bir deneyime 
sahip. Bu sektörde iş ve 
sosyal yaşamın iç içe 
geçtiğini söyleyen Kısa, 
“Bizim işimiz tüketicinin olduğu her yerde 
markalarımız ile olmak” diyor.

Sayı: 15 NİSANMAYISHAZİRAN 2019
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SEVİMLİ LEZZETLER
DÜNYASINA HOŞ GELDİNİZ!
Sevimli bir kahramanla lezzet dolu maceraya hazır mısınız?
Çocuklar için süt ve çikolatanın en eğlenceli hali VOVO’da
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Saray Holding şirketlerimizin 
misyonu;

Özel yaşamımız ve şirketleri-
mizde, üretim çalışmalarımızda;

“Evrensel - bilimsel değerler ışığında 
insana ve doğaya saygılı, dünya kaynakla-
rını israf etmeyen, ekonomik VERİMLİ-
LİĞİ ve paylaşımcılığı öne çıkaran 
güvenilir markalar olmak”tır.

Şeklinde yıllar öncesine dayalı, kuru-
luşundan bu yana bu ilkeleri öncelemiş ve 
uygulamaya, aktarmaya öncülük etmiş bir 
grubun tepe yöneticisi ve tüm çalışanları 
olarak ne kadar gururlansak azdır.

Biz Saray Ailesi olarak dünya kaynak-
larının kıt olduğunu ve bu kaynakları 
VERİMLİ kullanmamız gerektiğini her 
zaman, her platformda zikretmekten bık-
madık.

Zaman zaman bu hassasiyetimiz yadır-
gandı, zaman zaman detaylara boğuluyor-
sunuz denilerek eleştirildi.

Ama yılmadan, yorulmadan ısrarımızı 
torunlarımızın emaneti olarak gördüğü-
müz dünyayı ve ülkemizin ihtiyacı olan 
kıt kaynağı, yüksek VERİMLE kullanma-
nın önemine binaen yüksek sorumluluk 
duyarak DEĞERLER YÖNETİMİ baş-
lığı altında icraatlarımızı VERİM ve 
TASARRUF başlığı altında izlenebilir, 
kontrol edilebilir hale getirdik.

VERİM;
Harcanan enerji, malzeme ve emek = 

elde edilen optimum sonuç.
Yukarıda; 
Teknik olarak ve somut olarak daha 

çok endüstriyel alan için tarif ve formülize 
edilen VERİM;

Aslında bireyden aileye, aileden top-
luma ve millete ve milletten insanlığa 
kadar giden zincirde, özel hayat ve iş haya-
t ında önemsememiz gereken ve 
VERİMLİ yaşama metotlarını ve kuralla-

rını yaşam biçimi haline getirmemiz gere-
ken bir husustur.

Her şey bireyle başlar.
İnsan değişir, negatif ne varsa her şey 

pozitife dönüşür.
O halde, çocuklarımızı birey olarak ya 

iyi yetiştireceğiz, yetiştirememişsek eğite-
rek değiştireceğiz.

Bireysel faydadan başlayalım;
Birey olarak aldığımız nefesten, yedi-

ğimiz yemeğe, evde bulaşık yıkamak için 
kullandığımız ve içtiğimiz suya, ev ısıt-
ması için harcadığımız enerjiye, ev eşyala-
rımızdan, giydiğimiz elbisemize, 
ayakkabımıza varana kadar, ihtiyaç için 
kullandığımız aracın yakıtına kadar, fayda 
- maliyet orantısını kurarak, dengeli ve 
VERİMLİ düşünür ve yaşar hale gelme-
liyiz.

Önce insani ve şahsi menfaatlerimiz 
açısından VERİM meselesine bakmakta 
fayda var.

Örneğin; 
Aldığımız nefes acaba akciğerlerimizin 

tamamını dolduruyor mu ve kan yoluyla 
vücudumuzda tüm hücrelerimizi dolaşa-
biliyor mu? Yoksa akciğerimiz yarım kapa-
site mi çalışıyor?

Yediğimiz yiyecekleri acaba mineral, 
vitamin ve kalori olarak fiziken ve ruhen 
fayda sağlayan, fiziken VERİMİMİZİ 
arttıracak şekilde mi düzenleyip uygulu-
yoruz?

Beynimizi tam kapasite çalıştırıyor 
muyuz (sağ lop, sol lop)?

Yürüyüş yaparken adımlarımız ölçülü, 
ritmik mi ve sağlığımıza ve kalbimize fay-
dalı yürüyüş mü acaba  v.s ?Bireysel olarak 
özel hayatımıza uygulayacağımız bu ilke 
ve metotlar yaşam felsefesi ve biçimi 

haline geldiği takdirde, bu disiplini iş 
hayatımıza, toplumsal ve sosyal hayatı-
mıza uygulamakta zorluk çekmeyiz.

Örneklemek gerekirse; akciğerin kapasi-
tesini VERİMLİ kullanan insan, iş yerinde 
makinesinin VERİMİNE dikkat eder.

Yediği yemeğin enerji, kalori ve kalite-
sini göz önüne alarak dengeli beslenen ve 
getirisini hesap eden insan, üretim haya-
tında kullandığı materyalin ve işgücünün 
randımanını, maliyetini ve VERİMİNİ 
hesap eder.

Dünyanın gelecek felaketlerden 
korunması, insanlığın huzuru ve ülkemi-
zin medeni milletler refah seviyesine ulaş-
masının temelinde, Saray Holding 
misyonumuzda belirttiğim gibi (“Evrensel 
bilimsel değerler ışığında insana ve doğaya 
saygılı, dünya kaynaklarını israf etmeyen 
ekonomik VERİMLİLİĞİ ve paylaşımcı-
lığı öne çıkaran) özel ve iş hayatımızdaki 
bu ilkelerden ayrılmamalıyız.

VERİMLİ VE TASARRUFLU bir 
yaşam dileklerimle hepinizi sevgiyle 
kucaklarım.

Çok Kıymetli Saray Holding Mensupları
ve Değerli Dostlar, 

BAŞKAN’DAN

SAMİ ÖZDAĞ
Saray Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu 
Başkanı
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3
EDİTÖRÜN MESAJI
Gündemin bir hayli yoğun olduğu bu 
günlerde, yazın doğasına ve enerjisine 
uygun olarak hazırladığımız Saray 
Bülten’in dopdolu sayısı ile 
karşınızdayız. Saray Bisküvi olarak 
gerek kurum içi gerek sektörel çapta 
yürüttüğümüz önemli 
çalışmalarımızdan ve yarattığımız 
kilometre taşlarından sizleri ilk ağızdan 
haberdar etmeye ve iş dünyasının 
gündemini sizlerle buluşturmaya 
kaldığımız yerden devam ediyoruz.

22
YENİ VOVO AİLESİ TÜM 
ÇOCUKLARIN KALBİNİ 
KAZANDI 
Çocuk kategorisine hızlı bir giriş yapan 
Saray Bisküvi, Vovo ürün ailesi ile 
raflara çıkar çıkmaz büyük ilgi gördü. 
Sevimli maymun Vovo karakteriyle 
dikkat çeken ve 3 inovatif üründen 
oluşan portföy, çocukların hem en 
sevdiği arkadaşı hem de en sevdiği 
atıştırmalık olacak.

   4 Genel Veriler
20 Söyleşi
22 Bizden Haberler
35 Bizden Portreler
38 Sağlık/Kültür/Moda
39 Çocuk
40 Portre 

Vahit Kemal Kısa

VERİMLİLİK
Günümüz iş dünyasında rekabet 
gücünü etkileyen en önemli 
faktörlerden biri, verimlilik. 
İşletmelerin sahip olduğu 
kaynakları en etkin biçimde 
kullanabilmesi ve olası kayıpları 
doğru adımlarla bertaraf etmesi 
anlamına gelen verimlilik için 
üretim zincirinin her halkasında 
aksiyon almak şart. Bu anlamda 
işletmelerin ivedilikle iş 
sürecinin işleyişini pozitif yönde 
etkileyecek adımlar atması ve 
etkin bir verimlilik analizi ile 
çıktıları değerlendirmesi büyük 
önem arz ediyor.

KAPAK

18
TOPLUM 5.0’LA YENİ 
BİR DÜNYA DÜZENİNE
Avcı-toplayıcı, tarım, sanayi ve bilgi 
toplumlarının ardından insanlık yeni 
bir sıçrama noktasının eşiğinde. 
Dünyanın karşı karşıya kaldığı 
problemleri ve sosyal sorunları 
teknoloji ışığında yeniden ele alan 
yeni bir toplum düzeni olarak 
tanımlanan Toplum 5.0, insanlığa yeni 
bir çağın kapılarını aralıyor.

fazlasi
5 kelime 
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Kurumsal Bülten I 3 ayda bir yayımlanır.

İŞ DÜNYASINDA 
BAŞARININ ÖNKOŞULU

VERİMLİLİK
BAŞKAN’IMIZDAN
MESAJ

PORTRE
KEMAL KISA

SÖYLEŞİ
AHMET KOŞKAN
l İnsan kaynaklarını 
verimlilik üzerine 
oturtan Saray Bisküvi, 
performans yönetimi 
ile çalışan ve şirket 
verimliliğini yükseltmeyi 
amaçlıyor. Saray Bisküvi 
İnsan Kaynakları 
Grup Müdürü Ahmet 
Koşkan’a göre yüksek performanslı 
çalışanlar işletmeye ölçülemez kazanımlar 
sağlıyor.

l Saray Holding olarak 
yorulmadan ısrarımızı 
torunlarımızın emaneti 
olarak gördüğü müz 
dünyayı ve ülkemizin 
ihtiyacı olan kıt kaynağı, 
yüksek verimle kullanma
nın önemine binaen 
yüksek sorumluluk 
duyarak değerler yönetimi baş lığı altında 
icraatlarımızı verim ve tasarruf başlığı 
altında izlenebilir hale getirdik.

l Kısa bir süre önce 
Saray Bisküvi’de Satış 
Direktörü olarak göreve 
başlayan Vahit Kemal 
Kısa, FMCG sektöründe 
20 yıla yakın bir deneyime 
sahip. Bu sektörde iş ve 
sosyal yaşamın iç içe 
geçtiğini söyleyen Kısa, 
“Bizim işimiz tüketicinin olduğu her yerde 
markalarımız ile olmak” diyor.

Sayı: 15 NİSANMAYISHAZİRAN 2019

İ Ç İ N D E K İ L E R
N İ S A N  M A Y I S  H A Z İ R A N

2 0 1 9
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EDİTÖR

Gündemin bir hayli yoğun 
olduğu bu günlerde, yazın 
doğasına ve enerjisine uygun 
olarak hazırladığımız Saray Bül-

ten’in dopdolu sayısı ile karşınızdayız.
Saray Bisküvi olarak gerek kurum içi 

gerek sektörel çapta yürüttüğümüz önemli 
çalışmalarımızdan ve yarattığımız kilo-
metre taşlarından sizleri ilk ağızdan haber-
dar etmeye ve iş dünyasının gündemini 
sizlerle buluşturmaya kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. 

Günümüz iş dünyasında en sık dillen-
dirilen kavramlardan biri hiç şüphe yok ki 
verimlilik. İşletmelerin başarısı ve kârlılık-
ları üzerinde doğrudan bir etkiye sahip bu 
kavramın felsefesini anlayabilmek ve başa-
rılı bir şekilde uygulamaya geçirebilmek ise 
herkesin harcı değil. Zira verimlilik sahip 
olunan kaynakların niceliğinden ya da nite-
liğinden ziyade en efektif biçimde kullana-
bilme yetisinden ileri geliyor. Saray 
Holding’in de en önemli gündem madde-
lerinden biri olan verimlilik, yeni sayımızın 
kapak konusunu oluşturuyor. Geçtiğimiz 
Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz yılsonu 
değerlendirme toplantılarında da belirtti-
ğimiz üzere verimliliği üretimin her kade-
mesinde başat unsur olarak görmeye ve 
verimlilik oranlarının en üst seviyeye çıka-
rılması adına çalışmalarımıza hız kesmeden 
devam ediyoruz. 

İş dünyasının gündemini meşgul eden 
bir diğer önemli konu başlığı ise 
işletmelerde değer zincirinin önemi. Her 
işletmenin kendine has bir biçimde 
oluşturabileceği ve rakipleri arasından 
sıyrılmasına olanak tanıyacak bu faaliyetler 
bütününün ne anlama geldiği ve değer 
zinciri oluşturmada nasıl bir yol haritasının 
izlenmesi gerektiği bültenimizde sizleri 
bekliyor. 

Her geçen gün ivmelenerek değişen ve 
dönüşen dünyaya ayak uydurmak birey, 

toplum ve kurumların bu değişimlerle ilgili 
farkındalıklarını arttırmaları  ile mümkün. 

Büyük bir hızla değişen tüketici profi-
liyle birlikte dönüşümün eşiğindeki pera-
kende sektörünün nabzını tutan Nielsen’in 
“Yeni Dünyada 3 Yeni’yi Anlamak: Yeni 
Perakendeci, Yeni Üretici, Yeni Alışverişçi” 
adlı araştırma raporunun çıktıları ve sek-
töre nasıl bir mesaj verdiği, önümüzdeki 
döneme ışık tutacak çalışmalardan biri 
olarak ön plana çıkıyor. 

Yılbaşından beri gündemden düşmeyen, 
plastik poşetlerin çevreye ve ekonomiye 
zararını minimuma indirmek adına yürür-
lüğe giren paralı poşet uygulamasının 
detaylarını da bu sayımızda sizler için araş-
tırdık. Plastik poşetlerin çevreye ve ekono-
miye verdiği zararla mücadele etmek 
hedefiyle uygulamaya konan paralı poşet 
uygulaması, iş dünyasında kadının rolünün 
arttırılması ve Toplum 5.0 konularının yanı 
sıra Saray Bisküvi olarak olarak yurt çapında 
gerçekleştirdiğimiz eğitimler, büyük bir 
heyecanla hayata geçirdiğimiz projeler, 
piyasaya sunduğumuz yepyeni ürünler, elde 
edilen başarılar ve ekip arkadaşlarımızca 
gerçekleştirilen keyifli ve bilgilendirici 
röportajlar da Saray Bülten sayfalarında. 
Çalışmalarımızı ilgiliyle takip eden tüm 
okurlarımıza, şimdiden keyifli okumalar 
dileriz. 

Saray Bülten’in yepyeni 
sayısından herkese merhaba!

AYLİN 
ONUR GÖK
Saray 
Bisküvi 
Pazarlama 
Direktörü
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PERAKENDE TÜKETİM 
ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞİYOR
Nielsen’in “Yeni Dünyada 3 Yeni’yi Anlamak: Yeni Perakendeci, Yeni Üretici, Yeni 
Alışverişçi” adlı araştırma raporuna göre, modern kanal sayısı son 10 yılda yüzde 
202 artarken; bu büyümede indirim marketleri büyük rol oynadı. Hızlı tüketim 
sektörü ise cirosal anlamda yüzde 19,6 değer kazanırken; içecek ve kişisel bakım 
kategorisi bu sektörün en hızlı büyüyeni oldu. 

Günümüzde modern kanal sayısı 
son 10 yılda 3 kat artış göstere-
rek yüzde 202 oranında arttı. 
2018 yılında 30 bin 640 mağa-

zaya ulaşan modern kanalın büyümesin-
deki  en büyük pay i se  indir im 
marketlerine ait. Hızlı tüketim sektörü de 
modern kanal büyümesine paralel olarak 
cirosal anlamda bir önceki seneye göre 
yüzde 19,6 değer kazandı. İçecek ve Kişi-
sel Bakım kategorileri hızlı tüketim sek-
törünün en hızlı büyüyen kategorileri 
olarak kayda geçti.

TÜKETİCİLER SAĞLIKLI ÜRÜNLERE 
YÖNELDİ

Üreticiler tarafından pazara sunulan 
yenilikler ve farklı ürünler hızlı tüketim 
pazarının büyümesine yüzde 10’luk doğ-
rudan bir katkı sağladı. 2018’de yaşanan 
ekonomik dalgalanmaların ve fiyat geçiş-
lerinin bir sonucu olarak da tüketici tara-

fında fiyat farkındalığı oldukça arttı. Bir 
önceki sene yüzde 69 olan fiyat farkın-
dalığı 2018’de yüzde 91’e çıktı.

Tüketiciler daha çok sağlıklı ürünlere 
yönelmeye başlarken, ev keyfi ürünlerine 

talep her geçen yıl artıyor. Buzlu ve özel 
kahveler, hazır ve toz tatlılar, meyveli 
yoğurtlar, dondurmalar, bisküvi ve kekler, 
noodle, dondurulmuş gıda ve konserve 
tüketimi de giderek yoğunlaşıyor. 
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Parfümeri 

Eczane 

Modern Kanal 

Kuruyemişçi, Büfe, 
Benzin İst. Marketi 

Bakkallar 
151,505 

37,904 

10,152 

24,119 
2,263 

225,943 

2009

130,249 

34,745 

30,640 

25,173 
2,366 

223,173 

2018

+5% 
+4% 

+202% 

-8% 

-14% 

PERAKENDE UZAYI 

Kaynak: Nielsen Uzay Çalışması, 2009 & 2018 

Modern Kanal mağaza sayısı son 10 yılda 3 katına çıktı 

DEĞİŞİM (2018 vs 2009) 
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GENEL VERİLER 
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Kaynak: Nielsen Perakende Paneli 

FMCG BÜYÜME BİLEŞENLERİ 
(Sigara & Alkol hariç, 2018 vs YTD 2017, Türkiye) 

1,2% 
Miktar Değişimi 

18,3% 
Fiyat Değişimi 

Toplam Ciro 
Büyümesi: 

19,6% 

EN HIZLI BÜYÜYEN KATEGORİLER 
(2018  vs 2017, Türkiye) 

19 

16 

13 

12 

9 

7 

7 

7 

5 

4 

4 

4 

3 

2 

18 

14 

17 

12 

18 

20 

15 

17 

25 

23 

21 

28 

23 

21 

HAZIR PUDİNG

ENERJİ ve SPOR İÇECEKLERİ

DEODORANT

TÜRK KAHVESİ

AYRAN

HİJYENİK PEDLER

ÇİKOLATA KAPLAMALAR

MADEN SUYU VE SODASI

SU

DONDURULMUŞ GIDA

SÜT

ÇAMAŞIR SUYU

SABUN VE DUŞ JELİ

SAÇ KREMİ

41 

32 

28 

23 

31 

25 

27 

23 

Miktar Değişimi (%) 

Fiyat Değişimi (%) 

Ciro Değişimi (%) 

FMCG pazarında reel büyüme devam etti. İçecek ve Kişisel Bakım  
kategorileri en hızlı büyüyen kategoriler arasında yer aldı. 

