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PORTRE
AYLİN ONUR GÖK

PAYDAŞLARIMIZ
YUSUF MİRİOĞLU

l Aylin Onur Gök, Saray 
Bisküvi’de hem pazarlama 
hem de ticari pazarlamaya 
ilişkin tüm faaliyetleri 
yönetiyor. İş hayatı 
boyunca pozitif yaklaşım 
ve iş birliğinden yana 
olduğunu ifade eden Onur 
Gök için sonuç getiren 
verimli ve ölçülebilir işler en önemli çalışma 
kriterleri arasında…

l Adana, Osmaniye il ve 
ilçelerine hizmet veren 
Mirioğlu Dağıtım, bu yılın 
Mart ayından beri Saray 
Bisküvi ile çalışıyor. Firma 
Sahibi Yusuf Mirioğlu, 
tüketicinin tercih ettiği 
ürünleri, yerel üretici 
firmadan alıp tüketiciyle 
buluşturmanın gurur verici olduğunu 
söylüyor.

SÖYLEŞİ
DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN
l Prof. Dr. Deniz 
Ülke Arıboğan’a göre 
küreselleşme aktörlerinin 
sınırları zorladığı 
günümüzde, otoriter 
sistemler yükselişe 
geçerek yeni bir dönemi 
başlattı. Siyasetin 
yeniden şekilleneceğini 
düşünen Arıboğan, ekonominin de bundan 
payını alacağını belirtiyor.
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EDİTÖR

Türkiye’nin iç ve dış gündeminin 
oldukça yoğun olduğu bugün-
lerde Saray Bisküvi olarak bizler 
de benzer bir süreçten geçiyoruz. 

Yurt dışındaki dünyaca ünlü fuarlara katı-
larak uluslararası arenadaki bilinirliğimizi 
arttırmaya ve yurt dışındaki satış ekipleri-
mize yönelik eğitimler vermeye devam 
ediyoruz. Yurt içinde de çalışanlarımıza 
yönelik faaliyetlerimiz sürerken, inovatif 
ve bir o kadar da lezzetli yeni ürünlerimiz 
raflarda yerini alıyor. İşte tüm bu yoğun 
gündemimizde gerçekleştirdiğimiz tüm 
çalışmalarımızı Saray Bisküvi’nin yeni 
sayısında bulabileceksiniz. Tabii ki bu 
haberlerin dışında sizleri güncel haberler 
de bekliyor. 

Küreselleşme her ne kadar çoğu zaman 
sosyolojik bir olgu olarak karşımıza çıksa 
da aslında ekonomik değeri de oldukça 
yüksek olan bir kavram… Küreselleşme 
ile doğan çok uluslu şirketler, artık dünya 
ticaretini etkileyen hatta şekillendiren 
önemli aktörler. Bu şirketlerin toplam 
gelirleri günümüzde birçok ulus devleti 
geride bırakarak ciddi boyutlara ulaşmış 
durumda. Saray Bisküvi olarak bizler de 
küreselleşen ekonomide 110’dan fazla 
ülkeye ihracat yapıyoruz. İlk kez 1987 
yılında ihracat yapmaya başlayan marka-
mız, stratejik anlaşmalarla Avrupa’daki 
ihracat hedeflerini de büyütüyor. 2015 
yılında Turquality programına kabul edi-
len sayılı firmalardan biri olan Saray Bis-
küvi, önümüzdeki dönemde de mevcut 
markasını ve kurumsal altyapısını daha da 
güçlendirerek yurt içi ve yurt dışı pazar-
larda daha da aktif rol üstlenmeyi planlı-
yor. Hem Saray Bisküvi hem de global 
ekonomi için kilit bir rol oynayan küre-
selleşme konusunu bu sayımızın kapak 
konusu olarak belirledik.

Küreselleşmenin ekonomi için ne 
anlama geldiğini, yurt dışında faaliyet 
göstermek isteyen bir şirketin hangi yön-
temler kullanabileceğini ve bu süreçte 
nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattığı-

mız haberimizden sonra Akademisyen 
Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan ile yaptı-
ğımız röportajı da okuyabilirsiniz. Küre-
selleşme aktörlerinin sınırları ve duvarları 
zorlamaya devam ettiği günümüzde, oto-
riter sistemler yükselişe geçerek yeni bir 
dönemi başlattığını söyleyen Arıboğan, 
ekonominin yeniden şekilleneceğini belir-
terek şirketlerin bu dönemde denetimli 
bir piyasaya hazırlanması gerektiğini vur-
guluyor.   

Dergimizin yeni sayısının bir diğer 
gündem yaratacak konusu da robotik tek-
noloji… Otomotivden havacılığa, tıptan 
savunma sektörüne kadar pek çok alanda 
kullanılan ve hem sayıları hem de kulla-
nım alanları baş döndürücü bir şekilde 
artış gösteren robotik teknoloji, yakın bir 
zamanda endüstrileri baştan sona değişti-
receğe benziyor. Aynı şekilde dünya 
çapında gerek üretimi gerekse tüketimi 
giderek artan organik pazar sektörünü 
yakından incelediğimiz haberimiz de bu 
sayıda keyifle okuyacağını düşündüğü-
müz bir diğer yazımız. Tüm bu haberlerin 
dışında inovasyonu ve sürdürülebilirliği 
ön plana çıkaran holding şirketlerimizin 
faaliyetlerini, gıda israfının yarattığı eko-
nomik zararı ve bundan kaçınabilmenin 
yollarını, sağlıklı yaşlanmanın formülünü 
bulabileceğiniz haberlerle dolu yeni sayı-
mızı keyifle okumanızı dileriz. 

Gündemimiz kadar dolu bir 
sayıyla yeniden merhaba

AYLİN 
ONUR GÖK
Saray 
Bisküvi 
Pazarlama 
Direktörü
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1
EDİTÖRÜN 
MESAJI
Türkiye’nin iç ve dış gündeminin oldukça 
yoğun olduğu bugünlerde Saray Bisküvi 
olarak bizler de benzer bir süreçten 
geçiyoruz. Yurt dışındaki dünyaca ünlü 
fuarlara katılarak uluslararası arenadaki 
bilinirliğimizi arttırmaya ve yurt dışındaki 
satış ekiplerimize yönelik eğitimler 
vermeye devam ediyoruz.

22
TARIMDA VERİMİN 
ANAHTARI TEKNOLOJİ
Dünyadaki teknolojik gelişmeler tüm 
sektörleri olduğu gibi tarımı da ciddi 
şekilde değiştirdi. Teknolojinin gücünü 
artık üretimde, sulamada, gübrelemede 
ve hasat çalışmalarında görebilmek 
mümkün… Özdağ Tarım ve Hayvancılık 
da kullandığı yeni teknolojilerle üretimde 
yüksek verim ve kalitedeki 
sürdürülebilirliliği rahatlıkla sağlayabiliyor.

3 Genel Veriler
10 Söyleşi
16 Gündem
18 Bizden Haberler
31 Çocuk
32 Bizden Portreler
33 Sağlık/Moda
36 Portre 

Aylin Onur Gök

KÜRESELLEŞME
1980’li yıllarda dünya çapında 
kendini gösteren küreselleşme 
fikrinden nasibini alan şirketler, 
zaman içerisinde kendi sınırlarının 
dışına çıkarak çok uluslu şirket olma 
yolunda ilk adımlarını attılar. Belli 
miktarda sermaye ve satış 
hâsılatına sahip, merkezi belli yerde 
olan, birçok yerde faaliyette 
bulunan ve kâr amaçlı şubeleri olan 
çok uluslu şirketler bugün dünya 
ticaretinin ana omurgasını 
oluşturuyor.

KAPAK

12
GIDA İSRAFINDA 
TEHLİKE ÇANLARI
Gıda israfı hem dünyada hem de 
Türkiye’de kritik seviyelere ulaştı. 
Dünya çapında üretilen gıdaların 3’te 1’i 
ziyan olurken; söz konusu kayıplar 
hem ekonomiye hem doğaya hem de 
ekosisteme büyük zararlar veriyor. 
Çözüm ise aslında hiç de zor değil; 
“Bilinçli ve dikkatli üretmek ve 
tüketmek…”

fazlasi
5 kelime 
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GENEL VERİLER 

PERAKENDE TÜKETİM 
ALIŞKANLIKLARI 
DEĞİŞİYOR
Geçtiğimiz yıl bisküvi kategorisinde hem büyük değişiklikler yaşandı hem de yeni 
gelişmeler ortaya kondu. Mintel’in araştırmasına göre tüketiciler, artık organik 
ürünleri daha fazla tüketmeye yatkın ve satın aldıkları ürünlerin daha sağlıklı 
olmasını istiyor. Markalar da bu taleplere yeni lezzetlerle karşılık veriyor. 

M intel tarafından yapılan araş-
tırma Avrupa, Orta Doğu, 
Afrika bölgelerinde 2018’in 
bisküvi, kurabiye ve kraker-

lerde yenilik yılı olduğunu ortaya koyu-
yor. Tatlı ve tuzlu bisküvi markaları, süper 
gıdalarla yenilik yaparak ve yeni lezzetler 

keşfederek deneysel biçimler geliştiriyor. 
Avrupa (NPD’nin yüzde 27’si) lansman-
ların özel etiket payı açısından Kuzey 
Amerika’nın (yüzde 29) hemen gerisinde 
kalıyor. Avrupa içinde en yenilikçi özel 
etiketli bisküvi segmentine sahip ülke ise 
İngiltere oluyor. (Yeni Ürün Geliştir-

me’nin yüzde 37’si). Yeni Ürün Geliştirme 
(YÜG) açısından bakıldığında baharatlı 
bisküvi kategorisinde karşımıza üç marka 
çıkıyor. Bunlar Lidl (YÜG’ün yüzde 5’i), 
Barilla (YÜG’ün yüzde 5’i) ve Mondelez 
International (YÜG’ün yüzde 4’ü) olarak 
sıralanırken tatlı bisküvi kategorisinde; 
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liste şu şekilde sıralanıyor: Mondelez 
International (YÜG’ün yüzde 7’si), Lidl 
(YÜG’ün yüzde 6’sı) ve Aldi Group 
(YÜG’ün yüzde 4’ü).

ORGANİĞİN POTANSİYEL 
ALICISI YÜKSEK

Organik unlu mamullerde tüketici 
ilgisi büyük oranda değişim göstermiyor. 
Öte yandan organik gıdalar için potan-
siyel tüketici tabanı şu anda durduğun-
dan çok daha yüksek olarak karşımıza 
çıkıyor. Örneğin İspanyol yetişkinlerin 
yüzde 71’i organik gıda almadıklarını 
ancak bununla ilgilenebileceklerini söy-
lüyor. Bu tüketicilerin satın alma davra-
nışı gösterebilmeleri için organik 
versiyonların yararlarına ikna olmaları 
gerekiyor.  Organik alıcılar yerel menşeye 
ve sağlık özelliklerine değer veriyor. 
Polonyalı organik gıda alıcılarının yüzde 
53’ü, organik bir markanın, şirketlerin 
daha fazla ücret alması için sadece bir 
bahane olduğunu düşünüyor. Bu oran 
İtalya ile karşılaştırıldığında ise karşımıza 
yüzde 22’lik bir rakam çıkıyor. Bununla 
beraber Avrupa’daki organik gıda alıcıla-
rının yüzde 60-80’i organik ürünler 
almanın yerel çiftçiyi ve tarımı destekle-
diğine inanıyor. Yüzde 42-58 oranındaki 
bir tüketici kitlesi ise organik ürünleri 
satın alıyor çünkü bu ürünlerin kimya-
saldan, katkı maddelerinden arınmış ve 
daha sağlıklı olduğunu düşünüyor.