32 

28 

24 

28 

33 

25 
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69% 
91% 

2017 2018

FİYAT FARKINDALIĞI 

51 

34 34 
24 

6 

55 

44 
36 

29 

4 

Sadece ihtiyacım olan
ürünleri alıyorum

Düşük fiyat için büyük
paket tercih ediyorum

Daha az alışveriş
yapıyorum

İndirim zamanı alışveriş
yapıyorum

Beni etkilemiyor

68% 

17% 

11% 

1. tercih

2. tercih

3. tercih

TÜKETİCİNİN FİYAT ARTIŞINA KARŞI AKSİYONLARI (%) 

PROMOSYON TERCİH ETME ORANI 

96% 

“Fiyat İndirimi” en çok tercih 
edilen promosyon şekli 
 
Diğer promosyonların tercih edilme sırası: 
 Hediye Ürün 
 Anlık Ödül 
 Puan Toplama 
 Hediye Çekilişine Katılım 
 
 

Kaynak: Nielsen Shopper Trends 2018 

Fiyat artışlarına paralel olarak alışverişçinin fiyat farkındalığı arttı 

Macaristan 75% 

74% 

72% 

İtalya 

İspanya 
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3.800
% 

12.00
% 

1.900
% 

Geleneksel Kanal 

Modern Kanal 
Küçük Format ve İnd. Marketleri 

Modern Kanal 
Büyük Format 

51% 

30% 

19% 

Kaynak: 2016 Global Perakende Stratejileri Raporu, CCRRC 

CİRO DEĞİŞİMİ (%) KANAL PAYLARI (%) 

Perakendede Yükselen Yıldız: “KÜÇÜK” Format “KÜÇÜK” Yeni Büyük 
> 
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İYİ YAŞAM DEMEK... 
(Spontane ilişkilendirme) 
 

42% 

29% 27% 

14% 
10% 

7% 6% 6% 

Sağlık, sağlıklı 
olmak 

Para, zengin 
olmak 

Huzur, huzurlu 
yaşamak 

Mutluluk, 
mutlu olmak 

Aile, bir aileye 
sahip olmak 

Kaliteli bir 
hayat yaşamak 

Sevdiğim / İyi 
bir işe sahip 

olmak 

Konforlu / 
rahat yaşamak 

29% 42% 27% 

“İyi Yaşam” ile ilişkilendirilen kavramlar: 

SAĞLIK PARA HUZUR 

Kaynak: Nielsen 2018 Good Life Raporu 
Soru: “İyi Yaşam”ı hangi kavramlarla ilişkilendirirsiniz? Baz: Tüm katılımcılar (n=1.002) 

Çevre dostu 

Sağlık sunan / sağlıklı 
kalmama yardımcı olan 

Ödediğim para karşılığında iyi 
bir değer sunan 

Hayatı kolaylaştıran 

Sosyal projeleri destekleyen 

TÜKETİCİNİN MARKALARDAN 
İLK 5 BEKLENTİSİ 
 

Markalardan / üreticilerden beklenen: “SAĞLIK” 
Herşeyin Başı 

“SAĞLIK” 

Hızlı tüketim sektöründe, reel büyüme devam ederken; 
toplam ciro büyümesi yüzde 19,6 oranında gerçekleşti.
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Endüstri 4.0’ın getirdiği yeni teknolojiler perakendeye şekil veriyor 

Kaynak: PwC , Essential 8 Technologies 

Alışverişe 
“BAĞLANIYORUZ” 

Robot 
Teknolojisi 

Arttırılmış 
Gerçeklik (AR) 

Sanal 
Gerçeklik (VR) 

Yapay Zeka 
(AI) 

Nesnelerin 
Interneti (IoT) 

Drone 
Teknolojisi 

3D Yazıcılar 

Blockchain 

Endüstri 4.0 

Kişiselleştirilmiş 
Ürün Önerileri 

PERAKENDE ANALİTİĞİ 

Perakende sektöründe artık robot teknolojisi, nesnelerin 
interneti ve sanal gerçeklik gibi yeni teknolojiler tercih 
ediliyor. 

2017’de yüzde 69 olan fiyat farkındalığı 2018 yılında 
yüzde 91’e yükseldi. Tüketiciler tarafından en çok tercih 
edilen promosyon şekli fiyat indirimi olurken; onu sırasıyla 
hediye ürün, anlık ödül, puan toplama ve hediye çekilişine 
katılım takip etti. 
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Kaynak: Nielsen Perakende Paneli 

10% 
Mevcut ürünlerin 
büyümeye katkısı 

10% 
Lansmanların büyümeye 
net katkısı 

Toplam Ciro 
Büyümesi: 

20% 

11 

14 

14 

15 

15 

17 

19 

23 

22 

35 

40 

43 

50 

20 

4 

-2 

1 

3 

-1 

10 

75 

0 

-19 

31 

-32 

-32 

Temizlik Kağıtları

Çikolata

Şekerlemeler

Tereyağ

Bulaşık Deterjanı

Cilt Bakım Ürünleri

Hijenik Pedler

Noodle

Şampuan

Dondurma

Kuruyemiş Bar

Bebek Bezi

Cips

FMCG sektörü “İNOVASYON” ile büyümeye devam ediyor 

FMCG BÜYÜME BİLEŞENLERİ 
(Sigara & Alkol hariç, 2018 vs 2017, Türkiye) 

EN ÇOK İNOVASYON YAPILAN KATEGORİLER 
(2018 vs 2017, Türkiye) 

31 

Mevcut Ürünlerin Katkısı (%) 

Lansmanların Net Katkısı (%) 

Ciro Değişimi (%) 

“YENİLENİYORUZ” 

18 

12 

15 

18 

16 

29 

98 

22 

16 

71 

11 

17 
 

FMCG sektöründe toplam ciro büyümesi yüzde 20 
oranında gerçekleşirken; mevcut ürünlerin büyümeye 
katkısı yüzde 10, piyasaya yeni sürülen ürünlerin katkısı ise 
yüzde 10 olarak gerçekleşti. 

İyi yaşam denildiğinde akla ilk gelen yüzde 42 ile sağlık 
olurken; onu yüzde 29 ile para ve yüzde 27 ile huzur takip 
etti. 
Kaynak Nielsen

Türkiye’de olduğu gibi dünya 
çapında da küçük format ve indirim 
marketleri büyüme lokomotifi 
olmaya devam etti.
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İŞ DÜNYASINDA 
BAŞARININ ÖNKOŞULU 
VERİMLİLİK
Günümüz iş dünyasında rekabet gücünü etkileyen en önemli 
faktörlerden biri, verimlilik. İşletmelerin sahip olduğu kaynakları en 
etkin biçimde kullanabilmesi ve olası kayıpları doğru adımlarla bertaraf 
etmesi anlamına gelen verimlilik için üretim zincirinin her halkasında 
aksiyon almak şart. Bu anlamda işletmelerin ivedilikle iş sürecinin 
işleyişini pozitif yönde etkileyecek adımlar atması ve etkin bir 
verimlilik analizi ile çıktıları değerlendirmesi büyük önem arz ediyor.

Tüm dünyada ve Türkiye’de 
hemen her işletmenin üzerinde 
durduğu prensiplerin başında 
sahip olunan en az kaynakla en 

fazla çıktı elde etme çabası geliyor. Özel-
likle son yıllarda revaçta olan verimlilik 
kavramı da tam olarak bu noktada işlet-
melerin başarısına ve kârına doğrudan 
katkı sağlayan bir unsur olarak dikkat 
çekiyor. Bir başka deyişle hangi işletme 
için olursa olsun mühim olan sahip olu-
nan kaynakların niceliği ya da niteliğin-
den ziyade, bu kaynakların en etkin 
biçimde kullanılması. Gerek 
bilim ve teknolojinin hızlı 
bir şekilde sektörleri 
dönüştürme baskısı yarat-
ması gerek ekono-
mik sistemlerde 
görülen dalgalan-
malar gerekse 
tüketici nez-
dinde değişen 

taleplerle rekabetin giderek kızıştığı günü-
müz iş dünyasında verimliliği yükseltmek 
adına çalışan motivasyonunu arttırmak-
tan üretim ayağını yeni teknolojilere tes-
lim etmeye kadar çok sayıda yönteme 
başvuruluyor. Girdilerin en efektif 
biçimde düzenlemesi ve mümkün olan 
en yüksek üretim düzeyine erişiminin 
sağlanması içinse her üretim girdisinin 
verimlilik düzeylerinin ayrıntılı bir 
biçimde incelenmesi ve gereken nokta-
larda müdahale edilmesi elzem. 

YENİ NORMAL VERİM ODAKLILIK 
İş dünyasında rekabet üstünlüğü elde 

etmek, kaliteli mal ve hizmet 
üretmek, teknolojik üstünlük 
ve sektörde öncü olabilmek, 

kârlılığı devamlı kılmak, 
kaynak israfını azaltmak, 
çalışanlarda moral ve moti-
vasyon seviyesini yükseltmek 
işletmelerin en temel gayele-

6 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2019 SARAY BÜLTEN
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rinden bazıları. Söz konusu hedeflere ula-
şılması ise ancak işletmenin başarı 
derecesine ve kârlılık durumuna doğru-
dan etki eden verimlilikle mümkün. Zira 
serbest rekabet piyasasında tüm işletmeler 
aynı fiyatlarla karşılaştıklarından bu işlet-
melerin kâr oranlarındaki artışlar girdile-
rin gerçek maliyetlerinin azalmasına, yani 
verimliliğin artışına bağlı. 

Verimlilik konusunda üzerinde durul-
ması gereken bir diğer nokta ise verimlilik 
oranının ve verimlilik ölçümünün işlet-
melerin genel işleyişlerini ve başarı dere-
cesini ortaya koyan önemli göstergeler 
olması. Özellikle de işletmelerde yöneti-
min ekonomik ve teknik yönlerinin bir-
birini tamamlayacak şekilde önem 
kazandığı günümüz piyasasında, verimli-
lik ve verimliliğin ölçülmesini şart kılıyor. 
Böylece yöneticiye gerek teknik, gerekse 
ekonomik sorunları çözmede yardımcı bir 
araç olarak fayda sunulabiliyor. 

VERİM ÖLÇÜMÜ ŞART
Sektörlerin verimlilikleri de üretim 

sürecinde kullanılan faktörlerin kısmi 
verimlilikleri ve toplam faktör verimlilik-
lerinin araştırılması ile ortaya konuluyor. 

Verimlilik ölçümleri; tek bir girdi (kısmi 
verimlilik), birden fazla girdi (çoklu fak-
tör verimliliği) veya bütün girdiler (top-
lam verimlilik) adına gerçekleştirilebiliyor. 
Bu verimlilik ölçümlerinden hangisinin 
kullanılacağı ise ölçümün sebebinin ya 
da amacının ne olduğuyla yakından iliş-
kili. Örnek vermek gerekirse verimlilik 
ölçümünün nedeni işgücü verimliliği 

üzerindeki gelişme ve eğilimleri izle-
mekse, girdi ölçüsü işgücü olarak kabul 
ediliyor. Kısmi verimlilik hesabıyla fak-
törlerin her birine ne derece müdahale 
etmek gerektiği açıkça belirlenebiliyor. 
Tüm bunlarla birlikte işletmenin genel 
performansını ölçmek adına tüm girdi ve 
çıktı dahil olduğu toplam verimlilik 
değeri göz önüne alınıyor. 

YARINLARA YATIRIM YAPILIYOR
Verimliliği en üst seviyeye çıkarmak 

adına gerçekleştirilen verimlilik ölçümleri, 
işletmeler açısından sayısız fayda sağlıyor. 
Belirli dönemlerin sonuna gelindiğinde 
elde edilmek istenen başarılara ulaşılıp 
ulaşılamadığı ya da hedeflerin tutturulup 
tutturulamadığı en başta gelen çıktılardan 
biri. Benzer şekilde işletmelerin verimlili-
ğini doğrudan etkileyen bir unsur olan 
teknoloji kullanımının düzeyi ve etkinliği 
de verimlilik ölçümü ile ayrıntılı olarak 
izlenebiliyor. Geçmişi ve bugünü kıyas-
lama ve özeleştiri yapabilme imkanına 
kavuşan işletmelerin uzun soluklu kârlılık 
oranlarını belirleyecek gelecek planlarında 
da verimlilik analizinin önemli bir payı 
bulunuyor. 

Verimliliği en üst 
seviyeye çıkarmak 
adına gerçekleştirilen 
verimlilik ölçümleri, 
işletmeler açısından 
sayısız fayda sağlıyor. 
Belirli dönemlerin 
sonuna gelindiğinde 
elde edilmek istenen 
başarılara ulaşılıp 
ulaşılamadığı ya da 
hedeflerin tutturulup 
tutturulamadığı en 
başta gelen 
çıktılardan biri.
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İŞ DÜNYASI

DAHA AZ KAYNAK 
DAHA FAZLA ÇIKTI 

İşletmeler nazarında verimliliği arttır-
manın ana koşulu, sahip olunan kaynak-
ların israf edilmeksizin en akılcı şekilde 
kullanması gerekliliği. Bu durum için 
yapılması gerekense açık; eldeki kaynak-
ları daha fazla üretime olanak tanıyacak 
şekilde kullanmak ya da benzer üretim 
rakamlarına ulaşırken daha az kaynak kul-

lanmaya çalışmak. Bilinmesi gereken bir 
diğer nokta ise üretim tasarımı ve bileşi-
minin her zaman aynı kalamayacağı ve 
birtakım değişimlerin her zaman gerekli 
olduğu. Söz konusu değişimler üretim 
sürecini kolaylaştıran, maliyetleri düşüren 
ya da üretim akışını hızlandıran bir görev 
üstlendiyse verimlilik artışını da berabe-
rinde getiriyor. Verim ve kalite arasındaki 
yakın bağ dikkate alındığında verimlilik 
artışıyla kalitede de iyileşmelerin görüle-
bileceği rahatlıkla ifade edilebilir. 

İŞLETMELER ADIMLARINI 
DOĞRU ATMALI 

Verimlilik düzeylerini üst düzeye çıkar-
mak isteyen işletmelerin üzerinde önemle 
durması gerektiği konu başlıklarından bir 
diğeri ise verime sekte vurması muhtemel 
etkenler. Örnek vermek gerekirse tedarik 
zincirinde; enerji kayıpları, malzeme 
kayıpları, iadeler, kalite hatalarından kay-
naklanan işlemler, işçilik kayıpları verim-
liliğin düşmesine sebebiyet verebilecek 
etkenlerden birkaçı. Benzer şekilde pazar-
lama ayağında başarısız lansmanlar, geti-
risi düşük reklam faaliyetleri ya da 
markaya fayda sağlamak bir kenara olum-
suz etkileyen ve yüksek maliyetli promos-
yonlar; finans bölümü bazında yüksek 
miktarda kesilen hatalı faturalar, sistem 
eksikliği nedeniyle çok fazla işlemin elle 
yapılmak durumunda kalınması, pahalı 
işçilikler, gereksiz kaynak kullanımı; insan 
kaynakları açısından da sonuca etkisi 
olmayan toplantılar ya da şirket ihtiyacına 
ve şirket kültürüne uygun olmayan per-
sonel seçimi; işletmeler açısından verimi 
negatif yönde etkileyen faktörlerin 
başında geliyor. 

VERİM ODAKLILIK 
HERKESİN GÖREVİ 

Bugün baktığımızda verimlilik artışı, 
işletme yönetim etkinliğinin bir fonksi-
yonu ve sonucu olarak dikkat çekiyor. 
Ürün tasarımından satış sonrası hizmet-
lere kadar uzanan verimlilik arttırma 
süreci için en başta değişimi yönetmek 
gerekiyor. İnsan ve insan gücü yapısı, 
tutum ve değerler, beceri ve eğitim, tek-
noloji ve teçhizat, ürünler ve pazarlar 
dâhil tüm temel örgütsel öğelerdeki deği-
şimin hızı ve ölçeğinin planlanması ve 
koordine edilmesi bu noktada büyük 
değer kazanıyor. Pek tabii bu değişimler 
verimlilik artışına olduğu kadar teknolo-
jik değişime de yardımcı olarak olumlu 
bir tutumun ve örgüt kültürünün geliş-
mesine katkı sağlıyor.

Verimliliklerini arttırmak isteyen işlet-
melerin en başında amaçlarını detaylı 
şekilde belirlemesi, planlaması, koordine 
etmesi ve endüstri mühendisliği teknik-
lerini kullanması şart. Açık bir politikayla 
personelin verimlilik artışına katılması ve 
sorumluluk almasının sağlanması, per-
sonel bünyesinde yeni becerilerin gelişti-
rilmesi ve bu becerileri kullanma 
fırsatının yaratılması, liderlik olanakları 
tanınması ve ödül verilmesi ve son olarak 
uzun dönemli verimlilik arttırma prog-
ramlarının başlatılması işletmelerin 
bugünden alabilecekleri aksiyonların 
başında geliyor.  

Verimliliklerini 
arttırmak isteyen 
işletmelerin öncelikle 
amaçlarını detaylı 
şekilde belirlemesi, 
planlaması, koordine 
etmesi ve endüstri 
mühendisliği 
tekniklerini 
kullanması şart.
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Günümüz dünyasında toplumu 
ve bireyleri geliştirmenin mar-
kaların görevi olduğuna inanan 
Saray Bisküvi, çalışanlarına 

yönelik verdiği kişisel, toplumsal gelişim 
ve kariyer yönetimi eğitimleriyle daha 
yetkin bireylerin gelişmesine yardımcı 
oluyor. Saray Bisküvi İnsan Kaynakları 
Grup Müdürü Ahmet Koşkan da şirket 
olarak gerçekleştirdikleri eğitimleri, 
hayata geçirdikleri projeleri ve Saray Aka-
demi’nin faaliyetlerini kaleme alarak 
Saray Bisküvi’nin İnsan Kaynakları yak-
laşımını anlatıyor. 

SARAY AKADEMİ İLE MARKA VE 
KARİYER YOLCULUĞU 

Bir markanın müşteriler tarafından algı-
lanma düzeyi şüphesiz markayı marka 
yapan yolculuğun en önemli ölçüm krite-
ridir. Bu algılanma düzeyini geliştirmek bir 
işletme içerisindeki tüm bölümlerin sorum-

luluğundadır. Sadece pazarlama birimlerine 
bu işi bırakmak marka yolculuğu açısından 
yapılan en büyük eksikliklerden bir tanesi-
dir. Eğitim bölümleri yalnızca içeride çalı-
şan personellere eğitim vermemelidir. Aynı 
zamanda dışarıda bulunan sosyal çevreye 
de ulaşarak bir işletmenin marka yolculu-
ğunda en büyük katkılardan bir tanesini 
sağlamayı amaç edinmelidir. 

SARAY MARKASI TÜM TOPLUM 
İLE İÇ İÇE

Saray Akademi, 2019 planlamasında 
önemli yer tutan üniversitelere ve sosyal 
topluluklara eğitim verme hedefini Kara-
man, Konya, Karabük, Kocaeli ve Antal-
ya’nın olduğu 5 ilde eğitim vererek 
gerçekleştirmeye devam ediyor. “Markan 
Kariyerin Olsun” başlığı ile devam eden 
Saray Akademi etkinlikleri, 2019 yılı baş-
langıcından bu zamana kadar binlerce 
kişiye ulaştı. 

MARKALAR TOPLUMUN VE 
BİREYLERİN GELİŞİMİNE KATKI 
SAĞLAMALI

Toplumu ve bireyleri geliştirmek, gelişen 
ve globalleşen dünyada hepimizin görevi-
dir. Markalar topluma sadece ürün ve hiz-
metleri ile ulaşmamalıdır. Aynı zamanda 
toplum gelişimine katkı sağlayacak etkin-
likler ile de ülke ekonomisini oluşturacak 
daha verimli ve daha yetkin toplum birey-
lerinin gelişmesine yardımcı olmalıdır. 

Saray Bisküvi tarafından gerçekleştiri-
len etkinliklerdeki eğitimlerde; öncelikle 
Saray Bisküvi markasının tanıtımı yapılı-
yor. Ardından ise kişisel, toplumsal gelişim 
ve kariyer yönetimi üzerine eğitim verili-
yor. Yenilikçi olmak, planlama yapmak, 
çevre edinmek ve hayat boyu öğrenme 
üzerine içeriklerin temelini oluşturduğu 
“Markan Kariyerin Olsun” eğitimi, strateji 
oluşturma ve doğru kariyer tavsiyeleri ile 
katılımcıların ilgisini çekiyor. Rekabetçi 

SARAY BİSKÜVİ
“ÖNCE EĞİTİM” DİYOR
Bir markayı marka yapan en önemli unsurlardan birisi kuşkusuz müşterilerin o 
markayı algılama düzeyleri... Şirket içerisindeki tüm birimler, bu düzeyi geliştirmek 
için çalışırken; insan kaynaklarının bu noktada ayrı bir sorumluluğu bulunuyor. 
Zira insan kaynakları, vereceği eğitimlerle sosyal çevreye de ulaşarak bir işletmenin 
marka yolculuğunda en büyük katkılardan bir tanesini sağlamayı amaç edinmeli.
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olmak, vazgeçmemek, mücadele etmek 
ve fikirlerin arkasında durmak başlıkları 
ile kariyer hikâyelerinin anlatıldığı 
bölümde ise katılımcılar bu zamana 
kadar tanınmış dünya markalarının 
aslında nasıl doğduklarını öğreniyor ve 
başarılı olabilmek için neler yapmaları 
gerektiklerinin bilgisine sahip oluyor. 

GELECEK PLANLARI ÜZERİNE 
İNTERAKTİF ÇALIŞMALAR 
YAPILIYOR

Yoğun katılımın olduğu etkinliklerde 
kişilerin hayal dünyası ve gelecek planları 
üzerine interaktif çalışmalar yapılıyor. 
Ayrıca toplumun eğitim düzeyi, teknoloji 
bilgisi, araştırma yeteneği, yabancı dil 
bilgisi gibi yetkinlikleri paylaşılarak katı-
lımcıların farkındalık düzeyleri geliştirili-
yor ve böylece kişisel ve toplumsal 
gelişime katkı sağlanıyor. Yapılan etkin-
liklerin bir diğer amacı ise Saray Bisküvi 
iş başvuru havuzuna katkı sağlamak. Böy-
lece daha yetkin personellere ulaşmak için 
daha fazla veriye sahip olunuyor. 

İÇ ANADOLU KARİYER FUARI
Cumhurbaşkanlığı tarafından Kon-

ya’da düzenlenen İç Anadolu Kariyer 
Fuarı katılımcılar tarafından büyük ilgi 
gördü. Konya, Niğde, Aksaray ve Kara-
man illerinden gelen katılımcılar fuar 
boyunca firma stantlarını ziyaret etti. 
Saray Akademi 25-26 Nisan tarihlerinde 
ki bu etkinlik çerçevesinde 2 kez firma 
tanıtımı ve kişisel markalaşma üzerine 
eğitimler vererek fuara büyük katkı sağ-

ladı. 26 Nisan’da yapılan eğitim büyük ilgi 
gördü ve yüzlerce kişinin katılımı ile 
sonuçlandı.

ÜNİVERSİTELİLERİN BULUŞMASINA 
BÜYÜK DESTEK

Kocaeli’nde 30 yakın üniversite öğren-
cisinin buluştuğu TİMOB 2019 etkinliği 
birçok firmanın katkısı ile gerçekleşti. 
Saray Bisküvi markası ülkemizin geleceği 
olan öğrencilere tam destek verdi. Etkin-
likte Saray Bisküvi markasındaki kariyer 
olanakları ve kişisel gelişim üzerine eği-
timler ve seminerler düzenlendi. 

KARAMAN’DA İLKİ GERÇEKLEŞEN İŞ 
VE İSTİHDAM FUARI

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 
ve İŞKUR tarafından ilki düzenlenen İş ve 
İstihdam Fuarı’na Saray Bisküvi büyük katkı 
sağladı. Karaman’da üretim yapan firmaların 
katıldığı fuarda, iş ve istihdam olanakları, 
Saray Bisküvi’de kariyer imkanları üzerine 
katılımcılar ile bir araya gelindi. Saray Bisküvi 
standının açıldığı etkinlikte katılımcılar mar-
kamıza büyük ilgi gösterdi. Birçok eğitmen 
ve alanında uzman kişi tarafından düzenle-
nen seminerlere Saray Akademi de “Kariyer 
Yönetimi” başlığı altında katkı sağladı. 

Cumhurbaşkanlığı 
tarafından Konya’da 
düzenlenen İç 
Anadolu Kariyer Fuarı 
katılımcılar tarafından 
büyük ilgi gördü. 
Konya, Niğde, Aksaray 
ve Karaman illerinden 
gelen katılımcılar 
fuar boyunca firma 
stantlarını ziyaret etti.

SARAY HOLDİNG’DEN
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Bugün iş dünyasında herhangi 
bir sektör için rekabet üstün-
lüğünü yakalamak hiç olma-
dığı kadar güç. Zira işletmeleri 

zirveye taşıyan etmenler basit bir model 
üzerinden değil; ürün tasarımı, üretim, 
pazarlama, dağıtım ve satış sonrası hiz-
metler başlıkları altında yürütülen sayı-
sız faaliyetin bir sonucu olarak ortaya 
çıkıyor. Birbirlerine fark atacak işler 
yaratma peşindeki firmaların maliyet 
avantajı, ekonomik dağıtım sistemi ya 
da üstün satış gücü gibi alanlara başvur-
ması sık rastlanan bir olgu olsa da bunu 
nasıl gerçekleştirebileceklerini bilmeleri, 
rakip firmaların takibi ya da işletmenin 
rakip firmalar arasında yerini belirleme-
leri çok daha önem kazanmış durumda. 
İşletmelerin ürün ve hizmetlerini analiz 

etmek üzere başvurduğu değer zinciri ise 
bu zorlu yarışta rakiplerini ardında 
bırakmak isteyen hemen her firmanın 
başvurması gereken yöntemlerin başında 
geliyor. 

DEĞER ZİNCİRİ NEDİR? 
İlk kez 1985 yılında Micheal Porter 

tarafından “Rekabet Analizi: Üstünlüğü 
Oluşturmak ve Korumak” isimli kitapta 
bahsi geçen değer zinciri kavramı, en 
genel temel tanımıyla, bir ürünün henüz 
tasarım aşamasından nihai üreticiye 
kadar ulaşım sürecindeki tüm faaliyetleri 
görme imkanı sunan ve rekabet üstün-
lüğünün gelişimini incelemeye yönelik 
sistematik bir yöntem. İşletmelerin 
temel yetkinlik alanlarının belirlenmesi 
ve rekabet üstünlüğü sağlayacak operas-

yonların tespiti noktasında büyük fayda 
sunan değer zinciri, birçok firma tarafın-
dan da etkin bir analiz aracı olarak kulla-
nılıyor. 

ZİNCİRİN HER HALKASI 
MERCEK ALTINDA 

Kuruluşların faaliyetlerini onlara reka-
bet üstünlüğü sağlayacak şekilde ayrıştıran 
ve söz konusu faaliyetlerin maliyet ve 
değer üzerindeki etkilerini ortaya koyan 
değer zinciri analizi, iki alan üzerine 
yoğunlaşıyor: İşletmenin esas işlemlerini 
oluşturan birincil faaliyetler ve temel faa-
liyetlere yardımcı ikincil faaliyetler. 

Birincil faaliyetlerin alanında Giriş 
Lojistiği (malzeme kabul ve ambarlama), 
Üretim Operasyonları (talaşlı imalat, mon-
taj, test işlemleri), Çıkış Lojistiği (bitmiş 

REKABET ÜSTÜNLÜĞÜNÜN 
YENİ YOLU: DEĞER ZİNCİRİ
Rekabetin hiç olmadığı kadar sertleştiği günümüz iş piyasasında işletmelerin 
herkesin bildiği reçeteler dışında kendilerine has bir gelişim stratejisi 
izleyebilmeleri, kritik önem taşıyor. Firmanın kendini tanıyarak ve kendi 
imkanları ölçüsünde rekabet üstünlüğünü sağlamasına olanak tanıyacak adımlar 
atabilmesinin yolu ise değer zincirinden geçiyor. 
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ürünün dağıtımı), Pazarlama ve Satış (tanı-
tım, reklam, promosyon, fiyatlama), Satış 
Sonrası Hizmetler (kurulum ve teknik ser-
vis) bulunuyor. İkincil faaliyetler içerisinde 
ise Şirket Alt Yapısı (genel yönetim, muha-
sebe, mali işler, stratejik planlama), İnsan 
Kaynakları Yönetimi (işe alım, eğitim, geliş-
tirme),  Teknoloji Geliştirme (Ar-Ge, ürün 
ve süreç iyileştirme) ve son olarak Tedarik 
(ham madde satın alma, makine ve dona-
nım, işletme malzemeleri) yer alıyor.

Değer zincirinde her birimin kendi 
tedariği, kendi ürettiği hizmet veya ürün-
leri; kendi pazarlama satış ve satış sonrası 
hizmetlerine göre değerlendirilmeli. 
Örneğin bir hastane için hizmet mal üre-
timinden sonra müşteriye bu hizmet veya 
malın sevk edilmesi söz konusu olmaya-
biliyor. Veya hizmet üretimi sırasında 
farklı değerlendirme aşamaları (muayene, 
laboratuvar, ameliyat gibi) bulunabiliyor. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜSTÜNLÜK 
MÜMKÜN

Öte yandan değer zinciri analizi, her 
işletme veya işletmenin her değer süreci 
için ayrı ayrı yapılabileceği gibi, işletme-
nin faaliyet gösterdiği yakın dış çevresinde 
bulunan rakipleri için de yapılabiliyor. 
Örneğin aynı süreçleri veya yakın süreçleri 
kullanan rakiplerin takibi ve işletmenin 
rakipleri arasındaki durumunun tespiti 
için rakipler üzerinde yapılan bu değer 
zinciri analizi oldukça önemli. Hatta esas 
rakip olarak tanımlanan rakipler için ben-
zer değer zinciri analizlerinin yapılması ve 
güncel tutulmasının stratejik olarak 
önemi bulunuyor. Bu sayede işletmelerin 
sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde 
etmesi mümkün hale gelirken, stratejile-
rini değişen piyasa koşullarına uyarlaması 
ve örgüt gelişimine fayda sağlayacak 

değerler yaratması en önemli çıktılar 
olarak dikkat çekiyor.

Kuruluşların faaliyetlerini birbirleriyle 
bağlantılı olarak incelemelerine ve değer 
yaratan yeni teknikler aracılığı ile faali-
yetlerini olumlu olarak geliştirebilmele-
rine olanak sağlayan değer zinciri analizi 
ile işletmeler, rakiplerine kıyasla çok daha 
düşük maliyetli ve yüksek getirili rekabet 
stratejileri geliştirebiliyor. Benzer süreç-
lere sahip rakiplerin durumunu saptama 
adına da gerçekleştirilebiliyor. 

LİDERLİĞİN 5 ALTIN KURALI
Sektördeki öncü firmalara bakıldı-

ğında başarılarını değer zinciri felsefele-
rini genişletmelerine ve tedarikçilerden 
müşterilere kadar pazarlamanın her hal-
kasını sürece dahil etmelerine borçlu 
olduğu açıkça görülüyor. Bu yolda lider-
liği elde etmenin 5 temel noktası oldu-
ğunu bilmek gerek. İlki değer zincirinin 
bugünün ihtiyaçlarına yanıt verirken, 
yarınlar için de uygulanabilir olmasına 
dikkat edilmesi. Yani kısa vadeli hedefler 

için bile olsa çözüm üretilirken uzun 
vadeli hedeflerin göz önünde tutulması 
gerekiyor. İkinci olarak ise değer zinciri 
oluştururken alınan sert önlemlerin 
çeşitli teşviklerle yumuşatılmasının 
gerekliliği göze çarpıyor. Benzer bir anla-
yışı üçüncü noktada da görmek müm-
kün. Kimi zaman iş sürecinin işlerliğini 
arttırmak için küçük ve yerel çapta deği-
şimler gerekirken, kimi zaman köklü 
değişimlerin yapılması zorunluluğu öne 
çıkabiliyor. Burada ise firma yöneticileri-
nin süreci doğru değerlendirip, vizyoner 
bakış açısıyla en doğru adımı atabilme 
cesaretini göstermesi gerekiyor. Dör-
düncü adım olarak firma yönetiminin 
çağa ayak uydurarak komuta sistemle-
rinde güçlü bir vizyon oluşturma, bilgiyi 
yönetme ve yeni yetenekleri teşvik etme 
gibi bir yol izlemesi şart. Son olarak karar 
vericilerin zaman zaman değer zinciri 
halkaları içerisinde yer değiştirebileceği 
ve sistemi en iyiye ulaştırmak için temel 
iş tasarımını dönüştürülmesinin gereke-
bileceği bilinmeli. 

Kimi zaman iş sürecinin 
işlerliğini arttırmak için 
küçük ve yerel çapta 
değişimler gerekirken, 
kimi zaman köklü 
değişimlerin yapılması 
zorunluluğu öne 
çıkabiliyor.

GÜNDEM
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tüketimi, enerji israfı ve karbondioksit 
salınımı da yaygın poşet kullanımının 
sonuçlarından sadece birkaçı… 

DÜNYADA 60 ÜLKEDE 
UYGULANIYOR

Poşetlerin neden olduğu çevresel kirli-
liği ve ekonomik zararı önleme adına 60 
ülke harekete geçerek “ücretli poşet” 
uygulamalarını farklı şekillerde hayata 
geçirdi. Buna göre üç temel uygulama 

Dünyada her yıl 5 trilyondan 
fazla plastik poşetin kullanıl-
dığı tahmin ediliyor ve bu 
poşetlerin yarısından fazlası 

atık halinde doğada bulunuyor. Özellikle 
okyanuslar plastik poşetlerin yarattığı kir-
lilikten en fazla etkilenen bölgelerden, 
öyle ki dünya üzerindeki okyanusları yak-
laşık 8 milyon metrik ton plastik poşet 
kirletiyor. Üstelik poşet kullanımının 
etkisi bununla da sınırlı değil. Aşırı petrol 

“Paralı poşet” dönemi yeni yılın ilk günü itibariyle yürürlüğe girdi. Sıfır Atık 
Projesi kapsamında hayata geçirilen “paralı poşet” uygulaması ile plastik alışveriş 
poşetleri en az 25 kuruşa satılırken marketlerdeki manav, ekmek ve şarküteri 
reyonları kapsam dışında bırakıldı. Hem ekonomiye hem de çevreye büyük 
kazanımlar sağlaması beklenen projede hedef, ekonomiye bir yılda 3,5 milyar 
liralık katkı ve yılda kişi başı 400 olan poşet tüketimini 40’a indirmek…

ALIŞVERİŞTE 
“DOĞA DOSTU” DÖNEM

mevcut: Plastik poşetleri tamamen 
yasaklamak, ücretlendirmek ya da ver-
gilendirmek. Avrupa Birliği üyesi ülke-
lere bakıldığında 10 ülkede plastik poşet 
kullanımı vergiye tabi, 14 ülkede ise 
ücretlendirme uygulanıyor. Almanya’da 
da marketlerde 2016’dan beri naylon 
poşetlerin ücretsiz verilmesi yasaklanmış 
durumda. Bunun yerine tüketicilerin 
doğa dostu (bez veya kağıt torba gibi) 
ürünler kullanması teşvik ediliyor. Avru-
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pa’da hayata geçirilen bu uygulamalar 
sayesinde plastik poşet kullanımı gözle 
görülür oranda düşmüş, öyle ki Alman-
ya’da kişi başı yıllık plastik poşet kulla-
nımı 45’ten 29’a kadar gerilemiş. 

UYGULAMALAR FARKLI, 
HEDEF AYNI

2015’te İngiltere, büyük marketlerde 
plastik poşetin ücretli olarak satılmasına 
karar verirken; bakkal ve büfeler bu 
kanuna tabi değiller. Uzun vadede İngil-
tere plastik poşet kullanımını yüzde 80 
oranında azaltmayı planlıyor. Tayvan, 
Kolombiya, Mozambik ve Güney Afri-
ka’da da plastik poşetler ücretli satılıyor. 
Güney Kore, Makedonya ve Arnavut-
luk’ta plastik poşet kullanımı ülke gene-
linde yasaklanırken, kimi ülkelerde ise 
bölgesel yasaklar uygulanıyor; Meksika ve 
Hindistan gibi. ABD, Kanada ve 
Japonya’da ise bölgelere göre 
değişen hem ücretlendirme 
hem de yasak bulunuyor. 
Çin ise bu konuda daha sert 

kanunlara sahip. 2008’de başlayan uygu-
lamayla ücretli ve bedava poşet dağıttığı 
saptanan işyerlerine ağır cezalar veriliyor.  

ÜCRETSİZ VERİLEN 
POŞETE CEZA

“Sıfır Atık” projesini hayata geçiren 
Türkiye’de ise “paralı poşet” uygulaması 
bu yıl itibariyle yürürlüğe girdi. Çevre 
Kanunu ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapan Kanun’da yer 
alan düzenleme gereğince, 
manav, ekmek ve şarkü-
teri reyonları dışında 

kalan tüm plastik alışveriş poşetleri en az 
25 kuruştan satılmaya başlandı. Plastik 
poşetleri ücretsiz veren satış noktalarına, 
kapalı satış alanının her metrekaresi için 
10 TL idari para cezası kesilecek. 

Öte yandan marketlerde ekmek, sebze, 
meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi 
açıkta satılan gıdaların hijyenini korumak 
amacıyla kullanılan çift kat kalınlığı 15 
mikron ve altında olan, 500×350 mili-
metreden küçük poşetler ise ücretsiz 
olmaya devam edecek. Ayrıca; tekstil alış-
verişlerinde verilen çok kullanımlık poşet-
ler, petshoplardaki canlı sucul hayvan 
satışında ve bazı bitkilerin satışında kul-
lanılan sapsız poşetler, kuru temizleme, 
lostra ve benzeri iş yerleri gibi sadece hiz-
met verilen fakat ürün satışı gerçekleştir-
meyen yerlerde verilen poşetler, kargo 
poşetleri ile gümrüksüz mağazalarda kul-
lanılan uzaktan satışlar dahil ücretsiz 
olmaya devam edecek.