AVRUPA’DA PALM YAĞI 
KULLANIMI AZALIYOR

Palm yağı üretimi ile ilgili ormanların 
tahrip edilmesi ve diğer çevresel etkiler 
konusunda büyük kaygılar bulunuyor. 
Sürdürülebilir Palm Yağı Yuvarlak 
Masası (RSPO) gibi girişimler olsa da, 
medya sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik 
sorunları hakkında rapor vermeye 
devam ediyor. Etkiler en yoğun olarak 
son inceleme döneminin, içeriğinde 
palm yağı kullanılan ürünlerin piyasaya 
sürülmesinde fark edilir bir düşüş yaşa-
dığı Avrupa’da görülüyor. ABD, Kanada 
ve AB’de piyasaya sürülen ürünlerin 
içinde kullanılan yağı etiketleme zorun-
luluğu varken, bazı ülkelerde genel bir 
terim olan “bitkisel yağ” kullanılabiliyor. 

83% 77% 73% 72% 69% 63% 

17% 23% 27% 28% 31% 37% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

talya Fransa spanya Polonya Almanya Birle ik 
Krallık 

La
ns

m
an

la
rın

 Y
üz

de
si

 

Belirli Avrupa Piyasaları : Tatlı ve baharatlı 
bisküvilerin özel markalara kar ı markalı 

lansmanları Haziran 2017- Mayıs 2018 

Markalı Özel Marka 

Özel Marka/ En yi lk 5 Marka 

  
 

Kaynak: Mintel GNPD 
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Belirli Avrupa Piyasaları: Organik Unlu Mamul 
Satın Alımı. 2017 

Organik alır 

Organik almaz fakat 
alabilse alırdı 

Organik almaz ve 
alabilse de almazdı 

Organik Unlu Mamullerde Mü teri lgisi Büyük Oranda De i im Göstermiyor 

  
 

Kaynak: Lightspeed/Mintel 

Kitle: Organik yiyecek ve içecek ürünleri satın alan 16 ya  üstü internet kullanıcıları (Fransa 568, Almanya 685, talya 700, Polonya 692, spanya 507) 
(2017) 
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GENEL VERİLER 

Kaynak Mintel

SAĞLIKLI ÜRÜNLERE 
EĞİLİMDE ARTIŞ VAR

Alternatif tahıllar ve süper gıdalar müş-
terilere çekici geliyor. Özellikle yeni içerik-
ler ve sağlığa faydalı bisküvilerde müşteri 
ilgisinde ciddi bir artış dikkat çekiyor. 
Polonya ve İtalya’daki bisküvi tüketicileri-
nin sırasıyla yüzde 59 - yüzde 60’ı amarant 
ve kinoa gibi buğday dışındaki tahıllardan 
üretilen bisküvilerle ilgileniyor. İspan-
ya’daki bisküvi tüketicilerinin yüzde 64’ü 
omega 3 ve yüksek lif gibi sağlığa faydalı 
bisküviler görmek istiyor. Polonya’daki 
bisküvi tüketicilerinin yüzde 64’ü biskü-
vilerde kurutulmuş meyve, baharat ve 
kuruyemiş gibi egzotik malzemelerin kul-
lanılmasını istiyor. Bununla beraber Avru-
palı tüketicilerin yüzde 22-32’si daha 
lezzetli, tatlıyı andıran bisküvilerle ilgile-
niyor, örneğin çikolatalı mus dolgulu 
olanlar gibi… Yüzde 20-29’u ise kıtır kap-
lamalı ve ortası yumuşak olanlar gibi çok 
dokulu bisküviler almakla ilgileniyor.  

Organik alıcılar yerel men eiye ve sa lık özelliklerine de er veriyor 

  

Polonyalı organik gıda 
alıcılarının %53’ü, organik bir 

markanın, irketlerin daha 
fazla ücret alması için sadece 

bir bahane oldu unu 
dü ünüyor.. talya’da %22, 

kar ıla tırıldı ında. 

%53 
DAHA YÜKSEK F YAT 

Avrupa’daki organik gıda 
alıcılarının %60-80’i organik 
ürünler almanın yerel çiftçiyi 

ve tarımı destekledi ine 
inanıyor. 

 
%60-80 

YEREL TARIMIN 
DESTEKLENMES  

%42-58 oranında insan 
organik ürünleri satın alıyor 

çünkü bu ürünler 
kimyasaldan, katkı 

maddelerinden arınmı  ve 
daha sa lıklı. 

%42-58 
DAHA TEM Z VE SA LIKLI 

Kitle: Organik yiyecek ve içecek ürünleri satın alan 16 ya  üstü internet kullanıcıları (Fransa 568, Almanya 685, talya 700, Polonya 692, spanya 507) 
(2017) 

Kaynak: Ligntspeed/Mintel 
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Global: Tatlı ve tuzlu bisküvilerde bölgeye 
göre, içeri inde palm ya ı olanlarının 

YÜG, Haziran 2014-Mayıs 2018 

Avrupa 

Orta Do u & 
Afrika 
Asya Pasifik 

Kuzey Amerika 

Latin Amerika 

Avrupa’da azalan palm ya ı kullanımı 

Kaynak: Mintel GNPD 

 Alternatif tahıllar ve süpergıdalar mü terilere çekici geliyor 

  
 

Yeni içerikler ve sa lı a faydalı bisküvilerde mü teri ilgisinde ciddi bir artı  var. 

Polonya ve talya’daki bisküvi 
tüketicilerinin sırasıyla 

%59-%60’ı 
bu day dı ındaki tahıllardan 

üretilen bisküvilerle 
ilgileniyor. (örn. 
Amarant,kinoa). 

Alternatif Tahıllar 

spanya’daki bisküvi 
tüketicilerinin 

%64’ü 
sa lı a faydalı bisküviler 
görmek istiyor (omega 3, 

yüksek lif gibi).  

Sa lı a faydalı 

Polonya’daki bisküvi 
tüketicilerinin 

%64’ü 
bisküvilerde daha çok egzotik 
malzeme görmek istiyor. (örn. 
Kurutulmu  meyve, baharat, 

kuruyemi ) 

Egzotik malzemeler 

Kitle: Son 6 ay içerisinde tuzlu ve tatlı bisküvi yemi  olan 16 ya  üzeri internet kullanıcıları ( talya 1,931, Polonya 1,816, spanya 1,817) (2018) 

Kaynak: Lightspeed/Mintel 
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Kategori Bilgisi: Bisküvi, kurabiye 
ve krakerlerde yenilik yılı AODA 
(Avrupa, Orta Doğu, Afrika) (2018) 

Tatlı ve tuzlu bisküvi markaları, süper gıdalarla yenilik 
yaparak ve yeni lezzetler keşfederek deneysel biçimler 
geliştiriyor. 

Haziran 2018 
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Kategori Bilgisi: Bisküvi, kurabiye 
ve krakerlerde yenilik yılı AODA 
(Avrupa, Orta Doğu, Afrika) (2018) 

Tatlı ve tuzlu bisküvi markaları, süper gıdalarla yenilik 
yaparak ve yeni lezzetler keşfederek deneysel biçimler 
geliştiriyor. 

Haziran 2018 

Lezzetli aromalar ve dokularda YÜG fırsatları 

  
 

Avrupalı tüketiciler a a ıda belirtilen türlerde bisküvilere olan ilgilerini ifade ediyorlar.  

Yeti kinlerin  

%22-32’si 
daha lezzetli, tatlıyı andıran 

bisküvilerle ilgileniyor, örne in 
çikolatalı mus dolgulu olanlar 

gibi.  

Lezzetli dolgular 

Yeti kinlerin  

%20-29’u çok 
içeriği zenginleştirilmiş çeşnili almakla 

ilgileniyor, kıtır kaplamalı ve 
ortası yumu ak olanlar gibi.  

İçeriği zenginleştirilmiş
çeşnili bisküviler

 

Kaynak: Lightspeed/Mintel 

Kitle: Fransa, Almanya, talya, Polonya ve spanya’dan 16 ya  üzeri 2,000 internet kullanıcısı (2018) 
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GILIIS SIGNA

DÜNYANIN SON HALİ: 
KÜRESELLEŞME
1980’li yıllarda dünya çapında kendini gösteren 
küreselleşme fikrinden nasibini alan şirketler, zaman 
içerisinde kendi sınırlarının dışına çıkarak çok uluslu 
şirket olma yolunda ilk adımlarını attılar. Belli 
miktarda sermaye ve satış hâsılatına sahip, merkezi 
belli yerde olan, birçok yerde faaliyette bulunan ve 
kâr amaçlı şubeleri olan çok uluslu şirketler bugün 
dünya ticaretinin ana omurgasını oluşturuyor.

1980’den sonra dünya ekonomi-
sinde, neoliberal politikalar ekse-
ninde bir takım değişim ve 
dönüşümler yaşandı. İşte bu sürece 

adını veren “küreselleşme” aslen siyasi, 
ekonomik ve sosyo-kültürel boyutları içe-
ren önemli bir süreci anlatıyor. Küresel-
leşmenin en çok etki ettiği alanlardan biri 
olan ekonomide oluşan değişimler ise 
dünyadaki “iktisadi yaşamı” baştan aşağı 
değiştirdi. Küreselleşme öncesi gerçekleş-
tirilen ekonomik faaliyetler, çoğunlukla 
“ulusal” bir özelliğe sahipti ve şirketler 
buna paralel olarak yerel düzeyde ticari 
etkinliklerde bulunuyordu. Söz konusu 
ticari faaliyetler de yerel düzeyde tutul-
duklarından dolayı şirketlerin rakipleri de 

daha azdı. Bununla beraber küreselleş-
meyle birlikte ulusal sınırlar önemini kay-
bederek ticari rekabet, yerel düzeyden 
çıktı ve tüm dünyaya yayıldı. Küreselleş-
menin yarattığı yeni şartlar ve rekabetin 
hızla artışı da işletmeler için bir takım 
değişiklikleri zorunlu kıldı. Artık çok 
uluslu işletmeler, başarılı bir şekilde amaç-
larına ulaşabilmek adına yönetim anlayış-
larını küresel bir bakış açısı ile ele alıyorlar. 

YENİ DÖNEMDE YENİ BİR KİMLİK
Küreselleşme sürecinin yarattığı deği-

şimler ile beraber küresel bir bakış açısına 
yönelen çok uluslu şirketler bu süreçte 
yeni bir kimlik kazandı. Bu kimlik pek 
çok noktada yerel ve ulusal şirketlerden 

ayrılıyor. Bu özelliklerden ilki; çok uluslu 
şirketlerin, üretim ve hizmet faaliyetlerini 
kuruldukları merkez ülke dışındaki ülke-
lerde de gerçekleştiriyor olmaları. İkinci 
bir özellik de çok uluslu şirketlerin poli-
tika oluştururken, dünya ölçekli bir stra-
teji izlemeleri… Stratejik ortaklıklara 
yönelme, küresel piyasaların takip edil-
mesi ve kalitenin dünya standartlarında 
oluşturulması hep bu bakış açısının bera-
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GILIIS SIGNAİŞ DÜNYASI

berinde getirdiği politikalar. Tüm 
bunlar dışında dünyayı tek bir eko-
nomi olarak gören çok uluslu 
şirketler, ana merkez ile farklı 
ülkelerdeki işletmeleri arasındaki 
bağın sağlıklı bir şekilde yürütül-
düğü işletmeler aynı zamanda. Son 
olarak çok uluslu şirketlerin ilgilendiği 
pazarlar, işletmeler, müşteriler, iletişim 
ağları ve bilgi teknolojileri de küresel bir 
nitelik taşıyor.    

EKONOMİNİN LOKOMOTİFİ
Küreselleşme sürecinde önemli birer 

aktör haline gelen çok uluslu şirketler 
günümüzde dünyadaki ticareti şekillen-
direrek global ekonominin birer lokomo-

tifi haline geldi 
adeta. Ulus-

l a r a r a s ı 
üretimde 
yer alan 

ve birden fazla ülkede 
ekonomik faaliyette 

bulunarak kazanç sağla-
yan çok uluslu şirketlerin toplam 

gelirlerinin bugün birçok ulus devleti 
geride bırakarak ciddi boyutlara ulaştığı 
görülüyor. Güçlü teknolojik altyapıya ve 
sermayeye sahip aynı zamanda geniş coğ-
rafi alanlarda faaliyet gösteren bu şirketler, 
yaptıkları sermaye yatırımları ile faaliyet 
gösterdikleri ülkeleri de ciddi anlamda 
etkiliyor.