HEDEF KİŞİ BAŞI 40 POŞET
Peki, paralı poşet uygulaması ile Tür-

kiye’de hem çevresel hem de ekonomik 
açıdan nasıl sonuçlara ulaşılması bekleni-
yor? Dünyada her yıl değişik boyutta 5 
trilyonu aşan plastik torba kullanılırken; 
Türkiye’de bu rakam 30 milyarı buluyor. 
Yılda kişi başı kullanılan plastik poşet 
miktarı ise 400. İşte yeni düzenlemeyle 
bu rakamın önce 90’a 2025’te ise 40’a 

kadar inmesi bekleniyor. Bu hedefin 
gerçekleşmesi ise 180 bin ton 
plastik kullanımının önlenmesi 
demek. Bu da 600 bin varil 
petrolün ithalinin önüne geçe-
ceği gibi 1 milyonu aşkın 
konutun elektrik enerjisi ihti-
yacını karşılayacak enerjiden 

de tasarruf anlamına geliyor. 
Üstelik bu şekilde yıllık 500 aracın 
neden olduğu yaklaşık 1.000 tona eş 

değer karbondioksit salınımı da 
önlenebilecek. 

Tüketiciler tarafından farklı 
polemiklere sahne olsa da paralı 
poşet uygulaması şimdiden plas-
tik poşet kullanımını yarı yarıya 

indirmiş durumda. “Sıfır Atık” 
hedefi kapsamında daha gidilecek 
çok yol olsa da atılan bu adım, plas-
tiğe olan bağımlılığı azaltması açı-
sından olumlu bir gelişme olarak 
görülüyor. 

Dünyada her yıl değişik 
boyutta 5 trilyonu 
aşan plastik torba 
kullanılırken; Türkiye’de 
bu rakam 30 milyarı 
buluyor. Yılda kişi başı 
kullanılan plastik poşet 
miktarı ise 400.
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Son yılların en önemli gündemle-
rinden biri şüphesiz ki toplumsal 
cinsiyet eşitsizliği… Özellikle bu 
alanda atılan adımlar küresel ola-

rak gelişmişlik ve kalkınma alanlarındaki 
önceliklerinden biri haline geldi. Öyle ki 
dünyanın pek çok ülkesinde kadınların 

ekonomik hayata katılımı giderek art-
makta… Türkiye ise Ekonomik İşbirliği 
ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) “Tek 
Bakışta Devlet 2017” raporuna göre 
yüzde 33.8’lik kadın iş gücü katılım ora-
nıyla OECD’ye üye ülkelerin genel orta-
lamasında sonuncu sırada yer aldı. Peki, 

bu tablonun arkasında yatan nedenler ve 
Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım 
oranının bu denli düşük olmasının 
altında ne yatıyor? İşte Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun (TÜİK) her yıl 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nde yayınladığı 
“İstatistiklerle Kadın” verileri bu sorunun 

Kadınların sosyal ve ekonomik yaşamdaki yeri her zaman için tartışmaya açık bir 
konu… TÜİK’in Mart ayında açıkladığı “Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri 
Verileri”ne göre kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından az. Üstelik bunun 
en büyük nedeni kadınların “ev işleriyle meşgul” olduğu için iş gücüne katılım 
sağlayamaması. Öte yandan giderek artan kadın yönetici ve girişimci sayısı ise 
gelecek için umut verici nitelikte… 

KADINLARIN İŞ YAŞAMINDAKİ 
ROLÜ ARTIYOR
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KADIN GİRİŞİMCİLER GÖZ DOLDURUYOR
TÜİK’in araştırması Türkiye’deki kadınların iş yaşamına yönelik cinsiyet 
eşitliği adına yeterli olmasa da umut verici bir tablo ortaya koyarken ulus
lararası çalışmalar da kadın girişimcilerin durumunu gözler önüne seriyor. 
Dünya Bankası’nın Girişimcilik Araştırması’na göre Türkiye’de net olmayan 
bilgiler ışığında şirket sahipliğinde kadınlar yüzde 25,4’lik bir yer tutuyor. 
Crunchbase’in 2017 yılı Nisan ayında yayınladığı rapora göre ise tüm dün
yada startup ekosisteminde kadın girişimcilerin oranı yüzde 17 civarında 
iken startups.watch verilerine göre de Türkiye’de girişim ekosisteminde 
kadın girişimcilerin oranı yüzde 15 oluyor. Bu da Türkiye’deki kadın girişim
cilerin küresel rakipleriyle aralarındaki makası daralttığını gösteriyor.

GÜNDEM

yanıtını gözler önünde seriyor. 
Rapora göre Türkiye’de 2018 yılında, 

erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi 
olurken kadın nüfus 40 milyon 863 bin 
902 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle; nüfusun 
yüzde 50,2’sini erkekler, yüzde 49,8’ini ise 
kadınlar oluşturdu. Kadınlar ile erkekler 
arasındaki bu oransal denge, kadınların 
daha uzun yaşaması nedeniyle 65 ve daha 
yukarı yaş grubundaki kadınların lehine 
değişti. Bu yaş grubundaki nüfusun yüzde 
44,1’ini erkekler, yüzde 55,9’unu ise 
kadınlar oluşturdu.

ANNE OLAN KADIN İŞİ BIRAKIYOR
Hanehalkı işgücü araştırması sonuçla-

rına göre; 2017 yılında, Türkiye’de 15 ve 
daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin 
oranı yüzde 47,1 olup bu oran erkeklerde 
yüzde 65,6, kadınlarda ise yüzde 28,9 
oldu. Rakamlar kadınların büyük oranda 
iş gücüne katılım sağlayamadığını göste-
rirken bunun en büyük nedenlerinden 
birini ev işleriyle meşguliyetleri oluşturdu. 
Çocuk bakımının kadın tarafından üstle-
nilmesi nedeni ile kadın, çocuk sahibi 
olduktan sonra iş gücünden çekilmek 
zorunda kalıyor. 

EĞİTİM ARTTIKÇA İSTİHDAM DA 
ARTIYOR

Eğitim durumuna göre işgücüne katı-
lım oranı incelendiğinde ise kadınların 
eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne daha 
fazla katıldıkları görüldü. Buna göre okur-
yazar olmayan kadınların işgücüne katı-
lım oranı yüzde 15,9, lise altı eğitimli 
kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 
27,7, lise mezunu kadınların işgücüne 
katılım oranı yüzde 34,3, mesleki veya 
teknik lise mezunu kadınların işgücüne 
katılım oranı yüzde 42,6 iken yükseköğ-
retim mezunu kadınların işgücüne katı-
lım oranı ise yüzde 72,7 oldu. Araştırmada 
dikkat çeken diğer bir başlık ise cinsiyete 
ve ekonomik faaliyetlere göre istihdam 
oranları… Buna göre tarım sektöründe 
toplam istihdam oranı yüzde 19,4 iken 
erkek istihdam oranı yüzde 15,4, kadın 
istihdam oranı ise yüzde 28,3. Sanayi sek-
töründe ise kadınlar bir adım geride: 
Erkek istihdam oranı yüzde 31,4, kadın 
istihdam oranı yüzde 15,6. Kadın istihda-
mının en yoğun görüldüğü sektör olan 
hizmet sektöründe ise toplam istihdam 
oranı yüzde 54,1 olup bu oran erkeklerde 

yüzde 53,2, kadınlarda da yüzde 56,1 ola-
rak gerçekleşti. 

KADIN YÖNETİCİ SAYISI 
YÜKSELİŞTE

Araştırmada tüm veriler kadınlar aley-
hine değil şüphesiz. Özellikle akademik 
yaşamda, şirket yöneticiliğinde ve ulusla-
rarası ilişkiler alanında görev sahibi olan 
yetkin kadınların gözle görülür artışı dik-
kat çekici… Buna göre kadın profesör 
oranı 2008/2009 öğretim yılında yüzde 
27,4 iken 2017/2018 öğretim yılında 
yüzde 31,2 olurken; doçent kadrosunda 

görev yapan kadın oranı yüzde 38,8, öğre-
tim görevlisi kadrosunda görev yapan 
kadın oranı ise yüzde 50,2 olarak gerçek-
leşti. Dışişleri Bakanlığı verilerine göre ise 
2009 yılında kadın büyükelçi oranı yüzde 
10,8 iken bu oran 2018 yılında yüzde 
22,1’e kadar yükseldi. Diğer bir çarpıcı 
artış da şirketlerin yönetici pozisyonla-
rında gerçekleşti ve hane halkı işgücü araş-
tırması sonuçlarına göre; şirketlerde üst 
düzey ve orta kademe yönetici pozisyo-
nundaki kadın oranı 2012 yılında yüzde 
14,4 iken 2017 yılında yüzde 17,3’e kadar 
yükseldi. 
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10 bin yıl öncesine kadar insanlık, 
ihtiyacı olan gereksinimleri avlana-
rak ve doğadan toplayarak yaşamını 
sürdürüyordu. Tarımsal üretim ise 

ilkel yöntemlerle ve doğa koşullarına bağlı 
olarak gerçekleştirilebilen bir faaliyetti. 
Şimdilerde ise tarlalara tohumları dro-
ne’lar ekiyor, akıllı sensörler sulama yapı-
yor ve hatta ürünleri otonom makineler 
hasat ediyor. Benzer bir durum endüstri 
dünyası için de geçerli. 250 yıl öncesine 
dek kas gücüne dayalı ya da bireysel üre-
time yönelik olan faaliyetler bugün nes-
nelerin interneti ile birlikte neredeyse 
insan faktörüne gerek duyulmaksızın 

sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriliyor. 
Görülebileceği üzere teknoloji gelişiyor, 
toplumlar dönüşüyor. Siber-fiziksel sis-
temlerin hüküm sürdüğü bugünün dün-
yasında ise insanlığın önünde yeni bir 
dönüm noktası bulunuyor: Toplum 5.0! 

AVCI TOPLUMDAN SÜPER AKILLI 
TOPLUMA

İnsanlığın doğuşundan bu yana top-
lumsal alanda geçirilen dönüşümleri 5 
başlık altında incelemek mümkün. İlki 
Toplum 1.0 olarak adlandırılan, avcı-top-
layıcı yaşamın hakim olduğu dönem. Top-
lanan ürünlerin ekiminin yapılmasıyla 

tarıma geçilmesi ise tarım toplumunu oluş-
turdu, yani Toplum 2.0’ı. 17. ve 18. yüz-
yıla gelindiğinde patlak veren endüstri 
devriminin yarattığı yeni toplum düzeni 
de Toplum 3.0 olarak tanımlanıyor. 1950’li 
yıllardan itibaren bilgi teknolojilerindeki 
gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıkan ve 
bugün içinde bulunduğumuz bilgi top-
lumu ise Toplum 4.0. Sırada ise dijital tek-
nolojilerin ve yapay zekanın bir ürünü 
olarak ortaya çıkacak olan Süper Akıllı 
Toplum ya da diğer adıyla Toplum 5.0 var. 

KAVRAM 2016'DA DOĞDU
İlk kez 2016 yılında Japonya Bilim, 

TOPLUM 5.0’LA 
YENİ BİR DÜNYA DÜZENİNE
Avcı-toplayıcı, tarım, sanayi ve bilgi toplumlarının ardından insanlık yeni bir sıçrama 
noktasının eşiğinde. Dünyanın karşı karşıya kaldığı problemleri ve sosyal sorunları 
teknoloji ışığında yeniden ele alan bir toplum düzeni olarak tanımlanan Toplum 5.0, 
insanlığa yeni bir çağın kapılarını aralıyor. 
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Teknoloji ve İnovasyon Konseyi’nde 
Bakanlar Kurulu tarafından “Beşinci 
Bilim ve Teknoloji Temel Planı”nda kul-
lanılan Toplum 5.0 kavramı, içerisinde 
yaşadığımız fiziksel toplum ile nesnelerin 
interneti, yapay zeka ya da büyük veri gibi 
siber sistemlerin entegre olarak yeni bir 
akıllı toplum yaratması şeklinde tarif edi-
liyor. Bugün toplumsal alanda burun 
buruna geldiğimiz ya da gelecekte karşı-
laşılması muhtemel sorunlara karşı tekno-
lojinin sunduğu avantajların farkında 
olmak ve söz konusu teknolojilerin en 
akılcı şekilde kullanılmasını sağlamak da 
bu anlamda yeni toplumsal düzenin temel 
taşlarını oluşturuyor. Örnek vermek gere-
kirse ilk olarak nesnelerin interneti ile 
insanlığa dair her bilgi büyük veri başlığı 
altında toplanacak. Yapay zeka tarafından 
çeşitli algoritmalarla hızlı ve detaylı bir 
şekilde incelenerek, toplumsal sorunlara 
yanıt verecek alternatifler ortaya konacak. 
Böylece insanlığın ilerlemesine olanak 
tanıyacak hizmetler, hızlı ve hatasız bir 
şekilde uygulamaya konabilecek.

TEKNOLOJİ İNSANLIĞIN 
HİZMETİNDE 

2017’de dünyanın en büyük teknoloji 
fuarlarından CeBIT’de Japonya Başba-
kanı Shinzo Abe’nin de belirttiği üzere 
Toplum 5.0’ın özünde toplum için tek-
noloji anlayışı yatıyor. Zira yeni düzen 
“Teknoloji, toplumlar tarafından bir teh-
dit olarak değil, bir yardımcı olarak algı-
lanmalı” şeklinde temellendiriliyor. 
Japonya’da Toplum 5.0 seviyesine ulaşıl-
dığında çözüm bulması umulan 4 ana 
başlık var. İlki yaşlanan dünya nüfusuna 
karşı çözüm önerileri geliştirmek, ikincisi 
siber dünya ve fiziksel dünyanın entegre 
bir biçimde işlemesini sağlamak, üçün-
cüsü nesnelerin internetine toplumsal 
fayda odaklı bir nitelik kazandırmak ve 
son olarak da çevre kirliliği ve doğal afetler 
için çözüm yolları üretmek. 

DEĞİŞİM ÇANLARI ÇALIYOR
Teknolojik ve toplumsal alanda köklü 

bir değişime gidilirken çok sayıda sektö-
rün de köklü bir dönüşüm geçirmesi bek-
leniyor. Ulaştırma sektörü üzerinden bir 
örnek verilecek olursa, yarının toplu-
munda insanları taşıyacak araçların navi-
gasyona ve uydu sistemlerine bağlı 
otonom taşıtlara dönüşmesi uzak bir 

senaryo değil. Sağlık sektöründe insanla-
rın rutin kontrollerinin akıllı saat ya da 
akıllı giysi gibi araçlarla uzaktan gerçekleş-
tirilebilmesi, verilerin olası hastalıklara 
karşı uyarıda bulunması ya da tedavi öne-
rileri sunması da ortaya çıkması muhtemel 
sonuçlar arasında. Benzer şekilde eğitim, 
gıda, inşaat, maden, finans ve tarım gibi 
çok sayıda sektör de yeni değişimlere gebe. 

AŞILMASI GEREKEN 
ENGELLER VAR 

Teorik olarak mükemmele ulaşmada bir 
sorun göze çarpmasa da pratikte karşılaşı-
labilecek 5 temel problemden söz ediliyor. 
Bugünün hukuk sisteminin dahi teknolo-
jik gelişmelere henüz tam anlamıyla adapte 
olması sağlanamamışken Toplum 5.0 gibi 
bir düzen için hukuki bariyerlerin aşılma-
sının güç olması bunlardan ilki. Nesnelerin 
internetine yönelik bilimsel boşluklar, 
yetiştirilmiş personel eksikliği de yine yeni 
toplumsal düzenin yoluna taş koyan sebep-
lerden. Son olarak sosyo-politik önyargılar 
ve toplumsal direnç, Toplum 5.0’a geçişin 
hızını yavaşlatacak nedenler arasında 
önemli bir yer tutuyor. 

ROBOTLAR İNSANLARI İŞSİZ 
BIRAKMAYACAK

Toplum 5.0’ın önündeki önyargı ve 
toplumsal dirençte robot teknolojilerin 
insanların işlerini elinden alacağı korkusu 
önemli bir yer tutuyor. Veri güvenliği ve 
mahremiyet gibi konu başlıkları da insan-

ların zihinlerini meşgul eden başlıca endişe 
kaynakları. Uzmanların konuya yorumu 
ise robotların insanların ellerinden işlerini 
almayacağı, aksine yeni teknolojilerin hem 
iş yükünü hafifleteceği hem de yeni iş 
sahaları açacağı yönünde. Veri güvenliği-
nin önemi konusuna da değinen Japonya 
İş Federasyonu Keidanren, “Verinin 
korunması ve bilginin sınırlar ötesinde 
serbest, yasaksız akışı arasındaki denge iyi 
korunmalı. Mahremiyeti sağlarken dijital 
ticarette nasıl iş geliştirilebileceğine bak-
malıyız” yorumunu yapıyor.

TÜRKİYE’DE DURUM NE?
Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin gün-

deminde Endüstri 4.0 ya da Toplum 5.0 
gibi konu başlıkları yer alırken Türkiye’nin 
henüz kat etmesi gereken uzun bir yol var. 
Nitekim Uluslararası Robotik Federas-
yonu (IFR) verilerine göre Türkiye, imalat 
sektörü robot yoğunluğunda ortalamanın 
altında bir seyir izliyor. Dünya ortalama-
sında 10 bin çalışan başına 74 robot düşer-
ken, Türkiye’de bu sayı 23’te kalıyor. 
Henüz yeterli seviyeye ulaşılamamış olsa 
da Ar-Ge’ye ayrılan payın her geçen yıl 
arttığı ve kamu ve özel sektör eliyle oto-
nom girişimlerin hız kazandığını ise unut-
mamak gerek. 200 civarında bulunan 
otomasyon şirketinin önümüzdeki yıllarda 
artması, ihracata yönelik bir model izlen-
mesi dijital teknolojilerin yaygınlaştırıl-
ması ise Toplum 5.0’ı ülke gündeminin üst 
sıralarına taşıyabilir. 

GÜNDEM
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VERİMLİ ÇALIŞAN 
VERİMLİ ŞİRKET DEMEK
İnsan kaynaklarını verimlilik üzerine oturtan Saray Bisküvi, performans yönetimi 
ile çalışan verimliliğini arttırmayı böylece şirket verimliliğini de yükseltmeyi 
amaçlıyor. “Verimli ve yüksek performanslı çalışanlar işletmeye ölçülemez 
kazanımlar sağlarken, aynı zamanda işletme kültürüne de katkı sağlıyor” diyen 
Saray Bisküvi İnsan Kaynakları Grup Müdürü Ahmet Koşkan’a göre Saray 
Bisküvi’nin çalışanlarında aradıkları kriterler ise “planlama, problem çözme, 
karar verme, liderlik ve başarı” olarak sıralanıyor. 

B ir çalışanın verimliliği ne kadar 
artarsa şirketin verimliliği de 
aynı oranda yükselir. Bu süre-
cin kritik basamakları da per-

formans yönetimi ve ödüllendirmedir. 
İşte Saray Bisküvi’nin insan kaynakları 
yaklaşımının özeti bu cümlelerde saklı... 
Verimli ve yüksek performanslı çalışan-
ların işletmeye büyük kazanımlar sağla-
dığına inanan Saray Bisküvi İnsan 
Kaynakları Grup Müdürü Ahmet Koş-
kan, bunu gerçekleştirebilmek için de 
çalışanlara kendilerini geliştirme fırsatı, 
kariyer olanakları ve çeşitli ödüllendir-
meler ile katkı sağladıklarını belirtiyor. 

İnsan kaynakları, Saray Bisküvi için 
ne ifade ediyor? 

Her işletmede olduğu gibi insan,  
Saray Bisküvi için de en öncelikli kay-
nakların başında geliyor. Tüm süreçleri-
miz insan faktörünün etkisi altında 
gerçekleşiyor. Bu nedenle işletme değer-
ler zincirinin en üst basamağında insan 
yer alıyor. İnsan kaynakları Saray Bis-
küvi için bir bölümden ziyade tüm 
süreçleri oluşturan çalışanlarımızın 
tamamını kapsayan bir anlayışı ifade 
ediyor. Böylece yüksek performans kül-
türünü oluşturacak bir yapıya sahip 
olmayı hedefliyoruz.

İnsan kaynakları yönetiminde nasıl 
bir yaklaşım sergiliyorsunuz? Bize 
biraz bu yaklaşımı anlatabilir 
misiniz?

İnsan kaynakları temelde verimlilik 
üzerine bir yaklaşıma sahiptir. Ödüllen-

dirme  ve performans yönetimi ile çalışa-
nın verimliliğini arttırmak birinci 
önceliğimizdir. Böylece bu verimlilik saye-
sinde doğrudan şirket verimliliğinin art-
tırılabileceği yaklaşımı ile hareket 
ediyoruz. Tüm bu süreci ise eğitim ve 
kariyer olanakları ile de destekliyoruz.

Peki, sahip olduğunuz bu insan 
odaklı yaklaşım neden önemli? 
Bunun gerek Saray Bisküvi’ye 
gerekse çalışanlara ne gibi 
kazanımları oluyor?

İşletme özelinde işletmenin stratejile-
rine katkı sağlıyoruz. Verimli ve yüksek 
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performanslı çalışanlar işletmeye ölçüle-
mez kazanımlar sağlarken, aynı zamanda 
işletme kültürüne katkı sağlıyorlar. Çalı-
şanlarımıza ise kendilerini geliştirme fır-
satı, kariyer olanakları ve çeşitli 
ödüllendirmeler ile katkı sağlıyoruz. 

Saray Bisküvi’de çalışacak adayların 
hangi niteliklere sahip olmasını 
bekliyorsunuz?

Saray Bisküvi için aday alımlarında 
davranışsal bir seçme yerleştirme metodu 
uyguluyoruz.

Planlama, organizasyon, problem 
çözme, karar verme, liderlik, başarı odak-
lılık vazgeçilmez davranış kriterlerimiz. 
Adaylardan bu kriterlerde pozisyona bağlı 
olarak yeterli düzeyi arıyoruz. Ayrıca 
pozisyonların gerekliliğine bağlı olarak 
yabancı dil ve bilgisayar bilgisi de aradığı-
mız yetkinlikler arasındadır.

Bize biraz da işe alım sürecinden 
bahseder misiniz? Adaylar ne gibi 
aşamalardan geçiyor? 

İşe alım sürecimiz adayın açık pozisyon 
ilanına başvurusu ile başlıyor. Öncelikle 
ilan havuzu içerisinde adayın aranan 
pozisyona uygunluğuna bakıyoruz. Son-
rasında ise adayı ilk değerlendirmeleri 
yapmak üzere birinci aşama mülakata 
davet ediyoruz. Mülakatımız yetkinlik ve 
performans bazlı olarak gerçekleşiyor. 
Sonrasında ise uygun olan adaylar bölüm 

ile mesleki değerlendirme yapılmak üzere 
ikinci kez davet ediliyor. İkinci görüşme-
den de olumlu geçen adayların referans 
araştırmaları yapılıyor ve sonrasında işe 
alım teklifi ile süreç tamamlanmış oluyor. 
Bazı pozisyonlarda görüşme sayımız üç ve 
üzerine çıkabiliyor.

Çalışanların eğitim ve gelişimleriyle 
ilgili çalışmalarınızdan bahsedebilir 
misiniz?

Saray Akademi çerçevesinde yıllık ola-
rak eğitim planı hazırlıyoruz. Bu planı 
hazırlarken performans sonuçlarına, kari-
yer basamaklarına, üst amirinin görüşle-

rine, personelin görüşlerine, yasal ve 
şirket gerekliliklerine bakıyoruz. Sonra-
sında ise hazırladığımız bu plan çerçeve-
sinde eğitim ve gelişim faaliyetlerini 
gerçekleştiriyoruz. Yıl içinde oluşacak 
istekler ve gerekliliklere de anlık olarak 
karşılık vererek yaşayan bir eğitim ve 
gelişim sistemi oluşturuyoruz.

Çalışan motivasyonunu sağlama 
adına yürüttüğünüz çalışmaları 
anlatabilir misiniz? Yeni kazanılan 
beceriler veya satış hedeflerine 
yönelik ödül sisteminiz bulunuyor 
mu?

Düzenli olarak fikirleri ödüllendiri-
yoruz. Çalışanlarımızın fikirlerine önem 
veriyoruz. Özel günlere yönelik aktivi-
teleri kaçırmamaya çalışıyoruz. 

Hedef gerçekleştirmelerin tamamını 
ödüllendiriyoruz. Ayrıca anlık ödüllen-
dirmeler yapıyoruz. Konuya ve başarıya 
göre çalışanlarımızın sisteme katkısını 
sağlamayı hedefliyoruz. Tüm bu ödül-
lendirmeleri anlık, aylık, çeyrekler 
halinde ya da yıllık olarak yapıyoruz.

İşe yeni başlayan çalışanlara ne 
gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

İlk işe başlayan tüm personeller 
büyük bir yapıda olduklarından bazen 
kafaları karışabiliyor. Bu nedenle özel-
likle oryantasyon sürecini iyi geçirmele-
rini, çalışma arkadaşları ile iletişimlerini 
yüksek tutmalarını, sormaktan ve cevabı 
aramaktan vazgeçmemelerini tavsiye 
ediyorum.  

SÖYLEŞİ



22 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2019 SARAY BÜLTEN 23SARAY BÜLTEN NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2019

Çocuk kategorisine hızlı bir giriş yapan Saray Bisküvi, Vovo ürün ailesi ile raflara 
çıkar çıkmaz büyük ilgi gördü. Sevimli maymun Vovo karakteriyle dikkat çeken ve 
3 inovatif üründen oluşan portföy, çocukların hem en sevdiği arkadaşı hem de en 
sevdiği atıştırmalık olacak.

Saray Bisküvi’nin ürün geliştirme 
ve Ar-Ge başarısının en güncel 
örneği olan Vovo ailesi; bisküvi, 
çikolata, süt kreması, kek gibi 

farklı içeriklerin birlikte kullanılmasıyla 
ortaya çıkan inovatif ürünlerle ilklere de 

imza attı. Kalıp çikolatalı petibör bisküvi 
Vovo Art, çikolata kaplı, süt kremalı kaka-
olu kek Vovo Fun ve çikolata kaplı, drajeli, 
süt kremalı kakaolu bisküvi Vovo Pool 
ürünlerinden oluşan Vovo portföyü, yeni-
liklerle genişlemeye devam edecek. 

Yeni marka kimliği ve tasarımının yanı 
sıra benzersiz lezzetleriyle tüm tüketici test-
lerinden başarıyla geçen Vovo, çocukların 
renkli eğlence dünyasını onların tercih 
ettiği lezzetlerle buluşturuyor. “Sevimli 
Maymun Vovo’dan Sevimli Lezzetler” mot-

YENİ VOVO 
AİLESİ TÜM 
ÇOCUKLARIN 
KALBİNİ 
KAZANDI
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oranında Vovo ürünlerinin lezzetini beğe-
nen katılımcılar, ambalaj tasarımlarını ve 
maymun Vovo karakterini beğendiklerini 

belirttiler. Tüm çocuklar, sevimli karakter 
Vovo’yu çok beğendiler ve Vovo’yu her 
yerde görmek istediklerini söylediler. 

Tadım ve sözlü 
değerlendirme anketi 
sonucunda çocuklar 
Vovo ürünlerini 
yüzde 98 oranında 
beğendiklerini ve 
Vovo’yu her yerde 
görmek istediklerini 
belirtti.

Adana İzmir

tosuyla konumlanan Vovo, farklı mecra-
larda çocuklara eşlik edecek bir marka 
dünyası sunuyor. 

GERÇEK SÜT KREMASI BEĞENİLDİ
Yeni Vovo ailesini tüm Türkiye’nin 

beğenisine sunan Saray Bisküvi, ülkenin 4 
bir yanında gerçekleştirdiği tadım ve hedi-
yeli 23 Nisan aktiviteleri ile Vovo ürünle-
rini tüketiciler ile buluşturdu.Tadım 
yorumlarına gelince tüketiciler, genel ola-
rak Vovo’nun her üç çeşit ürünün de tadını 
çok beğendiğini ifade etti. Vovo Fun ürü-
nünün içerisindeki gerçek süt kreması ebe-
veynler tarafından çok beğenilirken; Vovo 
Art da çocuklar tarafından ilgi gördü. 

ÇOCUKLAR VOVO İLE 
TANIŞMAK İSTİYOR

Bu tadım aktivitelerinin yanı sıra 
çocuklarla gerçekleştirilen panel testle-
rinde, katılımcılardan tadım eşliğinde sözlü 
değerlendirme yapılması istendi. Yüzde 98 
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“SAĞLIK” BESİNLERİN 
LİFİNDE SAKLI
Günlük beslenmede lif bakımından zengin gıdalara 
yer vermek başta kalp, damar ve sindirim hastalıkları 
olmak üzere pek çok ciddi rahatsızlığı önlüyor. Üstelik 
lifli gıdaları kararınca tüketerek sağlıklı bir şekilde 
kilo verebilmek de mümkün. 

Sağlıklı bir yaşamın yolu şüphesiz 
ki doğru beslenmeden geçi-
yor. Dengeli ve doğru bir bes-
lenme modelindeki en önemli 

unsur ise vücuda faydalı gıdaları günlük 
beslenmeye eklerken; zararlı olan gıdalar-
dan mümkün olduğunca uzak durmak... 
Peki, insan vücuduna iyi gelen gıdalar 
hangileri? Sebzeler, meyveler ve su, bu 
listenin en üst sıralarında yer alırken; lifli 
gıdalara ayrı bir başlık açılması yerinde 
olur. Zira hem meyve hem sebze hem de 
tahıl ürünlerinde karşımıza çıkan lifli 
gıdalar vücuda sağladıkları fayda ile 
aslında birer mucize... Nitekim yapılan 
araştırmalara göre düzenli olarak lifli gıda-
lar tüketmek kalp ve damar hastalıkları, 
şeker hastalığı ve sindirim sistemi hasta-
lıkları gibi ciddi sorunları gözle görülür 
biçimde azaltıyor. Buna bağlı olarak da 

lifli gıdalarla beslenen kişilerin yaşam 
süresi ve kalitesi yükseliyor. 

METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR
Bunların dışında lifli gıdalar organ-

larda oluşan iltihapların azalmasına, kan-
serojen maddelerin vücuttan atılmasına 
da yardımcı oluyor. Tabii ki lif bakımın-
dan zengin gıdaların vitamin ve mineral 
bakımından zengin olduğunu da eklemek 
gerek. Tüm bunların dışında lifli gıdaları 
günlük beslenmeye dahil ederek metabo-
lizma hızını iki katına çıkarmak ve sağlıklı 
bir şekilde kilo verebilmek de mümkün. 
Tabii ki yeterli sıvı alımıyla beraber... 

Sağlıklı bir yaşamın sırrını içinde 
bulunduran lifler hangi gıdalarda bolca 
bulunur peki? Öncelikle liflerin suda 
çözünebilen lifler ve suda çözünemeyen 
lifler olmak üzere ikiye ayrıldığını belirt-

mekte fayda var. Farklı rahatsızlık-
lara gelen bu liflerden suda çözünebilen 
olanları, kan şekerinin sabitlenmesini ve 
kötü kolesterolün düşürülmesini sağlıyor. 
Suda çözünemeyen lifler ise kabızlık, 
hemoroid, sindirim sistemi hastalıkları 
gibi riskleri azaltıyor. 

ÖNERİLEN MİKTAR 
38-21 GRAM ARASI

Yulaf kepeği, yulaf ezmesi, pişmiş ya da 
kahvaltılık gevrek biçimindeki arpa gibi 
tam tahıllar, kuru erik, armut ve narenciye 
meyveler, nektarin, şeftali, elma, muz ve 
böğürtlen, sarı veya yeşil mercimek, fasulye, 
nohut gibi baklagiller, brokoli, brüksel 
lahanası, havuç gibi sebzeler suda çözüne-
bilir liflerden başlıcaları. Şalgam, pancar, 
karnabahar gibi çiğ sebzeler, yeşil fasulye, 
salatalık, soğan, lahana, kereviz, domates, 
patlıcan, biber, mısır gibi yeşil yapraklı seb-
zeler, elma kabuğu, kiraz, üzüm, ananas, 
portakal, kavun, erik, çilek gibi kabuklu, 
çekirdekli meyveler, buğday kepeği, çavdar 
ve kahverengi pirinç gibi tahıllar da gıdalar 
yoluyla alınan suda çözünemeyen liflere 
örnek oluşturuyor. Çok az lifli yiyecekler 
tüketmek zamanla kan şekerini düşürdüğü 
ve iştahı kontrol altına almayı zorlaştırdığı 
için lifli besinlere günlük beslenmede vücu-
dun ihtiyacı kadar yer vermek önemli. 
Uzmanların önerdiği günlük diyet lifi mik-
tarı ise 19-38 yaş arası erkeklerde 38 gram, 
51 yaş üstü erkeklerde 30 gram, 19-50 yaş 
arası kadınlarda 25 gram, 50 yaş üstü 
kadınlarda ise 21 gram civarında. 

SARAY’DAN LEZZETLİ BİR LİF 
KAYNAĞI: 100 KALORİ LIGHT 
KRAKER

Her pakette 100 kalori olarak porsiyon-
lanmış 6’şar adet üründen oluşan 100 
Kalori serisinde yer alan Light Kraker, 
kalori kontrol imkanı sunarken aynı 
zamanda zengin lif içeriğiyle de sindirim 
sistemini düzenlemeye yardımcı oluyor. 
100 Kalori Light Kraker, tuzlu atıştırmalık 
sevenlerin en lezzetli ve dengeli tercihi 
olmaya devam ediyor. 
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ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN 
DAİMİ SPONSORU SARAY
Saray Bisküvi, ülkenin geleceği olan çocuklara ve 
gençlere yönelik yatırım çalışmalarına hız kesmeden 
devam ediyor. Çocukların katılımına açık Golf Club 5. 
Beginners Turnuvası’nın yanı sıra ülkenin farklı 
şehirlerindeki birçok üniversite etkinliklerinde 
sponsor ve konuşmacı olarak yer alan Saray Bisküvi, 
çocuklara ve gençlere desteğini sürdürdü. 

Türkiye’nin önde gelen yatırım, 
üretim ve ihracatçı kuruluşu 
Saray Holding çatısı altında 
faaliyet gösteren Saray Bisküvi, 

Bisküvi, ülke ve topluma yönelik sorum-
luluk misyonunu yurt genelinde çocuk-
lar ve gençlere yönelik düzenlenen 
etkinliklerdeki katılımıyla bir kez daha 
ispatladı. 23 Nisan’da Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ataşehir 
Golf Club tarafından çocukların katılı-
mına özel olarak 5.’si düzenlenen Begin-
ners Golf Turnuvası’nda Saray Bisküvi 
ve Milkman ürünleriyle katılım sağla-
nırken, madalya kazanan katılımcılara 
Saray ürün paketi hediye edildi. Saray 
Bisküvi ve Milkman ürünlerini deneyen 
ziyaretçilerin özellikle Milkman Fındık 
Aromalı süt çeşidini beğendiği görüldü. 
Benzer şekilde başta çikolatasının tadı ve 
kalitesiyle beğeni toplayan Vovo Art 
ürünü olmak üzere diğer çeşitler de 
memnuniyetle karşılandı. 

GENÇLERE KARİYER FIRSATLARI 
ANLATILDI 

Saray Bisküvi, Türkiye’nin dört bir 
yanında gençlerle buluşarak, kariyer fır-
satlarını anlattı. 

18 Nisan’da Karabük Üniversitesi’nde, 
25-26 Nisan’da Konya İç Anadolu Kariyer 
Zirvesi’nde, 29-30 Nisan’da Karaman 
İstihdam Kariyer ve Girişimcilik Fuarı’nda 
ve son olarak 26-29 Nisan tarihlerinde 
Kocaeli TİMÖB’de (Türkiye İnşaat 

Mühendisliği Öğrenci Buluşması) İK 
Grup Müdürü Ahmet Koşkan liderliğinde 
çalışma hayatı ve kariyer ile ilgili önemli 
tavsiyelerde bulunuldu. Buluşma ve etkin-
liklerde ürün desteği de sunulurken, Saray 
Bisküvi ürünleri gençlerin yoğun ilgisiyle 
karşılaştı.

5-6-7 Nisan tarihlerinde de Galatasaray 
Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelindi. 



26 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2019 SARAY BÜLTEN 27SARAY BÜLTEN NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2019

Saray Bisküvi’nin düzenli olarak yürüttüğü “Altın 
Değerinde Fikirlere Altın Hediye” projesinin yeni 
konusu olan “Çikolata Kaplamalı” yeni ürün fikrinin 
birincisi Ayşe Sünbüloğlu oldu.

İzmir bölgesinde faaliyet 
gösteren Dayalar 
Gıda’nın araç 
giydirmeleri, Saray 
Bisküvi tarafından 
gerçekleştirildi. Bundan 
böyle Saray Bisküvi, 
Dayalar Gıda araçlarıyla 
yollarda daha da 
görünür olacak.  

Saray Bisküvi, faaliyet gösterdiği 
her alanda bilişim teknolojilerini 
ve endüstriyi bir araya getirerek 
geleceğe yönelik hamleler 

yapma amacına uygun olarak “Altın 
Değerindeki Fikirler” yarışması 
düzenledi. Çikolata kaplamalı yeni ürün 
önerileri  konusunda fikirlerini 
sunmaları beklenen katılımcılar “En iyi 
fikir” ve “En fazla fikir sunan” olmak 
üzere iki başlık altında fikirlerini iletti. 
Proje kapsamında ödüle layık görülen 
isim Ayşe Sünbüloğlu oldu. 

ALTIN FİKİRLERE 
KAPI DAİMA AÇIK

“Altın Değerindeki Fikirlere Altın 
Hediye” projesi için fikri yeterli bulun-
mayanların şanslarını yeni fikirlerle bir 
sonraki ay için yeniden denemesi 
mümkün. Katılımcılar, yeni fikirleri 
Saray Platform içindeki öneri ekranın-
dan, fikirfabrikasi@saraybiskuvi.com.
tr mail adresinden, personel bilgisayar-
larında yer alan fikir fabrikası öneri 
servisi kısa yolundan, tesislerdeki fikir 
fabrikası öneri kutularından ya da 

WhatsApp’tan ileterek varlıklarını 
gösterebilir.