Küreselleşme 
sürecinde önemli birer 
aktör haline gelen 
çok uluslu şirketler 
günümüzde dünyadaki 
ticareti şekillendirerek 
global ekonominin 
birer lokomotifi haline 
geldi adeta. 
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GLOBALE AÇILMAMIN 
İLK YOLU “İHRACAT”

Küresel işletmelerin global ölçekteki 
faaliyet yöntemleri pek çok değişkene 
bağlı olarak farklılık gösteriyor. Şirketlerin 
uluslararası pazarlara girmelerinin önde 
gelen ilk aşamasını ihracat oluşturuyor. 
“Bir mal veya değerin yürürlükteki ihracat 
ve gümrük mevzuatına uygun olarak yurt 
dışına gönderilerek, bedelinin mevcut 
kambiyo mevzuatınca öngörülen süre 
içinde yurda getirilmesi” olarak tanımla-
nan ihracat, aynı zamanda uluslararası 
pazarlara açılma sürecinde riskinin az 
olması, zaman ve maliyet avantajı sağla-
ması nedeniyle de oldukça revaçta. Bun-
ların dışında uluslararası pazarlara en 
çabuk şekilde ulaşılması açısından da 
işletmelere avantajlar sağlıyor. 

TASARRUFLU BİR YÖNTEM: 
FRANCHISING

Global pazarlara açılmanın ikinci yön-

temi ise “franchising”. “Bir işletme sis-
temi çerçevesinde yapılan, satış 
etkinliklerinde denenmiş, kendini ispat 
etmiş, bir markanın desteği ve güvencesi 
altında iş yapan, birbirinin kopyası olan 
firmaların, mal ve hizmet dağıtımına 
yönelik olarak belli bir bedel karşılığında 
söz konusu marka ve sistemin sahibi 
olan franchiser ile girmiş oldukları 
bağımsız bir ticari ilişki türü” olarak 
tanımlanan bu yöntemle özellikle yerel 
işletmeler, maliyetlerini kontrol ederek 
birçok maliyet kaleminden tasarruf etme 
imkanı bulabiliyor. Franchiser veren 
firma, franchisee firmasının ihtiyacı olan 
tüm yönetim, eğitim, mimari proje, tek-
noloji yardımını yapıyor ve bütün bu 
işlemleri dikkatle kontrol ediyor, hatta 
herhangi bir sorunla karşılaştığında uya-
rıyor. Burada marka imajı ön planda 
olduğu için ürün kalitesinin dünyanın 
her tarafında aynı olması büyük önem 
taşıyor.  

RİSK YEREL YATIRIMCININ
Bir diğer yöntem olan “ortak giri-

şim”de uluslararası pazarlara girmek ve dış 
pazarlara yatırımda bulunmak isteyen 
firmalar,  girdikleri pazarlardaki bir veya 
birkaç firma ile bir araya geliyor ve bir 
ortaklık oluşturarak üretim ve pazarlama 
faaliyetlerine giriyor. Bu özellikteki ortak-
lık anlaşmalarında toplam risk yerel firma 
veya firmalar tarafından paylaşılıyor, bu 
nedenle de yabancı firmalar açısından dış 
pazarlara açılma noktasında çok tercih 
edilen bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor.  

Lisans anlaşmaları ve teknik anlaşmalar 
da firmalarca belli bir bedel karşılığında 
ve belirli bir süre için yapılan karşılıklı 
anlaşmalar olarak tanımlanıyor. Bu tür 
anlaşmalarda pazar uzmanlığına ihtiyaç 
duyulmuyor, aynı zamanda gümrük tari-
feleri ve taşıma giderlerinden de tasarruf 
sağlanıyor. Bu nedenle de dış pazarlara az 
bir sermaye ile çabuk ve sorunsuz girme-
nin en kolay yolu olarak görülüyor. 

Doğrudan yatırım ise kuruluş ve teç-
hizatın finansmanın yanında aynı 
zamanda bir ülkede bir firmayı satın alma, 
yeni kurulan bir firma için kuruluş serma-
yesi sağlama veya var olan bir firmanın 
sermayesini arttırma yoluyla gerçekleşiyor. 
Doğrudan dış yatırımlar, dış pazarlara 
açılma noktasında diğer alternatiflere göre 
daha maliyetli ve daha riskli bir seçenek. 
Girdiği pazar hakkında bilgisi olmayan ve 
o ülkenin yerel kültürünü tanımayan şir-
ketler için oldukça riskli bir yatırım olarak 
değerlendiriliyor. 

İHRACATIN ALTIN KURALLARI
Sınırlarının dışına çıkmak isteyen bir 

şirket kendi güvenli alanından çıkmak 
durumunda kalıyor. Peki, bu süreçte pek 
çok farklı yöntemle ve uygulamayla karşı 
karşıya kalacak olan şirketler en çok nelere 
dikkat etmeli, nasıl bir strateji izlemeli? 
Öncelikle uluslararası bir şirket imajının 
oluşturulması gerekiyor. Ticaret odaları, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Müs-
teşarlığı gibi kurum ve kuruluşlardan dış 
ticaret mevzuatıyla ilgili bilgi almak, inter-
net sitesindeki telefon numarasına +90 
eklemek veya internet sitesinde hangi 
ülkelere ihracat yapmak isteniyorsa o 
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ülkelerin dil seçeneğine de yer vermek bu 
konuda atılacak ilk adımlar olabilir.

Aynı zamanda dış ticaret konusunda 
tecrübeli kişilerle çalışmak, şirket perso-
nelini dış ticaret konusunda eğitmek ve 
şirkette bir kişiyi ihracat sorumlusu olarak 
belirlemek de yapılması gereken diğer 
hususlardan... İnternetten yararlanmak da 
dış ticaret yapmak isteyen bir şirketin 
olmazsa olmazlarından. Profesyonel bir 
internet sitesine sahip olmak, ürünlerin 
yer aldığı online katalog oluşturmak, 
arama motoru optimizasyonuna (SEO) 
önem vermek internette yapılması gere-
ken çalışmalardan sadece birkaçı. 

İŞLER HER ZAMAN AYNI GİTMEZ!
İhracat yapmak isteyen bir şirket, hangi 

ülkelere açılacağını da doğru belirlemek 
zorunda… Bunun için de verilerin doğru 
bir şekilde analiz edilebilmesi, açılacak 
olan pazar ve o piyasaya ait özelliklerin 
(hedef müşteriler, rakipler gibi) iyi değer-
lendirilmesi gerekiyor. Uluslararası tica-
rette yapılan en yaygın hatalardan biri 
işlerin hep aynı şekilde süreceği hatasına 
düşmek. Bu nedenle ihracat sürecinde her 

piyasanın farklı olduğu ve aniden değişe-
bileceği mutlaka akılda tutulmalı. Aynı 
zamanda piyasalarda çok kısa bir sürede, 
farklı değişimler de yaşanabilir. Buna yöne-
lik olarak en güncel gelişmeleri takip ede-
rek B ve C planlarını hazır etmek de 
unutulmaması gereken bir adım olarak 
karşımıza çıkıyor. Şirketin ve ihracat yapı-
lacak ülkenin özelliklerine göre özel bir 
pazarlama stratejisi geliştirilmesi üstelik 
bunu yaparken de rakiplerden farklı kılı-
nacak noktalar üzerinde yoğunlaşılması 
gerekiyor. Öte yandan gerçekçi aynı 
zamanda uygulanabilir hedeflere sahip 

olmak ve planlara sadık kalınarak bu 
hedeflere yönelik gelişmeleri de kontrol 
etmek oldukça önemli… 

MÜŞTERİ ODAKLI OLUN AMA…
Ulusal ticarette piyasa ve müşteri 

odaklı olmak bir şirket için ne kadar 
değerliyse dış piyasada da aynı oranda 
değerlidir. Bu nedenle güçlü iş ilişkileri 
geliştirmek ve beklentileri aşarak alıcıları 
şirkete bağlamak avantajlar sağlayabilir. 
Öte yandan müşteri memnuniyeti ve 
kazanç arasındaki denge iyi sağlanmalı 
yoksa beklentileri aşmak bir zaman sonra 
maliyetli hale gelebilir. 

Uluslararası alanda başarılı olunduğu 
takdirde ürünlere olan talep ciddi şekilde 
artabilir. Bununla beraber artan talep kar-
şılanamazsa müşteri ve saygınlık kay-
betme durumuyla karşı karşıya gelinebilir. 
Bu nedenle üretimin arttırılması, ortak-
lıkların kurulması veya aynı kalitede 
ürünlerin başka bir yerden tedariği gere-
kebilir. Yani şirketler dış pazarlara açıldık-
tan sonra her türlü gelişmeye hazır olmalı 
ve planlarını da bu çerçevede uygulamaya 
koymalıdır.  
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İhracat yapmak 
isteyen bir şirket, hangi 
ülkelere açılacağını 
doğru belirlemek 
zorunda.

ÇOK ULUSLU ŞIRKETLERIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (2016)
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Akademik çalışmalarını şimdi-
lerde bir yandan Üsküdar Üni-
versitesi’nde bir yandan da 
Oxford Üniversitesi’nde sürdü-

ren Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan’a göre 
küreselleşme aktörlerinin sınırları ve duvar-
ları zorlamaya devam ettiği günümüzde, 
otoriter sistemler yükselişe geçerek yeni bir 
dönemi başlattı. Siyasetin bu dönemde 
yeniden şekilleneceğini düşünen Arıboğan, 
ekonominin de bundan payını alacağını 
belirtiyor ve “Şirketlerin bu yeni dönemde 
yeni ve denetimli bir piyasaya hazırlanması, 
ulusal pazarlarına ve ulusal üretime daha 
fazla konsantre olması daha verimli bir gele-
cek oluşturabilir” diyor.  

Küreselleşme hakkında bilgi verir 
misiniz? Bugün geldiğimiz noktada 
küresel bir dünyadan bahsedebilir 
miyiz?

Küreselleşme kavramı ilk kez 1833’te 
İngiliz iktisatçı W. Foster tarafından kulla-
nılmıştı. O zamanlar dünya genelinde kay-
nakların adil dağılımı üzerine yazılan bir 
makalenin içerisindeki sıradan bir terim 
olarak değerlendirilen bu kavram, 20. yüz-
yılın ikinci yarısından itibaren dünya sat-
hındaki gelişmeleri ve çeşitlenen aktörler 
ilişkiler ağını en açıklayıcı kelime haline 
geldi. 1962’de yayınlanan eserinde Marshall 
Mc Luhan’ın kullandığı “küresel köy” 
tanımlaması ise teknoloji çağının bütün 
dünya, toplum ve medeniyet algımızı şekil-
lendirdiğini anlatıyordu. Luhan’a göre tarihi 
süreçler Alfabe öncesi dönem, Alfabenin 

sonrası dönem ve elektrik-elektroniğin keş-
fedildiği dönem olarak üçe ayrılabilirdi. 
İçinde yaşadığımız dönemin en belirleyici 
özelliği olan teknolojik ilerleme ise insanlara 
sınırları aşma, bütünleşme ve ortaklaşma 
anlamında küresel bir köy inşa etme imkânı 
vermişti. Luhan’a göre teknoloji “insanın 
icat ettiği bir araç” olmanın ötesinde biza-
tihi “insanı icat eden bir araç” niteliğine 
sahipti. Her sabah sıcak bir banyoya dalar 
gibi içine daldığımız bu yeni enformasyon 
ortamı, hepimizi ortak bir teknolojik meka-
nın içerisine yerleştiriyordu. Yerküremiz 
küreselleştikçe insan mobilitesi artıyor, 
dünya üretim ve ticaret kapasitesi genişliyor, 
küresel yönetişim ilkesi çerçevesinde sivil 
toplum kuruluşları ve küresel örgütlerin 
etkinliği yükseliyor, ulusal sınırlar geçirgen 
hale geliyordu. 2000’li yıllara tam da bu 
ortamda girdik. 11 Eylül saldırısına kadar 
kimsenin gelişmekte olan küresel düzenin 

ani bir kırılmayla paramparça olabileceğine 
ihtimal verdiğini düşünmüyorum. Lakin 
son 20 yıllık süreçte artık aşılan sınırlardan 
değil, dikilen sınır duvarlarından söz ediyo-
ruz. Küreselleşmeden değil, ulusallıkların 
güçlenmesinden, yükselen milliyetçilikten 
söz ediyoruz. Dünya küresel köyden, orta-
çağın duvarlı şehirlerine doğru hızlı bir geçiş 
yapıyor. Yıkılan “Berlin Duvarı”nın sembo-
lize ettiği zamanın ruhunu artık dikilmesi 
planlanan “Meksika Duvarı” almış 
durumda. 

Küreselleşen ekonomide çok uluslu 
şirketler nasıl bir rol oynuyor?

Küreselleşme sürecinin esas dinamosu, 
çoğu kimse tarafından ABD, Britanya, 
Almanya gibi devletler olarak görülse de 
devlet merkezleri bu gelişmeden aslında 
hiçbir zaman memnun olmadılar. Küresel-
leşme ulus-devletin bir aygıt ve örgüt olarak 

YENİ VE DENETİMLİ BİR 
PİYASAYA HAZIR OLUN!
Dünya üzerinde sınırları kaldıran ve çok uluslu şirketlerin dünya ekonomisine yön 
vermesini sağlayan küreselleşme,  günümüzde eski parlak günlerini arıyor.  Zira “11 Eylül 
saldırısıyla gelişmekte olan küresel düzen ani bir kırılmayla paramparça olurken; son 20 
yıllık süreçte artık aşılan sınırlardan değil, dikilen sınır duvarlarından söz ediyoruz.” Bu 
sözler Akademisyen Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan’a ait… Bu dönüşüm sürecinde 
şirketlerin de yeni ekonomi sürecine adapte olmaları gerektiğini düşünen Arıboğan; 
“Şirketlerimiz ulusal bir ekonominin parçası olduklarının bilinciyle küresel düzeyde 
üretim, pazarlama ve satış mantığıyla hareket etmeliler” diyor. 
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zayıflaması, aşınması ve işlevsel alanının 
daralması anlamına geliyordu. Tüm küre-
selleşme süreci boyunca ekonomiden sağ-
lığa, eğitimden üretime kadar tüm sektörler 
devlet olmayan aktörlerin kontrolüne gir-
miş ve bu yeni güç odakları devlet üzerin-
den ciddi bir üstünlük sağlamışlardı. Çok 
uluslu şirketler sivil aktörlerin başında gel-
mekteydiler. Küresel pazarda ulusal sınırları 
ve merkezi kontrolleri aşan bir yetkinlikle 
var olmak; kotadan, gümrükten azade bir 
serbest piyasa ortamında yer almak onlar 
açısından güzel haberdi. Küreselleşmenin 
coştuğu 1990’lı yıllar küresel şirketler açı-
sından bir balayı dönemiydi. Ancak bu 
dönem bitti. Nitekim küreselleşmenin 
ölüm ilanı da ABD-Çin arasında simgele-
şen şekliyle “ticaret savaşları” başlığıyla ger-
çekleşti. Uluslararası ticaret, artık savaşların 
önünü alabilecek bir barış enstrümanı değil, 
savaşın ta kendisi olarak tanımlanmaya baş-
ladı. Şirketlerin ulusal merkezlere biat etme-
den dünya sathında at koşturduğu 
dönemler geçmişte kaldı.

Küreselleşen dünyada Türkiye’nin 
rolü nedir?

Sanayi toplumu aşamasına oldukça geç 
bir dönemde dahil olan ülkemizin sanayi 
sonrasına ve Endüstri 4.0’a adapte olma 
konusunda hâlâ bazı zorlukları var. Türkiye 
küresel düzenin de bir parçasıydı, yıkıl-
makta olan küreselleşmenin de bir parçası 
ama yönlendiricilerinden birisi değil. 
Kanımca uluslararası politikada en değerli 
rolümüz küresel güçler arasında bir denge 
sağlayıcı olarak yer almamız. “Dengenin 
dengeleyicisi” konumu 19. yüzyıl boyunca 
Büyük Britanya’nın oynadığı bir roldü; şim-
dilerde de bizim üstlenmemiz mümkün 
olabilir sanırım.

Küresel ekonominin dinamiklerine 
adapte olmaları için şirketlere 
önerileriniz nelerdir?

Öncelikle eski küresel sistemin artık 
geçerli olmadığını bilmeleri önemli. Şirket-
lerin küresel bir piyasada değil, uluslararası 
bir pazarda rol oynamaya çalışmaları gere-
kir. Bu şu anlamı taşır: Eğer arkanızda pres-
tiji ile diplomasisi ile itibarı ve siyasi gücü 
ile önünüzü açacak bir devlet aygıtınız 
yoksa dışarıdaki yatırımlarınızın hepsi teh-

likede demektir. Küresel düzende piyasala-
rın yönlendirici dinamiği ekonomidir; oysa 
uluslararası düzenlerde siyasi ilişkiler 
önemli hale gelir. Devletinizin dış kapıları 
açması için siyasi merkez üzerine baskı 
uygulamak, savaşı değil ticareti destekleyici 
bir politik zemini teşvik etmek şirketlerin 
temel önceliği olmalıdır. Şirketlerimiz ulu-
sal bir ekonominin parçası olduklarının 
bilinciyle küresel düzeyde üretim, pazar-
lama ve satış mantığıyla hareket etmeliler. 
Kısaca “ulusal yakıtla yürüyen küreselleşme 
arabası” diyelim buna. Zaten bugün de 
baktığınızda Çinli şirketlerin, Rus enerji 
devlerinin devlet destekli olarak yürüdü-
ğünü rahatça görebilmek mümkün. Buna 
bazen devlet kapitalizmi, bazen devlet 
yönelimli kapitalizm, bazen devlet destekli 
kapitalizm deniyor. Yeni ekonomi anlayı-
şına adapte olmak lazım.

Son kitabınızda duvarların yeniden 
yükseleceğinden bahsediyorsunuz. 
Ülkeler arasında yükselen bu 
duvarlar, uluslararası ticaret ve 
ülkeler arası ilişkilerin geleceğini 
nasıl etkileyecek? Yakın bir 
gelecekte nasıl bir senaryo 
öngörmeliyiz?

Duvarlı dünyanın bir süre daha etkisini 
sürdüreceğini düşünüyorum. Devletler tek-

nolojik imkanların da desteği ile vatandaş-
ları üzerinde büyük bir gözetleme sistemi 
kurdular. Yüz tanıma sistemleri, e-kimlik-
ler, sosyal medya takipleri, banka hesapları 
gibi birçok kaynaktan veri toplama yete-
nekleri var. Çağımızın önemli filozofu 
Michael Faucoult içinde yaşadığımız dün-
yayı bir “Panoptikon” toplumu olarak 
nitelendiriyor. Sürekli gözetim altındayız 
ve izlendiğimizi biliyoruz ama izleyeni 
tam olarak tanımlayamıyoruz. Liberal 
demokrasilerin çağı bitti gibi görünüyor. 
Siyasette liberalizm olmadığı zaman eko-
nomik alanda liberalizmin mümkün 
olması da mümkün değil kuşkusuz. Şir-
ketlerin yeni ve denetimli bir piyasaya 
hazırlanması, ulusal pazarlarına ve ulusal 
üretime daha fazla konsantre olması 
kanımca daha verimli bir gelecek oluştu-
rabilir. 

Son olarak eklemek istedikleriniz…
Yeni bir dünya yeni sınırlarla, yeni 

aktörler ve yeni felsefelerle inşa ediliyor. 
Şirketlerin de küreselleşme kavramının 
hızla eskidiğini fark etmeleri önemli diye 
düşünüyorum. En azından yeni bir küre-
selleşme ve liberalleşme dalgası gelene 
kadar tüm ekonomik aktörlerin şimdilik 
daha kısıtlı bir ortamda varlıklarını sür-
dürmeye çalışmalarını öneriyorum. 

SÖYLEŞİ
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Gıda israfı hem dünyada hem de Türkiye’de kritik seviyelere ulaştı. Dünya çapında 
üretilen gıdaların 3’te 1’i ziyan olurken; söz konusu kayıplar hem ekonomiye hem 
doğaya hem de ekosisteme büyük zararlar veriyor. Çözüm ise aslında hiç de zor 
değil; “Bilinçli ve dikkatli üretmek ve tüketmek…”

A rtan nüfus ve gelişen teknoloji 
ile beraber dünya pek çok 
sorunla boğuşuyor. Küresel 
ısınma, fosil yakıtların neden 

olduğu hava ve çevre kirliliği, su kaynakla-
rının tükenmesi bunlardan sadece bazı-
ları… Tüm bunların yanında dünya, öyle 
bir sorunla karşı karşıya ki sınırlı olan kay-
naklar tükeniyor ve insanlar açlıktan 
ölümle burun buruna geliyor. Tabii ki eko-
nomileri, çevreyi, ekosistemi ve insanları 
derinden etkileyen gıda israfından bahse-
diyoruz. Şu anda dünya çapında kritik bir 
boyuta ulaşan gıda israfı, kamuoyunun ana 
gündem maddelerinden biri haline geldi. 
Sebebi ne olursa olsun atılan veya bozul-

maya terk edilen her türlü gıda, israf kate-
gorisinde yer alıyor. 

GIDA İSRAFI BİR ÜLKE OLSAYDI?
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgü-

tü’nün  (FAO)  tahminlerine göre, dünya 
çapında üretilen gıdaların 3’te 1’i ziyan 
oluyor. Bu gıdaların yüzde 40’ı da üretim-
den işleme aşamasına kadar olan süreçte 
kaybediliyor. En çok gıda israfı meyve ve 
sebze sektöründe yaşanırken, bu ürünlerin 
tarladan sofraya gelene kadar birçok nok-
tada zarara uğradığını gösteriyor. Yine 
FAO’nun paylaştığı bilgilere göre, eğer gıda 
kaybı ve atığı bir ülke olsaydı, yıllık 4,4 
gigatonluk sera gazı emisyonuyla Çin ve 

ABD’nin arkasından emisyon salımında 
üçüncü sırada yer alırdı.

BİR TARAFTA AÇLIK
BİR TARAFTA İSRAF

Birleşmiş Milletler raporuna göre 
bugün dünya üzerinde her 7 kişiden biri 
açlıkla savaşıyor. Aç insanların sayısı 
2017’de 821 milyona ulaşırken; bu dünya 
üzerindeki açlıkla mücadele eden insan 
sayısının Türkiye nüfusunun 10 katından 
fazla olduğunu gösteriyor.  Eğer tarlada 
çürüyerek, tedarik zincirinde bozularak 
veya satın alındıktan sonra çöpe dökülerek 
israf edilen bu gıdalar, korunabilseydi ve 
tüketicinin sofrasına gelebilseydi açlık 

GIDA İSRAFINDA 
TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR
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çeken yaklaşık 821 milyon insanı doyur-
maya rahatlıkla yeterdi. Her gün açlığa 
bağlı nedenlerle yaklaşık 25 bin kişi haya-
tını kaybederken Dünya Bankası verilerine 
göre de çöpe atılan gıdaların miktarının 
dünyada açlıktan ölen insanların 15 katını 
besleyebilecek düzeyde olduğu belirtiliyor. 