Saray Bisküvi, gerçekleştirdiği 
satış ve pazarlama çalışmalarıyla 
tüm Türkiye’de görünür 
olmaya ve fark edilmeye devam 

ediyor. Markanın bu yöndeki son 
çalışmalarından biri de Dayalar Gıda’nın 

araç giydirmeler i  oldu.  Saray 
Bisküvi’nin Vovo, Çikilop, Trilace, 
Eldenele, LoveIt, Limousine, Powernut 
ve Çikonella ürün görsellerinin 
bulunduğu araçlar, Dayalar Gıda ile 
yollarda tüketicilerle buluşacak.

 
SARAY 
BİSKÜVİ, 
DAYALAR 
GIDA İLE 
YOLLARDA

ALTIN DEĞERİNDEKİ 
FİKİRLERE 
ALTIN HEDİYE
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Saray Bisküvi İnsan Kaynakları Departmanı, 
Karaman fabrikasında birçok faaliyet hayata 
geçirerek çalışanlarının yaşamına dokunmaya 
devam ediyor. İnovatif fikirlerin ödüllendirilmesi, 
Kadınlar Günü’ne özel sürprizler ve çalışanların kan 
bağışı bu etkinliklerin sadece birkaçıydı. 

İnsan odaklı yönetim anlayışıyla hare-
ket eden Saray Bisküvi’nin İnsan Kay-
nakları Departmanı, çalışanlarını, 
farklı konularda eğitmeye, destekle-

meye, motive etmeye ve ödüllendirmeye 
devam ediyor. Bu hedef doğrultusunda 
Karaman fabrikasının İnsan Kaynakları 
Departmanı Mart ve Nisan aylarında bir 
dizi etkinlik gerçekleştirdi. İlk olarak 4 
Mart’ta fabrikanın Üretim Planlama 
Memuru Ahmet Gazi Kutsal’ın emeklilik 

töreni  kutlandı. Fabrika çalışanlarının 
katıldığı kutlamada emekli olan Kutsal 
için pasta kesildi. 

KADIN ÇALIŞANLAR UNUTUL-
MADI

Kadın dostu şirket olma misyonuyla 
hareket eden Saray Bisküvi’nin Karaman 
ve Kırklareli fabrikasında 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nde kadın çalışanlarla bir 
araya gelindi. Tüm kadın çalışanlara 

Kadınlar Günü’ne özel gül ve karanfil 
hediye edildi. İş güvenliği konusunda 
eğitim ve çalışmalarına da hız kesmeden 
devam eden Saray Bisküvi’de 27 Mart’ta 
bir yangın tatbikatı yapıldı. Çalışanlara 
önce teorik bilgi verilirken ardından da 
kontrollü bir yangın çıkarılarak pratik bir 
yangın söndürme tatbikatı gerçekleşti-
rildi. Sosyal yardımlaşmanın ve toplum-
sal duyarlılığın en önemli ayağını 
oluşturan kan bağışı da Saray Bisküvi’nin 
gündemindeydi. 1 Nisan’da 53 Saray 
Bisküvi çalışanı Kızılay’a kan bağışı yapa-
rak pek çok kişinin hayatına dokundu. 

SARAY’DAN İNSAN 
ODAKLI ETKİNLİKLER
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SARAY 
BİSKÜVİ 
İKİNCİ KEZ 
ZİRVEDE
Saray Bisküvi, marka ve 
ajansların sosyal medya 
performanslarını objektif 
verilere dayanarak ölçülen 
ilk ve tek organizasyon olan 
“Social Media Awards 
Turkey”den aktif sosyal 
medya stratejisi ile Gıda 
Şirketleri Kategorisinde 
birincilikle döndü. 
Geçtiğimiz yıl da aynı ödülü 
almaya hak kazanan Saray 
Bisküvi, böylece kendi 
kategorisinde iki yıl üst üste 
birinci olarak büyük bir 
başarıya da imza atmış oldu.

Marketing Türkiye-BoomSonar 
işbirliği ile düzenlenen ve 
bağımsız araştırma şirketi 
Deloitte tarafından denetle-

nen, Türkiye’nin en kapsamlı sosyal medya 
yarışması “Social Media Awards 2019 Tur-
key” ödül töreninde Türkiye’nin en sevilen 
atıştırmalık markası Saray Bisküvi, “Soci-
alBrands Veri Analitiği Ödülleri” alanında, 
Gıda Şirketleri kategorisinde birincilik 
ödülüne hak kazandı. Kazandığı bu altın 
ödül ile birlikte, gıda şirketleri kategori-
sinde sosyal medya alanında en başarılı 
çalışmaları ve stratejileri geliştiren firma 
olduğunu bir kez daha belgeleyen Saray 
Bisküvi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl 
da birinciliği yine kimseye kaptırmadı. 
Böylece Saray Bisküvi, kendi kategorisinde 
iki yıl üst üste birinci olarak büyük bir 
başarıya da imza atmış oldu. 

TAKİPÇİLERLE SICAK TEMAS 
KURUYOR

Giderek yükselen organik takipçi sayısı 

ile Saray Bisküvi, sosyal medya hesapla-
rında; Çikilop, LoveIt, 100 Kalori, Off-
time, Eldenele, Powernut ve Choco Lips 
gibi markalarını tanıtırken, 400’den fazla 
ürün yelpazesi ile ilgili bilgiler de paylaşı-
yor. Düzenli olarak yapılan yarışmalar 
sayesinde takipçiler ile sıcak temas kurar-
ken, aynı zamanda sosyal medya hesapla-
rında tüketicilere Saray Bisküvi ürünleri 
ile yapılabilecek pratik ve lezzetli tarifler 
vererek ilginin güncel tutulmasını sağlı-
yor.

VERİYE DAYALI ÖLÇÜMLEME
“SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri” 

bu yıl farklı sektörlerdeki binlerce sosyal 
medya hesabının bir yıllık performansını 

ölçümleyerek, en başarılı markaları ödül-
lendirdi. Tamamen veriye dayanan per-
formans ölçümlemeleriyle belirlenen 
ödüller, BoomSonar’ın sosyal medya 
marka ölçümleme ve puanlama sistemi 
SocialBrands sıralamasına dayanıyor. 
SocialBrands’ın aralarında toplam etkile-
şim sayısı, hayran sayısı, hayran artışı, 
performans istikrarı, etkileşimlerin ileti-
lere göre dağılımı, etkileşim oranları, 
farklı ileti türlerinin kullanım oranları, 
sektörel performans, hashtag ve mention 
kullanımı ve sayfa bilgileri gibi toplamda 
otuzdan fazla kriter içeren benzersiz algo-
ritmasıyla hazırlanan sıralama, tamamen 
veriye dayalı ve istatistiksel bir ölçümleme 
sunuyor.
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BİZDEN HABERLER

E ğitimini Koç Üniversitesi Ulusla-
rarası İlişkiler ve İşletme bölümle-
rini bitirerek tamamlayan Kamil 
Özdağ, şu an Ensar Elektronik ve 

Mekanik Endüstri A.Ş.’de Ticaret Müdür-
lüğü görevini yürütüyor. Ensar Endüst-
ri’nin üretim konusundaki tecrübesini 
yatırımcılara sunduğunu söyleyen Özdağ, 
rakiplerinden farklılaşabilmek için de ino-
vasyonu merkeze alarak Ar-Ge’ye yatırım 
yaptıklarını belirtiyor. 

Ensar Endüstri ne zaman kuruldu? 
Faaliyet alanınızdan bahseder 
misiniz?

Ensar Endüstri 1995 yılında faaliyetle-
rine başlamış olup bisküvi, kremalı sandviç 
bisküvi kek, gofret, marshmallow sandviç 
üretim tesisleri, süt ürünleri üretim ve 
oluklu mukavva üretim sektörlerinde anah-
tar teslim tesisler kuruyor ve yatırımcılara 
tesis ve ekipmanlar ile birlikte üretim konu-
sunda kazanmış olduğu 40 yıllık tecrübeyi 
de yatırımcılara sunuyor.

Ensar Endüstri’yi sektörde farklı 
kılan özellikleri neler?

Ensar Endüstri’nin farkı, müşterileri-
mize vermiş olduğu tecrübe ve hizmetlerin 
bütünüdür. Çünkü müşterilerimiz makine 
ve tesis yatırımı yaptıklarında birden fazla 
tedarikçi ile uğraşıyor, koordinasyon prob-
lemleri yaşıyor ve bu tarz aksaklıklar yatı-
rımcılara zaman ve para kaybettiriyor. 
Ayrıca yukarıda da belirttiğim gibi tesis 
yatırımı işin bir bölümü istenilen kalite ve 
standartlarda üretilebilmesi ayrı bir bölü-
müdür. Biz de Ensar Endüstri olarak bu 

hizmetlerin hepsini kapsayan bir paket 
sunarak müşterilerimizin kafaları ağrıma-
dan yatırımlarını yapmalarını ve istedikleri 
uluslararası standartlara uygun ürünleri 
üretmelerini sağlıyoruz. 

İnovasyon ve Ar-Ge, Ensar Endüstri 
için ne ifade ediyor?

Teknoloji, üretim ve paketleme sistem-
leri iş kolunda olduğumuz için inovasyon 
ve Ar-Ge vazgeçilmez iki unsurdur bizim 
için. Çünkü rakiplerimiz dünya çapında ve 
bizden daha eskiler. Böyle bir ortamda da 
sürekli kendinizi geliştirmek ve uluslararası 
rakiplerinizle aranızdaki gelişim ve tecrübe 
farkını kapatmak için sürekli araştırmak, 
geliştirmek ve farklı olmak zorundasınız

Ensar Endüstri’nin ihracat 
yaptığı ülkelerden bahsedebilir 
miyiz? Önümüzdeki yıllarda 
hangi bölgelere yoğunlaşmak 
istiyorsunuz? 

Ensar Endüstri olarak Türki Cumhuri-
yetler, Kuzey Afrika ve Uzak Doğu bölgele-

rine tesis kurulumlarımız yoğun olarak 
devam ediyor. Bu bölgeler de şu anda hükü-
met ve devlet politikası olarak iç üretimler 
ve üreticiler düşük faiz ve uzun vadeli kre-
diler ile destekleniyor. Bu teşviklerle birlikte 
müteşebbis ruhlu insanlar hem ülkelerine 
katkı sağlamak hem de ekonomik edinim 
elde etmek için yatırım yapıyorlar. Bizler de 
bu süreçler devam ettiği sürece belirtilen 
bölgelerde yoğunluğumuzu devam ettirmek 
istiyoruz.

Şu ana kadar gerçekleştirdiğiniz en 
büyük proje hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Ensar Endüstri olarak yapmış olduğu-
muz tesis 100 ton/gün kapasiteye sahip kek, 
bisküvi, kremalı sandviç bisküvi, marshmal-
low sandviç bisküvi ve gofret üretim tesisi-
dir. Uluslararası standartlara uygun, 
kapasiteli ve çeşitli üretim kapasitesine sahip 
bir tesis oldu. 

Önümüzdeki yıldan beklentileriniz 
neler? Ne kadarlık bir büyüme 
öngörüyorsunuz?

Ensar Endüstri olarak sürekli kendimizi 
geliştirdiğimiz ve yeni sektörlerde hizmet 
vermeye başladığımız için sürekli büyüyen 
ve gelişen bir yapıya sahibiz. Hedef bölge 
pazarlarımız ile ilgili sürekli pazar takibi 
yapıyor ve fuarlara katılarak müşterilerimize 
ulaşmaya devam ediyoruz. Projelerimizin 
tutar olarak büyüklükleri değiştiği için 
büyüme oranı ile büyüme ilgili net bir şey 
söylememiz pek mümkün olmuyor ama 
her zaman hedefimiz enflasyon +%8 
büyüme rakamlarını yakalamak.

ENSAR ENDÜSTRİ’NİN 
ANAHTAR TESLİM PROJELERİ 
FARK YARATIYOR
Bisküvi, kremalı sandviç bisküvi kek, gofret, marshmallow sandviç üretim 
tesisleri, süt ürünleri üretim ve oluklu mukavva üretim sektörlerinde anahtar 
teslim tesisler kuran Ensar Endüstri, müşterilerine verdiği tecrübe ve hizmetler 
bütünüyle fark yaratıyor. Şu anda Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika ve Uzak Doğu 
bölgelerine odaklanan Ensar Endüstri, hedef bölge pazarlarıyla da büyümesini 
sürdürmeyi hedefliyor. 
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Dünyanın enerji ihtiyacı her geçen 
gün artarken, enerjiye yönelik 
yatırımlar da aynı oranlarda 
büyüyor. Özellikle çevreye 

duyarlı enerji yatırımlarının önem kazan-
dığı bu dönemde Saray Holding de Gree-
neco Enerji ile çevreci ve yenilenebilir bir 
alternatif sunuyor. Greeneco’nun motivas-
yonunu Türkiye’nin elektrik ihtiyacındaki 
dışa bağımlılığını azaltmasından aldığını 
söyleyen Greeneco Genel Müdürü Cem 
Ovalıoğlu, devam eden yatırımlarla daha 
da büyümeyi hedeflediklerini belirtiyor. 

Enerji alanındaki yatırımınız 
Greeneco’yu anlatabilir misiniz? 

Greeneco Enerji Mart 2012’de Saray 
Holding ile Acarsan Holding’in yüzde 50 
yatırım ortaklığı ile kuruldu. Kurulduktan 
çok kısa bir süre sonra Maden Tetkik ve 
Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafın-
dan açılan 6 adet jeotermal alanın ihalesini 
kazandı. Greeneco kuruluşundan hemen 
sonra MTA’nın açtığı Türkiye’nin son kal-
mış en değerli jeotermal alan ihalelerine 
girerek hem elektrik enerjisi üretimi potan-

siyeli en yüksek Denizli-Sarayköy ve 
Bolu-Seben gibi alanları bünyesine katar-
ken, öte yandan da turizm cenneti Köyce-
ğiz, Dalyan’ı, Fethiye’yi, Silifke’yi ve 
konumu itibariyle Konya-Karapınar gibi 
turizm ve seracılık açısından değerli alanları 
bünyesine dahil etti. Greeneco Sarayköy’de 
2018 30 Eylül itibariyle JES1(12,8 MWe), 
JES2 (12,8 MWe) JES3 (12,8 MWe) JES4 
(12,8MWe) olmak üzere toplam 51,2 
MWe kurulu güce sahip oldu. Greeneco 
JES5 28 MWe projesi devam ediyor. 2019 
Eylül ayı itibariyle JES5 yatırımının dev-
reye alınması hedefleniyor.

Greeneco’yu diğer enerji 
yatırımlarından farklı kılan 
özellikler nelerdir?

Greeneco adından da anlaşılabileceği 
üzere; her projesinde Türkiye’mize yeşil 
enerji kazandırmayı hedefliyor. Bu kap-
samda yaptığı her iş ve proje revizyonunda 
önce çevrenin zarar görmeyeceği şekilde 
çözümler üretiyor. Su ve buharın kuyular-
dan enerji santraline taşıyan borularımızın 
doğa ile iç içe görünmesi amacıyla yeşil renk 

ile kaplanması gibi bazı nüanslar ile çev-
reye zarar vermeden uyum sağlanması 
hedefleniyor. Santrallerimizde kullanılan 
tüm jeotermal akışkanlar çevre mevzuatı 
kapsam ve kontrollerinde reenjeksiyon 
yöntemi ile kuyularımıza yeniden trans-
feri sağlanıyor. 

Enerjiye yönelik bu yatırımınızın 
arkasında nasıl bir motivasyon 
bulunuyor?

Greeneco’nun enerji yatırımlarındaki 
en büyük motivasyonu her zaman ülkemi-
zin elektrik ihtiyacında dışa bağımlılığını 
azaltmasından alıyor. Tüm ekibimiz bu 
bilinç ve irade ile işlerine sıkıca sarıldılar. 
Yatırım ve işletme ekiplerimiz çevre bilinci 
ve doğa sevgisiyle yeşil enerji üretme esa-
sıyla çalışıyor. 

Jeotermal enerjiye yönelmenizin 
sebepleri nelerdir?

Greeneco’nun jeotermal enerjiye yöne-
liminin başında yeşil bir enerji üretimin 
olması ve öz kaynakların değerlendirilme-
sine katkı sağlama isteği yatıyor. Greeneco 
üretim kapasitesi ve üretim oranı ile jeo-
termal enerji üretimi yapan firmalar ara-
sında zoru başaran bir firmadır. Tüm 
çevre denetlemelerini başarıyla tamamla-
masının yanı sıra, santrallerinde bakım 
kontrollerinden ödün vermeden üretim-
lerini tam kapasitede tutmayı hedefliyor.  

Türkiye’nin hangi bölgelerinde 
enerji yatırımlarınız bulunuyor? 

Greeneco Enerji’nin enerji yatırımla-
rının tümü Denizli ili Sarayköy ilçesi 
Tekke Hamam ruhsat sahası sınırları 
içerisindedir. 

Greeneco’nun birinci ve ikinci 
fazları hakkında bilgi verebilir 
misiniz? Şu ana kadar neler 
yapıldı, kısa vadede neler 
yapılması planlanıyor?

2018 Eylül ayı itibariyle Greeneco 
JES1, 2, 3, 4 santrallerinin toplamda 51,2 
MWe yatırım ve işletme sürecini başarıyla 
tamamladı. Bugün hâlâ devam eden 
JES5-28 MWe jeotermal enerji santrali-
mizin 2019 Eylül ayında devreye alınması 
planlanıyor. 2020 Eylül ayına kadar da 
JES-6 28 MWe jeotermal enerji santrali-
nin yatırım sürecinin gerçekleştirilmesi 
hedefleniyor. 

TÜRKİYE’NİN YEŞİL 
ENERJİSİ GREENECO’DAN
Son dönemdeki enerji yatırımlarıyla dikkat çeken Saray 
Holding, Türkiye’nin artan enerji ihtiyacını yenilebilir 
ve çevreci kaynaklar ile karşılamayı hedefliyor. 
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SARAY HOLDİNG’DEN

Dünyadaki hızlı nüfus artışı ve 
küresel iklim değişikliği, tarım 
sektörünü günümüzde stratejik 
açıdan yeri doldurulamaz bir 

konuma getirdi. Hâl böyle olunca bu sek-
töre yönelik büyük şirketlerin yatırımları da 
durmadan büyüyor. Saray Holding de kısa 
bir zaman önce tarım ve hayvancılığa iddi-
alı bir giriş yaparak sektördeki yerini sağ-
lamlaştırdı. Teknoloji ve inovasyonu 
merkezine alan bir anlayışla çalışmalarını 
yürüttüklerini söyleyen Özdağ Tarımsal 
Ürünler A.Ş.’den Kamil Özdağ, maksimum 
verimlilik ve sürdürülebilir kaliteli üretim 
adına dünyadaki en iyi uygulamaları takip 
ettiklerini ve hayata geçirdiklerini söylüyor.  

Tarım sektörüne yönelik yeni 
girişiminiz hakkında bilgi alabilir 
miyiz?

Afyon Sandıklı ilçesinde domates üre-
timine yönelik sera yatırımımıza ek olarak 
Türkiye’de hâlâ küçük metrajlı arazilerde 
yetiştirilen yaban mersini meyvesi üretimi 
için yatırım sürecimizi başlattık ve Hazi-
ran ayının son haftasında yatırımımızı 
tamamlamış olacağız. Toplamda 50 bin 
adet yaban mersini fidanı  ekeceğiz. Üre-
tim şeklimiz saksılı olacak ve yine tekno-
lojik sera üretim modeli gibi sulama ve 
gübreleme sistemimiz tamamen teknolo-
jik yüzde 100 kontrol edilebilir olacak. 

Ne zaman ve ne kadarlık bir 
yatırımla bu sektöre adım attınız?

Sandıklı’daki teknolojik serada domates 
üretim yatırımımıza 2018 Ocak ayında 20 
milyon TL’lik yatırım bütçesi ile başladık 
ve 2018’in son çeyreğinde yatırımı 
tamamlayıp üretime geçtik. Yine yaban 
mersini üretimi ile ilgili 10 milyon TL 
tutarında bir yatırım planlaması yaptık.

Saray Holding olarak tarım 
sektörüne yatırım yapmanızın 
nedenleri neler oldu?

Holdingimizin “Tarımsal Yatırımlar 
Bölümü” envanterinde zaten Karaman’da 
30 bin ağaçlık pilot yatırım olarak  elma 
üretimimiz, 100 bin m2’lik bir alanda 
yemlik mısır üretimimiz vardı. Tarımın 
hem ülkemizde hem de dünyada stratejik 
bir öneme sahip olması nedeniyle ve hem 
iç piyasadaki hem de ihracat pazarlarında 
doğan talebi karşılamak adına tarım sek-
töründe büyüme kararı aldık. 

Tarım ve hayvancılık 
faaliyetlerini nasıl bir anlayışla 
yürütüyorsunuz?

Hem tarımda hem de hayvancılıkta 
süreçlerimizi dünyadaki bu alanda gelişme-
leri, teknolojileri ve verimliliği arttırıcı 
uygulamaları takip ederek ve uygulayarak 
gerçekleştiriyoruz. Diğer sektörlerde olduğu 
gibi tarım ve hayvancılıkta da teknoloji ve 

inovasyonun çok önemli yeri var. Maksi-
mum verimlilik ve sürdürülebilir kaliteli 
üretim adına dünyadaki en iyi uygulamaları 
takip ediyoruz ve hem yurt içinden hem de 
yurt dışından danışmanlık alıyoruz. 

Şu anda tarımda ne kadarlık bir 
üretim gerçekleştiriyorsunuz?

Tarımda, Karaman’daki elma bahçe-
mizde sezonluk gerçekleşen üretimimiz 
400 ton, mısır üretimimiz 200 ton ve 
Sandıklı’daki seramızda domates üretimi-
miz 2 bin 700 ton olarak gerçekleşiyor. 

Önümüzdeki yıllarda bu girişime 
yönelik hedefleriniz neler olacak?

Önümüzdeki dönemde tarım alanında 
yatırımlarımız devam edecek olup yine 
Afyon’un Sandıklı ilçesinde mevcut yatırı-
mımızı konjonktür ve piyasa  şartla-
rına göre 200 - 300 bin m2’ye kadar, salkım 
domatesi, çiçek serası ve farklı meyve çeşit-
lerinde büyütmeyi hedefliyoruz. 

SARAY’IN TARIMINDA 
İNOVASYON BAŞROLDE
Gıda, enerji, teknoloji, ambalaj sektörlerindeki yatırımlarıyla dünyanın birçok 
noktasına çözüm ve hizmetler sunan Saray Holding şimdi de tarım ve hayvancılık 
sektöründeki yatırımıyla göz dolduruyor. Saray Holding’in en genç ve dinamik 
girişimleri arasında yer alan tarım faaliyetlerinin odak noktasını, teknoloji ve 
inovasyon oluştururken; Holding’in bu alandaki büyümesi hız kesmeden devam 
edecek.
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Sayın Ahmet Koşkan, Saray Bisküvi’de, 
İnsan Kaynakları Grup Müdürü olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Ziya Gözel, Greeneco Jeotermal 
Enerji Santrali Bünyesinde, Enerji Sistemleri 
Mühendisi olarak göreve başlamıştır.

Sayın Cihan Gündüz, Greeneco Jeotermal 
Enerji Santrali Bünyesinde, Sondaj Mühendisi 
olarak göreve başlamıştır.

Sayın Bahadır Sokullu, Greeneco Jeotermal 
Enerji Santrali Bünyesinde, Sondaj Müdürü 
olarak göreve başlamıştır.

Sayın Seyit Mehmet Uzunöz, Greeneco 
Jeotermal Enerji Santrali Bünyesinde,  
Bütçe ve Raporlama Uzmanı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Bahattin Akdağ, Greeneco Jeotermal 
Enerji Santrali Bünyesinde, İnsan Kaynakları 
Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

Sayın Ahmet Öcal, Greeneco Jeotermal Enerji 
Santrali Bünyesinde, Mekanik Bakım Ustası 
olarak göreve başlamıştır.

Sayın Fehmican Usta, Greeneco Jeotermal 
Enerji Santrali Bünyesinde, Kumanda Odası 
Operatörü olarak göreve başlamıştır.

Sayın Mehmet Günay, Greeneco Jeotermal 
Enerji Santrali Bünyesinde, Mekanik Bakım 
Ustası olarak göreve başlamıştır.

Sayın Ali Bilgi, Greeneco Jeotermal Enerji 
Santrali Bünyesinde, Muhasebe Şefi olarak 
göreve başlamıştır.

Sayın Hasan Arguç, Greeneco Jeotermal 
Enerji Santrali Bünyesinde, Satınalma Uzmanı 
olarak göreve başlamıştır.

Sayın Şehmus Özgürüş, Greeneco Jeotermal 
Enerji Santrali Bünyesinde, Kuyu Jeoloğu 
olarak göreve başlamıştır.

Sayın Mehmet Ballı, Greeneco Jeotermal 
Enerji Santrali Bünyesinde, Mekanik Bakım 

Ustası olarak göreve başlamıştır.

Sayın Ziya Karakelle, Greeneco Jeotermal 
Enerji Santrali Bünyesinde, İş Güvenliği 
Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

Sayın Ummahan Akca, Özdağ Tarım’da 
Örtü Altı Domates Yetiştiricisi olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Ahmet Uçan, Özdağ Tarım’da Örtü Altı 
Domates Yetiştiricisi olarak göreve başlamıştır.

Sayın Sultan Karakaya, Özdağ Tarım’da 
Örtü Altı Domates Yetiştiricisi olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Sümeyye Haner, Özdağ Tarım’da 
Örtü Altı Domates Yetiştiricisi olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Şerife Haner, Özdağ Tarım’da Örtü Altı 
Domates Yetiştiricisi olarak göreve başlamıştır.

Sayın Rabia Erdal, Özdağ Tarım’da Örtü Altı 
Domates Yetiştiricisi olarak göreve başlamıştır.

Sayın Emine Savran, Özdağ Tarım’da Örtü Altı 
Domates Yetiştiricisi olarak göreve başlamıştır.

Sayın Ummahan  Özdemir, Özdağ Tarım’da 
Örtü Altı Domates Yetiştiricisi olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Dilek Kaplan, Özdağ Tarım’da Örtü Altı 
Domates Yetiştiricisi olarak göreve başlamıştır.

SARAY AİLESİ 
BÜYÜYOR

VEFAT
Saray Bisküvi Kırklareli fabrikada Teknik Bakım 
Onarım Şefi olarak görev yapan Onur Nizam 
vefat etmiştir.

Saray Bisküvi Kırklareli fabrikada görev yapan 
Sevdiye Seyitoğlu’nun babası Mümin Ali 
Mümin vefat etmiştir.

Saray Bisküvi Karaman fabrikada görev yapan 
Osman Akkurt’un babası Sabri Akkurt vefat 
etmiştir.

Saray Bisküvi Karaman fabrikada görev yapan 
Abdullah Şen’in babası Mustafa Şen vefat 
etmiştir.

Saray Bisküvi Karaman fabrikada görev yapan 
Ayşe Kütük’ün annesi Emine Asıtürk vefat 
etmiştir.

Saray Bisküvi Karaman fabrikada görev yapan 
Mustafa Parlak’ın babası Mehmet Parlak vefat 
etmiştir.

Saray Bisküvi Karaman fabrikada görev yapan 
Hayriye Kara’nın abisi Selahaddin Civan vefat 
etmiştir.

Saray Bisküvi Karaman fabrikada görev yapan 
Arzu Sandıkçı’nın babası Kenan Köşşek vefat 
etmiştir.

Saray Bisküvi Karaman fabrikada görev yapan 
Mesut B.Çöker’in babası NEBİ ÇÖKER vefat 
etmiştir.

Saray Bisküvi Karaman fabrikada görev yapan 
Gülseren Uslu’nun babası Abdullah Çağlar 
vefat etmiştir.

Kendilerine sağlık, mutluluk
ve huzur dolu bir yaşam dileriz.

DOĞUM
Saray Bisküvi Karaman fabrikada görev yapan 
Soner Uzunkaya’nın, 29.03.2019 tarihinde 
Suna Asel Uzunkaya adında kız çocuğu 
dünyaya gelmiştir.

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

arkadaşlarımızı tebrik ederiz. 

Kaybettiklerimize Allah’tan rahmet, 
kederli ailelere başsağlığı dileriz.

Kendilerine yeni görevlerinde 
başarılar dileriz.

EVLİLİK
Saray Bisküvi’den Osman Keleş, Ayşe Keleş ile 
evlenmiştir.

Saray Bisküvi’den Durdane Eken, Mehmet 
Göktaş ile evlenmiştir.

Saray Bisküvi Karaman fabrikada görev yapan 
Şehri Çimen’nin, 09.01.2019 tarihinde Yusuf 
adında erkek çocuğu dünyaya gelmiştir.

Saray Bisküvi Karaman fabrikada görev yapan 
Adem Sarman’ın, 22.01.2019 tarihinde İsmail 
Hakı adında erkek çocuğu dünyaya gelmiştir.

Saray Bisküvi Karaman fabrikada görev yapan 
İdris Şenkılıçarslan’ın, 09.01.2019 tarihinde 
Esma adında kız çocuğu dünyaya gelmiştir.

Saray Bisküvi Karaman fabrikada görev yapan 
Hasan H.Koçak’ın, 30.01.2019 tarihinde Ravza 
Gül adında kız çocuğu dünyaya gelmiştir.

Saray Bisküvi Kırklareli fabrikada görev yapan 
Gülten Savaş’ın, 13.03.2019 tarihinde Rıza Eren 
adında erkek çocuğu dünyaya gelmiştir.

Saray Bisküvi Kırklareli fabrikada görev yapan 
Özkan Çetin’in, 01.03.2019 tarihinde Betül 
adında kız çocuğu dünyaya gelmiştir.

Saray Bisküvi Kırklareli fabrikada görev yapan 
Özgür Efe’nin, 22.01.2019 tarihinde Defne ve 
Yasemin adında ikiz kız çocukları dünyaya 
gelmiştir.
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BİZDEN HABERLER

BAYRAMLIK LEZZETLER
Saray Bisküvi, yenilenen ürünleriyle bayramlara lezzet katmaya 

devam ediyor. Cevher fındıklı, Cevher Crunch ve Nutmilk ürünleri 
250 gr’lık oturan poşetler ile tüketicilerin beğenisine sunuldu.

SARAY’DAN YEPYENİ VE 
YENİLENEN LEZZETLER
Tüketicilerin karşısına her zaman leziz ve kaliteli 
ürünlerle çıkan Saray Bisküvi, portföyünü yeni ve 

yenilenen tatlarla genişletmeye devam ediyor. 

VOVO
Türkiye’nin en sevilen atıştırmalık markası Saray Bisküvi, 

portföyündeki lezzetleri tüketicilerin talepleri doğrultusunda 
yenilemeyi sürdürüyor. Yepyeni lezzetlerii ve tasarımıyla 

görücüye çıkan Vovo ailesi; Vovo Fun, Vovo Pool ve Vovo Art 
çeşitleriyle şimdiden çocukların sevgisini kazanmayı başardı. 

CHOCO ÇİKOLATALI
Bisküvi, gofret, çikolata, kek, kraker ve şekerleme kategorilerinde 

damak zevklerine uygun, zengin ürün gamına sahip Saray 
Bisküvi, yenilikçi yaklaşımını sürdürüyor. Choco Çikolatalı da leziz 

çikolata tadıyla atıştırmalık sevenlerin yeni gözdesi olacak.

MİNİ BARLAR
Saray Bisküvi’nin bar kategorisindeki 

eşsiz lezzeti mini barlar, yenilenen 
ambalajıyla şimdi daha da eğlenceli. 
Ambalajı flowpack olarak yenilenen 

mini barların aynı zamanda 1000 
gr’lık kanguru kutu tasarımları da 

bulunuyor.

CRASANTE
Diyet yapanların ve sağlıklı beslenmek isteyenlerin yanlarından 
ayıramayacakları Crasante Sebzeli Kraker, yenilenen lezzetiyle 

yeniden raflarda… Doğal sebzelerden oluşan ve yemesi oldukça 
keyifli Crasante Sebzeli Kraker 60 gr olarak tüketicilerin 

beğenisine sunulmuştur.
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1981 doğumlu olan Burak Eminağa 
2004 yılında Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Proje-

lendirme ve uygulama faaliyetleri ile bir-

likte inşaat sektöründe halen aktif olarak 
yer alan ve Pimak Gıda A.Ş. firmasına 
2018’de dahil olan Eminağa, özellikle gıda 
sektöründe verimliliği arttırmak ve hedef-
leri daha kısa sürede gerçekleştirmek 

adına bayisi oldukları firmalarla birlikte 
çalışarak, araştırarak, paylaşarak ve doğru 
analizleri yapıp hızlı aksiyon alarak çok 
daha güzel günlere hep beraber gelinece-
ğini ümit ediyor. 

Şirketinizi ve gelecek planlarınızı 
anlatır mısınız?

2004 yılında kurulan Pimak Gıda 
A.Ş., kurulduğu günden bugüne faaliyet-
lerine büyüyerek devam ediyor.  Yönetim 
Kurulu Başkanımız Kadir Ardıç ile bir-
likte 2019 yılı için firmamızın tanımladığı 
yeni sistemin yükselişimize çok daha ivme 
katacağına yürekten inanıyoruz. Çok 
hareketli olan bu sektörde verimliliği art-
tırmak ve hedeflerimizi daha kısa sürede 
gerçekleştirmek adına bayisi olduğumuz 
değerli firmalarımızla birlikte çalışarak, 
araştırarak, paylaşarak ve doğru analizleri 
yapıp hızlı aksiyon alarak çok daha güzel 
günlere hep beraber ulaşacağımız ümidin-
deyiz. 

Ne kadar zamandır Saray Bisküvi 
ile çalışıyorsunuz?

Saray Bisküvi ile 2019 yılında Mart ayı 
itibari ile çalışmaya başladık.

En severek sattığınız Saray Bisküvi 
ürünü hangisidir?

Limousine gofret görsel olarak da etki-
leyici olması sebebiyle favori ürünümüz 
diyebiliriz.

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

Saray Bisküvi ile henüz yeni çalışmaya 
başlamamıza karşın birlikte çalıştığımız 
ekibin sinerjisini, istekli olmasını, kuvvetli 
dirsek temasımızın olmasını, ortak aldığı-
mız kararlarda hızlı aksiyon alabilmemizi 
Saray Bisküvi’nin en olumlu yönleri olarak 
görüyoruz. Buradan da değerli ekip arka-
daşlarımıza bir kez daha teşekkür ederiz.

Saray’ın son dönem faaliyetleri ile 
ilgili neler düşünüyorsunuz?

Saray ürünlerinin kalitesini ve lezzetini 
oldukça başarılı olarak değerlendiriyoruz. 
Okullarda, üniversitelerde, festivallerde 
özellikle genç nesle hitap edilmesinin ve 
onların gönüllerinin kazanılmasının ile-
riye yönelik en iyi yatırımlardan olacağını 
düşünüyoruz. 

SARAY ÜRÜNLERİ 
HEM LEZİZ 
HEM KALİTELİ
Ağırlıklı olarak gıda sektöründe faaliyet gösteren ve 
pek çok büyük firmanın distribütörlüğünü üstlenen 
Pimak Gıda, bu yılın Mart ayı itibariyle Saray Bisküvi 
ile çalışmaya başladı. Saray ürünlerinin kalitesini ve 
lezzetini oldukça başarılı bulan Firma Sahibi Burak 
Eminağa, Saray Bisküvi ile çalışmaya başlayalı henüz 
kısa bir süre olmasına rağmen şirketin sinerjisinden 
oldukça memnun kaldığını söylüyor. 
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BİZDEN PORTRELER  
BİZDEN TARİFLER
Yemek yapmanın bir tutku işi olduğu söylenir. Yemeğe olan tutku ne kadar 
artarsa o denli leziz ve tadı damakta yıllar boyu kalan tatlar ortaya çıkar. 
Saray Bisküvi’nin işine aşık çalışanları da içlerindeki yemek tutkusunu 
ortaya çıkararak sizler için nefis tarifler paylaşıyor. Üstelik bu tariflere 
Saray’ın leziz ve kaliteli ürünleri de eşlik ederek yemeklerden alınan keyfi 
bir kat daha arttırıyor. 

Karamanoğlu Mehmet Üniversitesi 
İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü’nden 
mezun olan Ali Rıza Taş, daha önce 
İstanbul Grand Airport 3. Havalimanı 
İnşaat Projesi ve Ankara-İzmir arası YHT 
Projesi’nde görev almış. Saray Bisküvi’de 
sekiz aydır İş Güvenliği Uzmanı 
olarak çalışan Taş, Saray Bisküvi’de 
çalışmanın en mutlu edici tarafının 
çalışma arkadaşlarının samimiyeti ve 
yöneticilerinin iş hayatına olan geniş 
bakış açısı olduğunu düşünüyor. Boş 
zamanlarını doğa ile geçirmeyi tercih 
eden Ali Rıza Taş, en çok arazi aracı 
ile offroad yapmaktan, sportif olta 
balıkçılığından, kamp kurmaktan ve film 
izlemekten hoşlanıyor. En sevdiği Saray 
ürününün “Offtime Orman Meyveli Kek” 
olduğunu belirten Taş, dergi okurlarıyla 
Rogolu Çıtır Mısır Gevreği tarifini 
paylaşıyor. 

ROGOLU ÇITIR MISIR GEVREĞİ
Malzemeler: 
l 10 adet Saray Rogo bar
l 1 tatlı kaşığı Milkman Tereyağı
l 4 su bardağı mısır gevreği

Hazırlanışı: 
Milkman Tereyağı bir kapta eritilir.
Sonra Rogo barlar içine atılır ve
çikolatalar iyice eriyince bal atılıp
tekrardan karıştırılır. En son mısır
gevreği dökülür ve iyice harmanlanır.
Harmanlandıktan sonra hafif ıslatılmış
fincanlara konup ters çevrilir ve servis
tabağına alınır.  
Afiyet olsun.