Dünya çapında rakamlar bu denli 
vahimken ne yazık ki Türkiye açısından da 
durum hiç de iç açıcı değil… Türkiye İsrafı 
Önleme Vakfı’nın (TİSVA) hazırladığı 
rapora göre 214 milyar liralık gıda israfının 
yapıldığı Türkiye’de günde 6 milyon ekmek 
çöpe gidiyor. Aynı zamanda gıda alanında 
Türkiye’de israf edilen miktarın 26 milyon 
ton olduğuna işaret ediliyor ve bunun 125 
milyar liraya karşılık geldiği belirtiliyor. 
Yine aynı rapora göre Türkiye’de bir yılda 
yetişen 49 milyon ton meyve ve sebzenin 
yüzde 25-40’ının kaybolduğu veya israf 
edildiğine de dikkat çekiliyor ve en iyimser 
hesapla bunun 25 milyar lira değerinde 
olduğu vurgulanıyor.

VERİMLİ ARAZİLER 
BOŞA GİDİYOR

Şu ana dek ortaya konan rakamlar gıda 
israfının açlıkla mücadele eden insanlar 
üzerindeki etkisini ortaya koyuyor. Oysaki 
gıda israfı sadece açlığı körüklemekle kal-
mıyor, beraberinde pek çok sorunu da geti-
riyor. Bir yandan tarımsal verim en üst 
düzeye çıkarılmak istenirken diğer yandan 
da hayvanların yaşam alanı tahrip ediliyor 
ve bu da biyoçeşitliliğe zarar veriyor. Ayrıca 
tarımsal üretimde kullanılan suyun 200 
kilometreküpten fazlası israf ediliyor. Yiye-
ceklerin üreticiye ulaştırılma aşamasında 

kullanılan fosil yakıtlar da sera gazının 
ortaya çıkmasına neden oluyor. Aynı 
zamanda üretilen ama tüketilmeyen gıda-
lar, tarım alanlarının 3’te 1’ini kaplıyor ki 
bu da verimli arazilerin neredeyse üçte biri-
nin boşa harcandığını gösteriyor. Tabii tüm 
bu sorunların yanında gıda israfı ülke eko-
nomilerini de ciddi anlamda olumsuz etki-
leyebiliyor. 

AŞIRI ÜRETİM 
SORUNUN KAYNAĞI

Dünya çapındaki gıda israfının en 
önemli nedenlerinden birini tüketicinin 
doğru bir planlama yapamaması oluşturu-
yor. Gıdalar, “Ne zaman ve ne miktarda 
tüketilecek?” sorusunun cevabı düşünül-
meden yapılan alışverişlerde birçok yiyecek 
satın alınıyor. Bu da pek çok yiyeceğin son 
kullanma tarihinin geçmesine veya çürü-
mesine neden oluyor. Tabii ki bunun sonu 
da söz konusu yiyecekleri çöpe atmak olu-
yor. Bir değer önemli neden ise yemeklerin 
ihtiyaç olandan fazla pişirilmesi ki bu hem 
evler hem de restoranlar için geçerli üste-
lik... Arz-talep dengesinin kurulamadığı 
durumlarda tüketilemeyen gıdaların sonu 
ne yazık ki “çöplük” oluyor. Özellikle yiye-
cek ve içecek endüstrisindeki aşırı üretim 
gıda israfının başlıca sebeplerinden biri 
olarak gösteriliyor.

BİLİNÇLİ OLMAK İLK KOŞUL
Tüm bu rakamlar gösteriyor ki, gıda 

israfı açıkla mücadelenin tam olarak çözü-
lemediği günümüzde dünya çapında 
büyük bir sorun ve acil bir çözüm bekliyor. 
Bu noktada en büyük görev ise işletmelere, 
tarım üreticilerine ve tüketicilere düşüyor. 
Gıda üretiminde arz-talep dengesinin 
kurulması oldukça önemli… Nitekim otel-
ler ve restoranlar yalnızca talebe ve sipariş-
lere göre yiyecek pişirirse gıda israfına 
yönelik önemli bir adım atılmış oluyor. 
Aynı şekilde tüketiciler de evlerine, resto-
ranlarda da tabaklarına yiyebilecekleri 
kadar yemek alırlarsa sorunun büyük bir 
kısmı çözülüyor. Tarım üreticilerinin ise 
sebze ve meyvelerin hem hasat öncesi yetiş-
tirme döneminde hem de hasattan tüketi-
ciye kadar geçen sürede kalitenin 
korunması için gereken özeni göstermesi 
gerekiyor. Aynı zamanda ürünün uygun 

sıcaklıkta / nemde taşınması ve muhafaza 
edilmesi de sebze ile meyvelerin hasattan 
sonraki ömrünü uzatacağından kayıpları 
azaltıyor. 

Dünya çapında üretilen gıdaların

3’te 1’i
ziyan oluyor. 

Her yıl

1.3 milyar ton
gıda tüketilmeden çöpe gidiyor. 

Dünyada her sene üretilen sebze ve 
meyvelerin

% 45’i
çöpe atılıyor. 

Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da bir 
kişinin yıllık gıda israfı

95-115 kg.
Sahraaltı Afrika, Güney ve 

Güneydoğu Asya’da bir kişinin yıllık 
gıda israfı

6-11 kg.
 

Türkiye’deki yıllık gıda israfı

214 
milyar lira.

Türkiye’de her gün

6 milyon
ekmek çöpe gidiyor.

Gıda alanında Türkiye’de israf edilen 
miktar

26 milyon
tonu buluyor.

Birleşmiş Milletler 
raporuna göre bugün 
dünya üzerinde her 
7 kişiden biri açlıkla 
savaşıyor. Aç insanların 
sayısı 2017’de 821 
milyona ulaşmış 
durumda.
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ROBOTİK TEKNOLOJİ 
ARTIK HER YERDE
Robotik kavramı aslında yeni bir kavram değil… Öyle ki Leonardo da Vinci’nin 
15’inci yüzyıldaki tasarımlarında dahi ilkel de olsa robotik vurgular bulabilmek 
mümkün. Bugün ise robotlar Mars’a iniyor, kalbimize yaklaşıyor ve daha pek çok 
alanda insanın yerini almaya devam ediyor. Peki, robot teknolojisi bu hızla 
ilerlerse yakın bir gelecekte endüstriler bu değişimden nasıl etkilenecek?

Dünden bugüne izlediğiniz 
bilim kurgu filmlerini hatırla-
yın… Bu filmlerde robotlar 
kimi zaman günlük hayatın 

bir parçası olarak konumlanırken; kimi 
zaman da dünyanın yeni efendileri olarak 
karşımıza çıkıyordu. Günümüzde robot-
ların hakimiyeti bu şekilde “dominant” 
olmasa dahi bu yeni teknoloji, otomotiv-
den havacılığa, tıptan savunma sektörüne 
kadar pek çok alanda kullanılıyor. Robo-
tik teknolojilerin bu denli hızlı gelişmesi-
nin ardında ise şüphesiz “nesnelerin 
interneti” ile günlük hayatta kullanılan 
pek çok şeyin birbirine bağlı hale gelmesi, 
yapay zeka, makine öğrenmesi gibi pek 
çok teknolojideki baş döndürücü geliş-
meler yatıyor. 

ROBOT NÜFUSU ARTIYOR
Robot teknolojisindeki bu gelişmeye 

paralel olarak farklı sektörlerde faaliyet gös-
teren robotların sayısı da aynı hızla artıyor. 
Nitekim HSBC analistleri tarafından yapı-
lan bir araştırma robot nüfusunun hızla 
yükseldiğini gösteriyor. Araştırmaya göre 
dünyadaki robotların yarısından fazlası 
Asya’da bulunuyor ve bunlar da çoğunlukla 
Çin’de çalıştırılıyor. 

2016 yılında dünyadaki robot sayısı 300 
bin iken 2019 yılına gelindiğinde bu sayı-
nın 414 bine kadar yükseldiği görülüyor. 
Bu rakamlar da robot nüfusunun her yıl 
yüzde 15 kadar arttığını gösteriyor. Dün-
yada endüstriyel robot pazarı denildiğinde 
akla gelen ülkelerin başında Çin geliyor. 
Nitekim endüstriyel robot talebinin yüzde 

30’unu Çin oluştururken; bu talebin arka-
sında ise ülkedeki fabrikaların sayısı ve yaş-
lanan nüfusun etkisi yatıyor. Çin sadece 
talep anlamında değil robot üretimi anla-
mında da etki sahibi… Zira analistler 2017 
yılında Çin’de robot üretiminin yüzde 58 
arttığını tahmin ediyor. Öte yandan Ame-
rika ve Avrupa’nın üretim süreçlerinde daha 
yoğun endüstriyel robotlar kullanılıyor. 

ENDÜSTRİLER YENİDEN 
ŞEKİLLENİYOR

Robotik teknolojideki bu gelişmeler ve 
nüfusundaki hızlı artış robotların aktif ola-
rak kullanıldığı endüstrileri de baştan aşağı 
yeniden şekillendiriyor. Robotik teknolo-
jiden en fazla etkilenen / etkilenecek olan 
sanayilerin başında inşaat, lojistik, imalat, 
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sağlık, tarım ve askeri hizmetler gelirken; 
tüm bu sektörler için robotlar adeta bir 
“oyun değiştirici” konumunda. İnşaat sek-
törü özellikle makinelerin yoğunlukla kul-
lanıldığı bir sektör… Nitekim ağır 
makineler inşaat sektörünün ayrılmaz bir 
parçası. Öte yandan bu makineler yakın 
zamana kadar, bir insan operatörün yar-
dımı olmadan görevlerini tamamlayamı-
yordu. Şimdilerde ise bir insandan beş kat 
daha hızlı tuğla örüp harç dökebilen robot-
lar mevcut. Hatta 3D yazıcılar -bir nevi 
robot- sayesinde 24 saat içinde bir beton 
evin inşası tamamlanabiliyor. 

DRONLAR GÖREV BAŞINDA
Robotların hızlı bir şekilde kullanılmaya 

başlandığı diğer bir sektör de lojistik… 
Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinin 
depolarında robotlar şimdiden yerlerini 
almaya başladı. Özellikle soğuk zincir depo-
larında robotik kollar görev yapıyor ve bu 
robotlar insanlar gibi girip çıkmak için kapı-
ları açmak zorunda olmadıklarından sıcak-
lıkların düşük tutulmasını kolaylaştırıyor. 
Öte yandan kimi kargo şirketleri de kırsal 
bölgeye yapılacak veya aynı gün teslim edil-
mesi gereken gönderiler için dronları kul-
lanıyor.

İmalat sektörü de robotik teknolojiden 
nasibini alan bir sanayi. Robotlar insan 
eliyle yapılamayacak pek çok ürünü imal 
edebilecek yeteneğe ulaştı şimdiden. Örne-
ğin insanlar tarafından üretilmesi imkansız 
0,0025 yarıçapa sahip cihazlar robotlar 
tarafından kolaylıkla üretilebiliyor. Üstelik 
robotlar her iş için aynı kalite seviyesini 
yakalama yeteneğine sahip, asla yorulmu-
yor, ara vermiyor ya da akşam eve gitmek 
zorunda kalmıyorlar. 

ROBOTİK CERRAHLARLA 
AMELİYAT

Robotik teknolojinin gelişmesi sağlık 
sektöründe özellikle cerrahi müdahaleleri 
önemli ölçüde değiştirdi. Operasyonlar 
denince akla artık sadece büyük kesikler ve 
insan doktorlar gelmiyor. “Da Vinci cerrahi 
sistemi” denilen, çok daha küçük kesikler 
atabilen ve bir insan cerrah tarafından 
kontrol edilerek daha karmaşık işlemler 
yapabilen robotik kollar artık daha sık kul-
lanılıyor. Bu yöntemle hastaların iyileşme 

süresi de oldukça kısalıyor. Üstelik Da 
Vinci sistemi gibi aletlerle yapılan robotik 
cerrahi, sağlık alanındaki robotik teknolo-
jinin sadece küçük bir kısmını oluşturuyor. 
Teknoloji gelişmeye devam ettikçe, özerk 
cerrahi robotlar da gündeme gelebilir. Bu 
yöntemde “mikroskopik nanobotlar” has-
taya enjekte edilecek ve bu nanobotlar, 
tedaviye ihtiyaç duyan organı kolaylıkla 
tespit edebilecek. 