BİZDEN PORTRELER

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi 
ve İstanbul Üniversitesi Uzaktan 
Eğitim Fakültesi Sosyoloji Bölümü 
mezunu olan Şenay Gelibolu, Elit 
Yurtdışı Eğitim ve Ohl şirketlerinde 
çalışmış. Bir yıldan bu yana Saray 
Bisküvi’de Satış Operasyon Uzmanı 
olarak görev yapan Gelibolu, Saray 
Bisküvi’de çalışmanın en mutlu edici 
tarafının şirkette çalışma arkadaşlarıyla 
beraber oluşan sıcak aile ortamının 
olduğunu söylüyor. Boş zamanlarında 
müzik dinleyen, dans eden ve seyahat 
etmekten hoşlanan Gelibolu, en sevdiği 
Saray ürününün Saray Portakallı Trilace 
olduğunu söyleyerek dergi okurlarıyla 
Saray Bisküvi’nin birbirinden lezzetli 
ürünleriyle hazırlanan Atıştırmalık 
Pasta’nın tarifini paylaşıyor. 

ATIŞTIRMALIK PASTASI
Malzemeler:
l 1 kutu krem şanti
l 5 paket Saray Pastella Bisküvi
l 3 paket Saray Çikolata Kaplamalı 
Chocolips
l 1 paket Saray Hindistan Cevizli Chocolop
l 2 paket Saray Ovvero
l 2 paket Saray Çikiday
l 2 paket Saray Tink
l 2 paket Saray Rogo
l 2 paket Saray Togi
l 1 avuç fındık

Hazırlanışı:
Krem şanti çırpıldıktan sonra önce ufak 
parçalara ayrılmış Saray Pastella Bisküvi 
içine katılır. Daha sonra Saray Ovvero 
Bisküvi atılır ve karıştırılır. Daha sonra küçük 
parçalara ayrılmış Saray Chocolips, Saray 
Chocolop, Saray Çikiday, Saray Tink, Saray 
Rogo, Saray Togi eklenir ve tekrar karıştırılır. 
1 avuç ufalanmış fındık da eklenip son kez 
karıştırılır. Kabın içerisine dökülür ve 1 gece 
buzluk bölmesinde bekletilir. Servisten 1 
saat önce buzdolabı bölmesine alınır. 
Afiyet olsun. 



SOSYAL MEDYA 
ÇALIŞMALARIMIZ

www.facebook.com/saraybiskuvi

www.instagram.com/saraybiskuvi

www.twitter.com/saray_biskuvi

https://www.youtube.com/saraybiskuvitr 

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

companies-cym

SOSYAL 
MEDYADAYIZ
Sosyal medya sayfalarımızı 
takip etmeyi ve sevdiklerinizle 
paylaşmayı unutmayın

SARAY ÇİKİLOP İLE 
LEZZETİN KEYFİ

 Çayın veya kahvenin yanına en çok 
yakışan atıştırmalık Saray Çikilop ile 
lezzetin keyfini çıkarın. Enfes kakao 
ile kaplanmış, taze iki bisküvi arası 
yumuşacık marshmallow’lu Saray 

Çikilop ile artık her anınız daha keyifli… SARAY, SOSYAL 
MEDYADA ZİRVEDE

 Saray Bisküvi, “Social Media Awards 
Turkey”den aktif sosyal medya stratejisi ile 

Gıda Şirketleri Kategorisinden birincilikle 
döndü. Geçtiğimiz yıl da aynı ödülü almaya 
hak kazanan Saray Bisküvi, böylece kendi 
kategorisinde iki yıl üst üste birinci olarak 

büyük bir başarıya da imza atmış oldu.

VOVO ÇOCUKLARIN 
KALBİNİ FETHETTİ
 Çocuklar için yenilenen Vovo ürün 
ailesi raflara çıkar çıkmaz büyük 

ilgi gördü. Sevimli maymun Vovo 
karakteriyle dikkat çeken ve 3 inovatif 
üründen oluşan portföyün tanıtımı için 
düzenlenen yarışma sosyal medyada 

büyük ilgi gördü. #SarayVOVO etiketini 
paylaşanlar arasından seçilen şanslı kişiler 

Saray Vovo ürünlerinin yanı sıra Vovo 
karakter sticker’ları, boyama kitabı ve özel 

çantadan oluşan hediye setini kazandı.

İFTAR SONRASI TATLI 
SÜRPRİZ

 Saray Bisküvi iftar sonrası bir 
yarışmayla takipçilerine tatlı bir sürpriz 
yaptı. Görseli beğenip, retweet ederek 
yorum kısmına #SarayBisküvi yazan 

takipçiler Saray’dan Lezzet Paketi 
kazanma şansı yakaladı. 

ARADIĞIN ENERJİ 
POWERNUT’TA

 Nefis çikolata kaplamalı 
kakaolu kek, üzerinde yer 

fıstığı ve karamelle doyumsuz 
bir lezzet: Saray Powernut 
ile enerjinizi doruğa çıkarın. 

Sütlü çikolata kaplı üst 
katmanı, akışkan karamel 

yapısı ve kavrulmuş yerfıstığı 
aroması ile aradığınız enerjiyi 

bu lezzette bulacaksınız.
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MEDYA 
YANSIMALARIMIZ

I http://beyazgazete.com I Gazete Anadolu

I https://www.haberler.com/

I Packword

I Ekonomist

I Cadde Dergisi

BİZDEN HABERLER
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YAZIN TADI 
FESTİVALLERLE 
ÇIKACAK
Türkiye’nin dört bir 
köşesinde geleneksel 
hale gelen çok sayıda 
festival, yaz aylarında 
ziyaretçileriyle buluşmak 
için gün sayıyor. 

Şehirlerin sahip olduğu kültürel 
değerleri ve yöresel lezzetleri 
tanıtma amacı güden festivaller, 
gerek yöre halkına gerekse ülke-

nin farklı bölgelerinden gelen katılımcı-
lara unutulmaz birer deneyim yaşatmaya 
hazırlanıyor. 

Türkiye’nin doğal güzelliklerini, kül-
türel dokusunu ve yöresel lezzetlerini 
ulusal ve uluslararası çapta tanıtmak 
adına düzenlenen sayısız festival, yerli ve 
yabancı turistleri şimdiden cezbediyor. 

 
YAĞLI GÜREŞ OLİMPİYATLARI 
TEMMUZ’DA

Tüm zamanların en uzun soluklu spor 
etkinliklerinden biri olarak kabul edilen 
ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde 
yer alan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festi-
vali’nin 658.’si, 1 ve 7 Temmuz tarihleri 
arasında Edirne’de gerçekleştirilecek. 
Geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 
festival kısmı 01-07 Temmuz tarihlerini 
kapsarken; güreş kısmı ise 5-6-7 Temmuz 
tarihlerinde düzenlenecek. Konserler ve 

halk oyunları gösterileriyle renklenecek 
festivalde er meydanında karşılaşacak 
pehlivanların karşılaşmaları da katılımcı-
lara heyecanlı anlar yaşatacak. 

FESTİVALİN ENERJİSİ 
BOZCAADA’YA YAYILACAK

Deniz, doğa ve müziğe ayrılmış bir 
hafta sonu geçirmek isteyenlerin rotası 
haline gelen Bozcaada Caz Festivali bu yıl 
üçüncü kez 19-20-21 Temmuz 2019 
tarihlerinde gerçekleşecek. İçeriğin gücüne 
inanan programı ile pek çok sanatçıyı 
seyirciyle buluşturan festival bu yıl üçüncü 
kez gerçekleşecek. Bozcaada’nın farklı 
noktalarında sürpriz konserler, gastronomi 
etkinlikleri, çocuk atölyeleri, beden odaklı 
atölyeler, Bozcaada keşif rotaları gibi 
müzik dışı disiplinlerden oluşan programı 
ve sosyal içerikli projeleriyle festival, bu yıl 
da enerjisini tüm Bozcaada’ya yayacak.

KARADENİZ RUHU KADIRGA 
ŞENLİKLERİ’NDE 

1400’lü yıllardan bu yana geleneksel 
olarak sürdürülen ve Türkiye’nin en köklü 
yayla şenliklerinden biri olarak kabul edi-
len Kadırga Yaylası Şenlikleri, her yıl 
olduğu gibi bu yıl da Temmuz ayının 
üçüncü Cuma günü gerçekleştirilecek. 
Gümüşhane ve Trabzon sınırındaki Süme 
köyü içerisinde, Zigana Dağı üzerinde yer 
alan Kadırga Yaylası’nda kemençeler çalı-
narak, horonlar oynanarak Karadeniz 
ruhu her daim canlı tutuluyor. Yaylacıların 
ve yerli turistlerin akınına uğrayan festi-
valde Karadeniz’in eşsiz lezzetlerini tatmak 
ve bir an olsun dinmeyen kemençe sesinde 
horon oynamak bir hayli keyifli.

 
KÜLTÜR VE SANAT 
ÇANAKKALE’DE TAÇLANIYOR 

Yarım asrı aşkın süredir gerçekleştirilen 
Uluslararası Çanakkale Troia Festivali, 
16-20 Ağustos 2019 tarihlerinde ziyaret-
çilerine kapılarını 54. kez açacak. Kültürel 
ve sanatsal etkinlikleri yoğunlaştırmak, 
barışa katkı sağlamak adına kültürel 
değerleri bir araya getirmek gibi hedefleri 
bulunan festivale Türkiye’den ve dünya-
dan birçok sanatçı katılım sağlayacak. 
Konserler, tiyatrolar, söyleşiler, sergiler ve 
çocuk etkinliklerinden oluşan festivalin 
misafirlerine unutulmaz anlar yaşataca-
ğına şüphe yok.  

Yaz aylarının gelişiyle birlikte 
beslenme alışkanlıkları ve vücut 
sağlığının korunması daha 

fazla önem kazanıyor. Zira sıcaklık 
ve nem artışına bağlı olarak artan 
vücut ısısı, başta metabolizma olmak 
üzere vücudun birçok bölgesinde 
değişimi zorunlu kılıyor. Söz konusu 
değişime ayak uydurulamaması 
halinde ise önemli sağlık sorunları 
gün yüzüne çıkabiliyor. Peki, yaz 
aylarında sağlıklı beslenme nasıl 
olmalı? Birçok beslenme uzmanına 
göre yaz aylarında ilk dikkat edilmesi 
gereken, vücudun ter yoluyla attığı 
su ve mineralleri geri kazanmak. 
Bu noktada günde en az 10 bardak 
yani 2,5 litre su içilmesi, kaybedilen 
minerallerin ayran, maden suyu ya da 
taze sıkılmış meyve sularıyla temin 
edilmesi fazlasıyla önemli. 

KÜÇÜK DEĞİŞİMLER BÜYÜK 
FARK YARATIYOR

Hayatın her döneminde büyük 
önem taşıyan sağlıklı beslenme 
konularının üzerinde özellikle yaz 
aylarında özenle durmakta fayda 
var. Hele ki beslenme düzenindeki 
küçük değişikliklerle, önemli 
sonuçlar almak mümkünken. Öğün 
atlamamak, yağda kızarmış ürünler 
yerine ızgara ya da fırınlanmış ürünler 
tercih etmek, öğünlerin tahıl, sebze 
ve et gibi temel besin gruplarından 
oluşmasına özen göstermek, çay ya 
da kahve yerine bitki çayı tüketmek, 
turşu, salamura ve cips gibi tuzlu 
ürünlerden uzak kalmak, hamur işi 
tatlılar yerine hafif sütlü tatlılar ya da 
meyve tüketmek gibi birçok adım yaz 
aylarında sağlıklı ve zinde kalabilmek 
açısından büyük fayda sağlıyor. 

YAZ AYLARINDA 
BESLENME 
ALIŞKANLIKLARINA 
DİKKAT
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BİZİM ÇOCUKLARIMIZ

SARAY’IN  
TATLI ÇOCUKLARI
Saray Ailesi’nin Sevgili Çocukları,
Gelecek sayılarımızda bu sayfada sizlerin fotoğraflarına yer 
vermeyi sürdüreceğiz. Dergimizde siz de yer almak istiyorsanız 
bir Saray ürünüyle çekilmiş fotoğrafınızı, mesajınızı, isminizi ve 
yaşınızı yazarak bize gönderin. Adres: info@saraybiskuvi.com.tr 
ya da 0542 574 70 42 WhatsApp

İKİ RESİM ARASINDAKİ 7 FARKI BULUN

Zeynep 
Mina Koşkan

Yaş: 5

Zümra 
Özkaya
Yaş: 6

Elif Suda 
Kökçel
Yaş: 6

SAYILARA KARŞILIK GELEN HAYVAN İSİMLERİNİ YUKARIDAN 
AŞAĞIYA YAZIN, CEVABI BULUN.

Mehmet 
Kağan Dinç
Yaş: 11 aylık
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PORTRE

VAHİT 
KEMAL KISA

1977 Burdur doğumlu olan Kemal 
Kısa, aslen Aksaraylı. Memur bir 
babanın en küçük çocuğu olarak eği-
tim hayatını farklı şehirlerde tamam-

ladıktan sonra üniversite eğitimini Konya’da 
İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde 
bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nde İnsan Kaynakları ve Kariyer 
yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı. Tarih, 
edebiyat ve doğa sporlarını seven Kısa, evli 
ve iki erkek çocuk sahibi. Çalışma hayatına 
üniversite yıllarında yerel ve ulusal basın 
kuruluşlarında öğrenim branşlarına paralel 
pozisyonlarda görev alarak başladı. Polis-ad-
liye, hastane muhabirlikleri yaptı. Çok genç 
yaşlarda yaşama dair günlük birçok durumu 
gözlemleme analiz etme fırsatı yakaladığını 
söyleyen Kısa, bu tecrübe ve deneyimlerin 
kendisine yeni ufuklar kazandırdığını belir-
tiyor. Yaklaşık dört yıl süren bu serüvene 
yine kendi isteğiyle nokta koyarak tamamen 
bambaşka bir sektöre, FMCG’ye geçiş yaptı. 
Yıldız Holding’te satış müfettişi olarak işe 
başladı ve 16 yıl değişik pozisyonlarda görev 
aldı. Son olarak Discounter Grup Müdürü 
iken buradan ayrılarak Saray Bisküvi’de Satış 
Direktörü olarak çalışmaya başladı. 

YARIŞI HEP ÖNDE TAMAMLIYORUZ
İş yaşamındaki en önemli uzmanlığı 

“ülkeme ve insanımıza duyduğum sevgi” 

Saray Bisküvi’de Satış 
Direktörü olarak görev 
yapan Vahit Kemal Kısa, 
FMCG (Hızlı tüketim 
ürünleri) sektöründe 20 
yıla yakın bir deneyime 
sahip.  Bu sektörde iş ve 
sosyal yaşamın iç içe 
geçtiğini söyleyen Kısa, 
“Bizim işimiz tüketicinin 
olduğu her yerde 
markalarımız ile olmak. Bu 
nedenle iyi bir dinleyici 
olmak sektörde çalışan 
herkeste bulunması 
gereken bir özellik” diyor. 

diyerek özetleyen Kısa, yaptıkları işlerde 
uzmanlık aramanın çok iddialı bir yakla-
şım olduğunu düşünüyor. “Bugün bir gen 
mühendisi ya da bir orkestra şefi için 
‘uzman’ tanımı mutlak bir gerçek. Satış ve 
satışa bağlı işlerde ise uzmanlık aslında 
güvenilir olmaktan her daim ‘acemi’ 
olmaktan geçiyor. Öyle bir güven ki bu 
sattığınız ürün neyse sonuna kadar yani 
son tüketicinin hanesine girene kadar 
arkasında olmak. Öyle bir acemilik ki her 
sabah yeniden en baştan aynı hevesle işi-
nin başına geçmek satmaya, sattırmaya, 
satın aldırmaya çalışmak… Olması gere-
ken uzmanlık alanlarımız birden çok 
bilimi kapsıyor. Ben buna iş yaşamımda 
‘Sales&Mosaic’ diyorum. Bu mozaiğin 
içinde satış başlığını sosyoloji - psikoloji 
- gastronomi - iletişim - işletme - empati 
- sempati gibi eşit oranlarda dağıtılmış 
taşlar süslüyor” diyen Kısa, hepsini bir 
araya getirebilen ve bunu sürdürülebilir 
kılan markaların “Saray” örneğinde 
olduğu üzere yarışı hep önde tamamladı-
ğını belirtiyor. 

Global yönetim ve dünyayı pazar alanı 
görmenin yüzyılın en önemli ekonomik 
gereklerinden biri olduğunu düşünen 
Kısa’ya göre, Saray Bisküvi’nin çok ciddi 
ve rakipsiz bir global tecrübesi var. Yurt 
içinde ise bu küresel tecrübe ile yurt içi 
tüketicilerinin beklentileri birleştiriliyor 
ve ortaya eşsiz lezzet deneyimleri çıkıyor. 
Son dönemdeki başarılı lansmanlar da bu 
durumun en önemli göstergesi. Doğru 
ürünü doğru kanallar aracılığı ile tüketi-

ciye ulaştırmak için satış ekibi her gün yüz-
lerce perakende noktası ile temasta 
bulunuyor. Hem bu noktaları hem de alış-
verişçileri dinleyerek hizmet ve ürün kali-
teyi sürdürülebilir kılmaya gayret ediyorlar. 
Bu noktadan hareketle organize ticaret ve 
geleneksel kanaldaki bulunurluluğu hep 
birlikte güçlendiriyorlar.

İŞİN KURALI İYİ BİR 
DİNLEYİCİ OLMAK

Kemal Kısa, yapılan iş ne olursa olsun 
onu keyifli kılmanın ve bundan sağlam 
sonuçlar almanın bir yöneticide bulunması 
gereken en önemli özellik olduğunu kay-
dediyor. Sağlam sonuçtan kastının ise anlık 
değil uzun soluklu sonuçlara ulaşmak 
olduğunu belirten Kısa, sözlerine şöyle 
devam ediyor: “Çalışanlar olarak bizlerin 
birkaç faklı rol ve sorumluluğu var; aile-
mize, ülkemize, şirketimize, insanlığa… 
Bu farkındalığı günlük hayatımın önemli 
bir yerine yerleştirerek güne başlamaya 
çalışıyorum ki bu da birçok prensibi bera-
berinde getiriyor.” İş ve sosyal yaşamı bir-
birinden ayırmayan Kısa, akşam kapıya işi 
bırakan, sabah alıp işe gelen biri değil. 
Bulundukları sektörde iş ve yaşam hep iç 
içe. “Aileniz, kapı komşunuz, akrabaları-
nız, arkadaşlarınız aynı zamanda potansi-
yel birer tüketici. Bizim işimiz de 
tüketicinin olduğu her yerde markalarımız 
ile olmak. Bu nedenle iyi bir dinleyici 
olmak sektörde çalışan herkeste olması 
gereken bir özellik” diyen Kısa, her şeyin, 
tüketici için yapıldığını dile getiriyor. 
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Bayramınız kuuu olsun“ ”

Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz 
mutlu bir bayram dileğiyle...
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