DAHA VERİMLİ TARIM 
MÜMKÜN MÜ?

Tarım daha çok insan merkezli bir 
endüstri… Tarlalar insanlar tarafından işle-
niyor, ürünler insanlar tarafından toplanı-
yor ve paketleniyor. Aynı şekilde hayvanlar 
da yine insanlar tarafından yetiştiriliyor. 
Robotik teknoloji ise sadece işçilerden olu-
şan bu denklemi ortadan kaldırarak daha 

verimli ve modern hale getirmeyi amaçlı-
yor. Tohumlamadan ayıklamaya, hasattan 
paketlemeye kadar tarımın her aşaması için 
kullanılabilen robotlar üstelik doğru bir 
şekilde kalibre edildikleri takdirde herhangi 
bir ürüne ve hayvana da zarar vermiyorlar. 

Robotik teknolojinin yoğun olarak kul-
lanıldığı ve gelecekte de kullanılacağı bir 
diğer alan da askeri hizmetler… Ordular 
bir süredir insansız hava araçları (İHA) ya 
da İHA’lar şeklinde robotlar kullanıyor. Bu 
uçaklar dünya genelinde keşif veya patlayıcı 
madde dağıtımı için uçurulurken; idareleri 
ise bir merkezden yapılıyor. Bugün özellikle 
Amerika Birleşik Devletleri MTRS denilen 
sensör robotlar kullanıyor ve sadece 165 
kilo ağırlığındaki bu sensörler patlayıcıların 
yanı sıra kimyasal, biyolojik ve nükleer teh-
ditleri de tespit edebiliyor. Üstelik hiçbir 
insan zayiatı vermeden… 

TRAFİĞİN DÜZENİ ROBOTLARA EMANET
Robotik teknolojinin yaşamımıza somut olarak girdiği bir diğer sektör de 

kamusal güvenlik… Robotik zeka ve yapay zeka teknolojisinin bir araya 
gelmesiyle ortaya çıkan robot trafik polisleri, Kuzey Çin bölgesinin 

Hebei eyaletinde hizmete başladı. Büyük veri, bulut bilişim, lazer 
tabanlı navigasyon ve yapay zeka teknolojilerinin bir arada kul-
lanılmasıyla ortaya çıkan polisler, üç farklı görevle sahadalar. “Yol 
devriye robotu” taşıtlardaki sürücüleri belirleme becerisine sahip 
ve sürücülerin kurallara uymaması durumunda kanıt sunabilmek 
adına fotoğraf çekebiliyor. “Trafik tavsiye robotu” da insanların 
temel sorularını cevaplayabiliyor. “Kaza uyarı robotu” ise bir 

kazanın gerçekleşmesi durumunda gerçek polislerin kazayla 
ilgilendiğini sürücülere bildiriyor.

DÜNYADA ENDÜSTRIYEL ROBOT POPÜLASYONUNUN BÜYÜMESI 2012-2019
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ORGANİK PAZARIN 
ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ
Son yıllarda sağlıklı beslenme trendinin yükselişe geçmesi insanları her türlü 
kimyasaldan arındırılmış organik beslenmeye yönlendirdi. Özellikle sağlıklı 
beslenmek isteyenlerin ve ebeveynlerin çocukları için tercih ettiği organik gıdalar ve 
ürünler dünya çapında 70 milyar doları aşan hacmiyle önemli bir pazar haline geldi.

Sağlıklı yaşam, son yılların giderek 
yükselen bir trendi… Buna para-
lel olarak sağlıklı bir yaşam vade-
den organik ürünler sektörü de 

aynı hızla büyüyor. Dünyada ve Türkiye’de 
hem üretici hem de tüketici sayısının artış 
gösterdiği organik ürünler sektörü, dünya 
çapında gerek ekolojik yaklaşımı gerekse 
yarattığı ekonomik değer ile artık önemli 
bir pazar. 

Peki, artık daha sık duyar olduğumuz 

ve sağlıklı beslenmenin ana gündem mad-
delerinden biri olan “organik ürün” ne 
anlama geliyor ve bir ürünün “organik” 
olarak adlandırılması için hangi özelliklere 
sahip olması gerekiyor? Tohumdan hasada, 
hasattan son kullanıcıya ulaşıncaya kadar 
bütün aşamalarında, insana ve ekosisteme 
zararlı kimyasal girdi, katkı maddesi ve 
işlem/yöntem kullanılmadan üretilen, 
kontrollü ve sertifikalı ürünler “organik 
ürün” olarak adlandırılıyor. Organik ürün-

lerin üretimi sırasında çevreye zararlı 
sentetik kimyasal ilaç, hormon ve gübre 
kullanılmıyor. Örneğin organik ürün 
üreticisi tarladaki yabani otları temizle-
mek için zirai ilaç kullanmak yerine pek 
çok defa elle yolduruyor. Aynı şekilde 
organik tarımın yapılacağı alanların 
uygun olup olmaması da büyük önem 
taşıyor. Buna göre; çevre kirliliğinden 
şüphe edilen alanlar organik tarıma 
uygun görülmüyor. 
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Organik tarım 
denildiğinde akla gelen 
ilk ülkeler arasında 
ABD, Kanada, Arjantin, 
Hindistan, Avustralya 
aynı zamanda 
Avrupa Birliği ülkeleri 
bulunuyor. Organik 
tarım alanlarının 
büyüklüğü dünya 
çapında artarken, 
organik ürün sektörü 
de aynı hızla büyüyor. 

GDO KULLANIMI YASAK
Organik tarımda kullanılacak tohumun 

öncelikle organik olarak üretilmiş sertifi-
kalı ürünlerden, yani organik işletmeden 
alınması gerekiyor. Organik gıdaların 
genetik yapısı değiştirilmiş organizma 
(GDO) veya bu organizmalardan elde edi-
len ürünler kullanılmadan üretilmesi gere-
kiyor. Organik gıda ya da ham maddelerin 
işlenmesinde iyonlaştırıcı radyasyon kulla-
nımı yasaklanırken; sulamada sanayi ve 
şehir atık suları ile drenaj sularının kulla-
nımı da söz konusu değil. Son olarak hasa-
dın da gıdanın organik özelliğini 
bozmayacak şekilde teknik araç-gereçler ile 
veya gerektiğinde elle ve hijyenik şekilde 
yapılması ve depolama, işleme, paketle-
mede organik ilkelere uyulması gerekiyor.

PAZAR 70 MİLYAR DOLARI GEÇTİ
Dünyada toplam tarım alanları içeri-

sinde organik tarımın payı yüzde 1’i aşmış 
durumda… Dünyada yaklaşık 57.8 mil-
yon hektar alanda organik tarım yapılıyor 
ve organik olarak yönetilen çiftliklerin 
sayısı da yaklaşık 634 bini buluyor. Orga-
nik tarım denildiğinde akla gelen ilk ülke-
ler arasında ABD, Kanada, Arjantin, 
Hindistan, Avustralya aynı zamanda 
Avrupa Birliği ülkeleri geliyor. Organik 
tarım alanlarının büyüklüğü dünya 
çapında artarken, organik ürün sektörü de 
aynı hızla büyüyor. Nitekim dünya orga-

nik pazarı (buna hem gıda hem de gıda dışı 
ürünler dahil) 72 milyar doları aştı. 
Uzmanlar yüzde 84’ünü gıda ve içecek 
sektörünün oluşturduğu bu sayının önü-
müzdeki yıllarda hızla artmasını bekliyor. 
ABD’de gerçekleşen organik ürün ticaret 
hacmi 40 milyar doları bulurken; Avrupa 
Birliği ülkelerinde bu rakam 22 milyar 
euro’yu geçmiş durumda. 

BÜYÜK KISMI İHRAÇ EDİLİYOR
Dünyada hızla büyüyen organik pazar 

Türkiye’de de büyümeye devam ediyor. 
Organik üretime ayrılan tarım alanına 
bakıldığında dünyada ilk 10’da olan Tür-
kiye, üretimde ise ilk 6 ülkeden biri. Aynı 
zamanda arı kovanı sayısı, doğadan top-
lama, tahıl, meyve, zeytin ve üzüm üreti-
minde de alan bazlı olarak dünyada ilk 

sıralarda yer alıyor. Türkiye’de ekilen orga-
nik alanların toplamı ise 523 bin hektarı 
buluyor.

Bununla beraber Türkiye’de üretici 
sayısı da hızla artıyor. Nitekim 2000’li yıl-
lar öncesi 1000 olan üretici sayısı günü-
müzde 72 bine dayandı. 2018 yılında 
toplam 3 milyon ton organik üretim yapı-
lırken bunun yüzde 90’ı yurt dışına ihraç 
edildi. İç piyasa tüketimi 200 milyon 
dolar’ı bulurken; ihracat ise 600 milyon 
dolara ulaştı. Türkiye’nin başlıca organik 
ürünleri arasında ise buğday, yonca, diğer 
tahıl ve yem bitkileri, bakliyat, pamuk, 
mısır, zeytin, incir, üzüm, kayısı ve elma 
bulunuyor. 

DENETİMLER OLDUKÇA YOĞUN
Türkiye’de organik ürünlerin denetimi 

oldukça sıkı bir şekilde kontrol ediliyor. 
Tarım Bakanlığı, kontrol ve sertifikasyon 
yetkisini bakanlıkça onaylanmış ve Türk 
Akreditasyon Kurumu’nca akredite olmuş 
özel sektör kontrol ve sertifika kuruluşla-
rına verdi. Bununla beraber Bakanlık bir 
yandan bu sertifika kuruluşlarını düzenli 
bir şekilde denetliyor, il ve ilçe teşkilatları 
da bölgedeki organik gıda üreticilerini, 
dükkanları ve organik pazarları denetliyor. 
Kontrol ve sertifika kuruluşları üreticinin 
büyüklüğü ve ürün çeşidine göre yılda bir-
kaç kez denetim yapılabiliyor. Kimi zaman 
yapılan denetimlerde de numuneler alına-
rak analizler yapılıyor ve böylece ürünlerin 
organik tarım yönetmeliğine ne derece 
uygun olup olmadığı araştırılıyor. 

TAHTA OYUNCAKLAR DA 
“ORGANİK”

Organik ürün denildiğinde akla sadece 
sebze ve meyveler gelmemeli zira gıda dışı 
alanlarda da “organik” olarak kabul edilen 
ürünlere rastlamak mümkün. Meyve ve 
sebzelerin yanı sıra ekolojik sertifikalı 
pamuk, temizlik ve kozmetik ürünleri ile 
tahtadan yapılmış oyuncaklar da organik 
ürün satışının yapıldığı pazarlarda yer alan 
ürünlerden. Bununla beraber organik 
pazarlarda tüketicinin en çok tercih ettiği 
ürünler arasında ise meyve, sebze, 
yumurta, peynir, makarna, bakliyat, et 
ürünleri, bal, salça, zeytinyağı, mısır ile 
buğday unu ve çikolata bulunuyor.  

Organik tarım 2015 yılından bu yana 
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2015 yılında Turquality 
programına kabul edilen sayılı 
firmalardan biri olan ve 
Turquality’den aldığı güçle yurt 
dışında etkinliklerini daha da 
arttırarak yeni pazarlara giren 
Saray Bisküvi’nin yurt dışı 
çalışmaları devam ediyor. 
Kosova, Bosna-Hersek ve 
Azerbaycan’a distribütör 
ziyaretleri gerçekleştiren şirket, 
yaptıkları çalışmalarla bu 
ülkelerdeki işbirliklerini 
güçlendirdi. 

T ürkiye’de çalışan kadınların yüzde 
40’ı evlilik veya çocuk bakımı 
sebebiyle iş hayatını bırakmak 
zorunda kalıyor. Çalışan anne 

dostu şirketler ise farklı çalışmalarla annelere 
destek olarak onların iş hayatına devam 
etmesini sağlıyor. Bu şirketlerden biri olan 
Saray Bisküvi de sunmuş olduğu kreş 
hizmeti ile çalışan annelerin çocuklarının 
bakımını üstleniyor. Bu doğrultuda 
Harikalar Diyarı Kreş ve Gündüz Bakımevi 
ile anlaşan Saray Bisküvi, şimdiden 14 
çocuğun bakımını üstlenmiş durumda. 

ÇOCUKLARA 
GÜN BOYUNCA AKTİVİTE

Gün boyunca çocuklara sosyal ve 
bilişsel zekalarının gelişimine katkıda 
bulunmak, bireysel yeteneklerini ön 
plana çıkarmak, nesneleri kullanabil-
meyi öğrenmek, paylaşmayı öğren-
mek, arkadaşlarıyla doğru bir biçimde 
iletişim sağlamak gibi davranış geli-
şimlerini de desteklemek için eğitim-
lerin verildiği kreşte servis ve hostes 
hizmetleri de Saray Bisküvi tarafından 
karşılanıyor.

İ lk kez 1987 yılında ihracat gerçekleştir-
meye başlayan ve bugün 110’u aşkın 
ülkeye atıştırmalık lezzetlerini ulaştıran 
Saray Bisküvi, önümüzdeki dönem-

lerde yurt dışı pazarlarında mevcut marka-
sını ve kurumsal altyapısını daha da 
güçlendirerek daha da aktif rol üstlenmeyi 

planlıyor. Bu doğrultuda Saray Bisküvi’nin 
yurt dışı distribütör ziyaretleri tüm hızıyla 
devam ediyor. Temmuz-Ağustos aylarında; 
Kosova, Bosna-Hersek ve Azerbaycan’a ger-
çekleştirilen distribütör ve pazar ziyaretle-
rinde işbirliğini güçlendiren Saray Bisküvi, 
karşılıklı bilgi paylaşımlarında bulundu. 

Ülkelerdeki pazarlar incelenirken; pazara 
uygun ürün portföyü, fiyatlandırma strate-
jisi ve satış destek ihtiyaçları tekrar güncel-
lendi. Bu doğrultuda distribütör, saha ve 
satış ekiplerine yeni ürünler, pazara giriş 
stratejileri ve tanzim-teşhir konularında 
eğitimler verildi, sunumlar yapıldı.

İHRACATTA 
SICAK TEMAS

ÇALIŞAN ANNELERE SARAY DESTEĞİ
Çalışanlarına pek çok konuda destek olarak onların yanında olan 
Saray Bisküvi, bu kez de çalışan annelere yönelik yeni bir hizmet 
sundu. Saray Bisküvi bünyesinde çalışan kadın çalışanların 14 
çocuğunun bakımını üstlenen şirket, bu atılımıyla adını “çalışan 
anne dostu şirketler” kategorisine yazdırdı.
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BİZDEN HABERLER

İNOVASYON, SARAY’IN 
GENETİĞİNDE VAR!

D ünyanın en son teknolojilerinin 
kullanıldığı fabrikalarda 
ürettikleri yenilikçi ürünleri ile 
göz dolduran Saray Bisküvi 

inovasyonun üretiminin bir parçası 
olduğunu, düzenlediği “İnovasyon 
Çalıştayı” ile bir kez daha gözler önüne 
serdi. 27 Ağustos 2019 tarihinde 
düzenlenen “Saray Bisküvi İnovasyon 
Çalıştayı”, farklı departmanların 
konularında yetkin isimlerini bir araya 
getirdi. Çalıştayda; yenilikçi ürün fikirleri, 
pazara farklı açılardan bakmanın önemi, 
değişik tüketici profilleri ve atıştırmalık 
kategorisinde farklı tüketim fırsatları 
paylaşıldı. Grup çalışmaları şeklinde geçen 
çalıştayda her seansta farklı bir konu 

işlenirken, sonucunda yaratıcı fikirler 
neden-sonuç ilişkisi dahilinde bir araya 
toplandı. Ortaya çıkan yeni ürün 
fikirlerinden en fazla ortak “olur” alan 
fikirler projeleştirilmek üzere dosyalandı.

ÇALIŞANLARDAN DEĞERLİ 
FİKİRLER

Her departmanın hem kendi bakış açısı 
ile hem de pazar dinamiklerini ve tüketici 
profillerini göz önünde bulundurarak kat-
kıda bulunduğu organizasyonda önümüz-
deki sezonlar için değerli fikirler oluştu. Tüm 
ürün fikirleri; format, içerik ve konsept açı-
sından düşünülürken, final değerlendirmede; 
rekabet, tüketici ihtiyacı, dünya trendleri ve 
sektör geleceği kriter olarak alındı.

Üretiminin her aşamasında inovasyondan destek 
alan ve bu kavramı tüm çalışmalarının merkezine 
oturtan Saray Bisküvi, düzenlediği İnovasyon 
Çalıştayı ile inovatif fikirleri bir araya getirdi. Grup 
çalışmaları sonunda ortaya çıkan yeni fikirler ise 
projeleştirilmek üzere dosyalandı.
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T itanic Otel’de gerçekleşen Saray 
Bisküvi’nin yurt içi satış 
toplantısında tüm bölgelerin 
satış yöneticileri bir araya geldi.  

Toplantıda 2019 yılı mevcut durum, 
son çeyrek beklentileri ve önümüzdeki 

senenin ön planları paylaşıldı. Aynı 
zamanda son çeyrekte portföye dahil 
olacak yeni ürünler satış ekibi ile 
paylaşılarak kendilerinin 2020 için 
temel hedef ve beklentileri masaya 
yatırıldı.

SARAY’IN SATIŞ 
YÖNETİCİLERİ BİR ARADA

Saray Bisküvi leziz ve 
inovatif ürünlerini 
tüketicilerle 
buluşturmaya devam 
ediyor.  İstanbul Kültür 
Üniversitesi’nde 
öğrencilerle buluşan 
Saray Bisküvi, 
ürünleriyle gençlerden 
tam not aldı.

Saray Bisküvi, 2 Ekim’de İstanbul 
Kültür Üniversitesi’nde gençlerle 
bir araya geldi. Avcılar Kampü-
sü’nde gerçekleştirilen tadım ve 

tanıtım aktivitesinde, katılımcılara Saray 
Bisküvi’nin Cralips Taco acılı krakeri, 
Limousine kaplamalı gofreti ve Limou-
sine beyaz kaplamalı gofreti ve Offtime 
sunuldu. Tüm gün süren etkinlikte katı-
lımcılar ürünlerle ilgili beğenilerini dile 
getirerek teşekkürlerini iletti.

SARAY 
BİSKÜVİ, 
LEZZETİNİ 
GENÇLERE 
TAŞIDI
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BİZDEN HABERLER

F aaliyet gösterdiği her alanda bilişim 
teknolojilerini ve endüstriyi bir 
araya getirmek isteyen Saray 
Bisküvi’nin bu amaca uygun 

olarak düzenlediği Altın Fikirler Yarışması 
tamamlandı. Bu dönemin konusunun 
“ürünlerin üretiminden tüketimine kadar 
geçen tüm aşamalarda tüm riskleri 
önlemek, kalite standartlarını korumak ve 
sürdürülebilir aynı kaliteyi üretmek için 
Gıda Güvenliği” olarak belirlendiği 
yarışmada kazananlar belli oldu. Sonuçların 
yakında açıklanacağı yarışmada bir sonraki 
dönem için de çalışmalar başladı.

D ünyanın 110’dan fazla ülkesinde 
bisküvi, gofret, çikolata, kek, 
kraker ve şekerleme kate-
gori ler indeki ürünleriyle 

tüketicilerle buluşan Saray Bisküvi, yurt 
dışındaki tanınırlığını arttırmaya devam 
ediyor. Dünyanın en büyük gıda fuarlarına 
katılarak yeni tatlarını farklı ülkelerde 
tanıtan Saray Bisküvi, bu kez de 28 Mayıs-1 
Haziran tarihleri arasında Bangkok’ta 
gerçekleştirilen Thaifex Fuarı’na katıldı.

YENİ ORTAKLIKLAR İÇİN 
ADIMLAR ATILDI

Geçtiğimiz sene Çin Halk Cumhuri-
yeti, Kore, Tayvan, Japonya, Malezya, 
Vietnam, İtalya, Singapur, Hindistan gibi 

50’yi aşkın ülkeden gıda sektöründe 
faaliyet gösteren 2 bin 537 firmanın 
katıldığı ve 62 bin kişinin ziyaret ettiği 
fuara bu sene de katılım oldukça 
yoğundu. Dünyanın dört bir yanından 
gelen katılımcılar ve ticaret yapılabile-
cek potansiyel ziyaretçilerle birebir 
görüşmeler gerçekleştiren Saray Bis-
küvi, aynı zamanda kurulan stantta 
ürünlerini sergilerken; yeni iş ortaklık-
ları için de portföy oluşturdu. Dünya 
çapındaki fuarlara katılarak bilinirli-
ğini arttırmayı sürdüren Saray Biskü-
vi’nin bundan sonraki durakları ise 
Kasım ayında FHC China ve Aralık 
ayında yapılacak Food Africa (Mısır) 
Gıda Fuarı olacak. 

Bir dünya şirketi olma vizyonu ile yeni ve farklı coğrafyalarda 
ürünlerini tüketicilerle buluşturmayı hedefleyen Saray Bisküvi, bu 
doğrultuda yurt dışı fuarlarına katılmaya devam ediyor. Bangkok’ta 
gerçekleştirilen Thaifex Fuarı’na katılarak bir yandan yeni 
ürünlerini ziyaretçilerle buluşturan diğer yandan da potansiyel 
pazarlar için güçlü bayi adayları ile görüşerek ön anlaşmalar yapan 
Saray Bisküvi’nin yurt dışı fuar ziyaretleri aynı hızda sürecek. 

Saray Bisküvi’nin Fikir 
Fabrikası oluşturmak amacıyla 
hayata geçirdiği “Altın 
Değerinde Fikirler” projesinde 
sona gelindi. Çalışanların altın 
fikirlerini “Gıda Güvenliği” 
konusunda ürettikleri 
yarışmada sonuçlar kısa süre 
sonra açıklanacak.

GIDA GÜVENLİĞİ 
ALTIN 
FİKİRLERİNİ 
BULDU

SARAY’IN YURT DIŞI 
FUAR TAKVİMİ 
DOPDULU
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TARIMDA VERİMİN 
ANAHTARI; TEKNOLOJİ
Dünyadaki teknolojik gelişmeler tüm sektörleri olduğu gibi tarımı da ciddi şekilde 
değiştirdi. Teknolojinin gücünü artık üretimde, sulamada, gübrelemede ve hasat 
çalışmalarında görebilmek mümkün… Özdağ Tarım ve Hayvancılık da kullandığı 
yeni teknolojilerle üretimde yüksek verimi ve kalitedeki sürdürülebilirliği 
rahatlıkla sağlayabiliyor. 

Dünya nüfusunun yaklaşık üçte 
biri yeterli oranda beslenemiyor. 
Üstelik nüfus hızla artarken 
tarım alanları da aynı hızda aza-

lıyor. Nitekim son raporlara göre gelecekte 
dünya nüfusunu besleyebilmek için gıda 
üretiminin yüzde 70 oranlarında arttırıl-
ması gerekiyor. Bu verim artışını ise günü-
müzde yeni teknolojilerle sağlayabilmek 
mümkün. Özellikle tarım sektörünün 

yakın bir gelecekte dijital teknolojiler ve 
yapay zeka ile şekilleneceği birçok araştırma 
tarafından da destekleniyor. Hatta uzman-
lara göre beş yıl içinde ekimden hasada 
tamamen robotlar tarafından işlenen tahıl 
tarlalarını görmek mümkün olacak. Özdağ 
Tarım ve Hayvancılık da dünyadaki tekno-
lojik gelişmeleri takip ederek verimli ve 
sürdürülebilir bir tarım üretiminin altına 
imza atıyor. 

Dünyada tarım alanında hangi 
gelişmeleri takip ediyorsunuz?

İşletmemizin tarım alanındaki faaliyet-
leri gereği, açık tarım ve kapalı tarım olmak 
üzere birçok gelişmeleri hem yurt dışı hem 
de yurt içi danışmanlık süreçleriyle takip 
ediyor ve uyguluyoruz. Ayrıca sektörü-
müzle alakalı yeni gelişmeleri takip edebil-
mek adına hem yurt dışında hem de yurt 
içindeki sektörümüzle alakalı fuarlara katı-
lım gerçekleştiriyoruz. Tarım, ülkemiz ve  
Dünya için hızla gelişim yaşayan ekonomi 
kanalı haline geldi. Türkiye’de toprak 
verimliliğinin yaklaşık yüzde 23 oranında 
azalma göstermiş olması, topraksız tarım-
daki gelişmeleri daha önemli hale getiriyor. 
Geleneksel sebzelerin üretimi yanında, 
hassas tıbbi bitkiler ve yumru kök özelliği 
olmayan yeşillikler sağlıklı yetiştirilebiliyor 
ve hastalık seviyesini minimum düzeylere 
indirmek mümkün hale geliyor. Topraksız 
tarımda verim normal tarıma göre beş kat 
daha fazla. Türkiye, tarım açısından şanslı 
ülkeler arasında yer alıyor. Ancak tarımda 

Bitki köklenmesini takip ederek kök hacim artışını sağlamak için 
sulamayı sisteme bildirir.

Bitki terlemesini ölçerek sera içi 
iklimlendirmeyi ayarlar.

Slap içi su miktarı tartarak belirtilen tartı değerlerini geçtiğinde sulamayı organize 
etmek için sisteme bilgi gönderir.
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bölünmüş topraklar, erozyon ve kuraklık, 
verimi engelliyor. 

Son dönemde özellikle hangi
ürünler üzerinde 
yoğunlaşıyorsunuz?

Günümüzde açık alandaki arazilerde 
yapılan yetiştiricilikte tropik meyveler dik-
kat çekiyor. Ülkemizin iklim ve toprak 
yapısına uygun tropik meyveler üzerinde 
araştırmalarımıza devam etmekle beraber, 
bu araştırmalar doğrultusunda 120 dekar 
Blueberry (yaban mersini) yetiştiriciliğine 
başladık.

Tarlanızda veya seranızda hangi 
yeni teknolojileri kullanıyorsunuz?

İşletmemiz iklimlendirme, sulama ve 
ısıtma sistemleri olarak bilgisayar destekli 
yönetiliyor. Bizim işletmemiz için tam oto-
masyonlu sistem kullanılıyor. İşletme-
mizde, ürün yetiştirmede aşağıda belirtilen 
kriterlere göre yetiştirme yapılması ve bun-
ları yaparken tasarruf seçeneklerinin de 
değerlendirilmesi gerekiyor.

Su yönetimi
İklim yönetimi
Enerji yönetimi

Veri yönetimi 
Bu doğrultuda; resirkülasyon gübre 

geri dönüşüm sistemi, hava geri dönü-
şüm sistemi, bitki terlemesini ölçer sis-
tem, bitki sıralarında ürün tonaj sistemi 
vb. 

Bu teknolojilerin işletmenize 
sağladığı faydalar neler?

Özelikle yukarıda bahsedilen ve daha 
fazlası olan teknolojik yapılar işletme-
mize üretim açısından, kalite açısından, 
işçilik ve gübre maliyetleri açısından 
ciddi tasarruf kazandırıyor.

Yeni teknolojilerin verim ve 
sürdürülebilirliliğe anlamında ne 
gibi katkıları bulunuyor?

Topraksız tarım işletmesinde en önemli 
unsur sistemin kendisinin çalışmasını sağ-
layabilmek. Sistemin çalışmasını sağlaya-
bilmek de altyapınızda istenilen ekipman 
ve yapıların kurulumundan geçiyor. Ayrıca 
işletmelerde esas olan kaliteli üretim 
yanında kârlılığı sağlamak gerekiyor. İşlet-
memizde verimi sağlamamız, sağlanan 
verimde ve kalitedeki sürdürülebilirliği 
sağlamak için doğru teknolojik ekipman-
ları kullanmamızdan geçiyor. 

SARAY HOLDİNG’DEN

Sera içi nem değerlerini ayarlama sera hava oranını ayarlamak için hava geri dönüşüm 
sistemi kurulur sistem gatır altlarına monte edilir.

Ürün toplama miktarlarının kayıt sistemi 
oluşturulup sera içi verim haritası çıkarılır.

Gübre geri dönüşüm sistemi. Kullanılan gübrede drene olan miktar toplanır. UV 
ışınlarından geçirilerek bitkinin tekrar kullanılması sağlanır işletmeye yaklaşık

yüzde 40 tasarruf sağlar.
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Yenilenebilir, temiz, ucuz ve çevre 
dostu olan yerli bir yeraltı kay-
nağı olan ve binlerce yıldır 
pişirme ve ısıtma için faydalanı-

lan jeotermal kaynaklarının kullanım 
alanları 20’nci yüzyılın başından itibaren 
teknolojiye de bağlı olarak yaygınlaştı ve 
çeşitlendi. Bunların başında elektrik üre-
timi, ısıtma ve endüstrideki çeşitli kulla-
nımlar geliyor. Jeotermal olarak üretilen 
ilk elektrik, 1904 yılında İtalya’nın Larde-
rello kentinde üretilirken, günümüzde 
jeotermal enerji, 20’nin üzerinde ülkede 
üretiliyor. Özellikle dünya üzerinde Ame-
rika kıtası, Orta Amerika ülkeleri, Anado-

lu’da Ege Bölgesi ve Avrupa’da İtalya 
jeotermal enerji santrallerinin en fazla 
bulunduğu coğrafyalar olarak göze çarpı-
yor. Ülkelere göre dünyada jeotermal 
enerji kurulu gücü listesine bakıldığında 
ise ilk sırada Amerika Birleşik Devletleri 
bulunurken, Türkiye de Filipinler ve 
Endonezya’dan sonra 1.303 MW kurulu 
gücüyle listede dördüncü sırada yer alıyor.  

JES’LER EMİSYON ÇIKARMIYOR
Jeotermal enerjinin birçok avantajı 

bulunuyor. Bunlardan ilki kömür, gaz ya 
da petrol gibi fosil bir yakıt yakmadan elde 
edilebiliyor olması... Aynı zamanda jeo-

termal alanlar, temiz doğalgaz yakıtlı bir 
enerji santralinin ürettiği karbondioksitin 
sadece altıda birini üretiyor. Üstelik ikili 
(binary) jeotermal enerji santralleri (JES) 
esasen emisyon çıkarmıyor. Tüm bunların 
dışında güneş enerjisinden ve rüzgar ener-
jisinden farklı olarak, jeotermal enerjiye 
yılın 365 günü ulaşılabiliyor ve bu enerji-
den yılın her günü yararlanılabiliyor. Son 
olarak nispeten daha ucuz olan bu ener-
jide yapılabilen tasarruflar, fosil yakıtlara 
kıyasla yüzde 80’e kadar çıkabiliyor. 

Adından da anlaşılabileceği üzere; her 
projesinde Türkiye’ye yeşil enerji kazan-
dırmayı hedefleyen ve bu kapsamda yap-

GREENECO YÜKSEK ÇEVRE 
BİLİNCİYLE ÇALIŞIYOR
Yeşil bir enerji üretme motivasyonuyla kurulan Greeneco, çevre bilinci ve doğa 
sevgisiyle enerji üretme esasıyla çalışıyor. Bütün yatırımlarının Çevresel Etki 
Değerlendirmesi (ÇED) raporu ile yapıldığını söyleyen Greeneco Genel Müdürü Cem 
Ovalıoğlu, yüksek çevre bilinci, sıfır atık politikası ile işletme ve yatırımlarının devam 
edeceğini belirtiyor. 
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tığı her iş ve proje revizyonunda önce 
çevrenin zarar görmeyeceği şekilde 
çözümler üreten Greeneco da Denizli ili 
Sarayköy ilçesi Tekke Hamam bölgesinde 
çevre bilinci ve doğa sevgisiyle yeşil enerji 
üretme esasıyla çalışıyor. Greeneco Genel 
Müdürü Cem Ovalıoğlu da tesislerinde 
ürettikleri yeşil enerjinin doğa ve çevre 
olan ilişkisini anlatıyor. 

Öncelikle jeotermal enerjinin ne 
olduğunu ve nasıl elde edildiğini 
anlatır mısınız? 

Jeotermal kelimesi; İngilizce ’deki “yer” 
anlamına gelen “geo” ve “ısı” anlamına gelen 
“thermal” anlamına gelen kelimelerin birleş-
mesiyle meydana gelen bir terimdir. Jeoter-
mal kelimesinin Türkçedeki karşılığını yer 
ısısı/ yer enerjisi olarak ifade edebiliriz. Bilim-
sel ve teknik anlamda ise; yerin derinliklerin-
deki kayaçlar içinde birikmiş olan ısı 
enerjisinin akışkanlarca taşınarak rezervuar-
larda depolanması ile oluşmuş sıcak su, buhar 
ve kuru buhara jeotermal kaynak deniliyor. 

Doğayı korumak için 
tesislerinizde ne gibi çalışmalar 
yapıyorsunuz?

Bütün yatırımlarımız Çevresel Etki 
Değerlendirmesi (ÇED) raporu ile yapı-
lıyor ve yüksek çevre bilinci, sıfır atık 
politikası ile işletme ve yatırımlarımız 
devam ediyor. Santrallerimizde ikincil 
akışkanın ısıtılarak elektrik enerjisi  elde 
edilmesini sağlayan jeotermal akışkan-
ların  yüzde 100’ü re-enjeksion yapıp 
doğaya herhangi bir salınım yapılmıyor. 

Jeotermal santralleri, termik 
santraller, hidroelektrik enerji 
santralleri ve diğer enerji 
santralleri ile karşılaştırabilir 
misiniz?

 Jeotermal enerji, diğer yenilenebilir 
enerji kaynaklarına göre dış etkenlere 
karşı en az etkilenen ve sürekli-sürdürü-
lebilir bir enerji kaynağıdır. Termal sant-
rallere göre bir (doğalgaz-kömür vs ) 
egzos-yanma ürünü oluşmaz. 

ÜLKELERE GÖRE DÜNYADA JEOTERMAL ENERJI KURULU GÜCÜ LISTESI
S. Ülke Güncelleme Kurulu Güç (MW)

1 Amerika Birleşik Devletleri Aralık 2018 3.639

2 Endonezya Aralık 2018 1.948

3 Filipinler Aralık 2018 1.868

4 Türkiye Ocak 2019 1.303
5 Yeni Zellanda Aralık 2018 1.005

6 Meksika Aralık 2018 951

7 İtalya Aralık 2018 944

8 İzlanda Aralık 2018 755

9 Kenya Aralık 2018 676

10 Japonya Aralık 2018 542

11 El Salvador Mart 2016 205

12 Kosta Rika Mart 2016 204

13 Nikaragua Mart 2016 109

14 Rusya Mart 2016 97

15 Papua Yeni Gine Mart 2016 56

16 Guatemala Mart 2016 42

17 Almanya Aralık 2016 38

18 Portekiz Mart 2016 29

19 Çin Mart 2016 27

20 Şili Temmuz 2017 24

21 Etiyopya Mart 2016 8

22 Avusturya Aralık 2016 1

Toplam 44374 14.471

TÜRKİYE’DEKİ 
JEOTERMAL 
POTANSİYELİ
Türkiye’nin her tarafında yayılmış 
yaklaşık 1.000 adet doğal çıkış 
şeklinde değişik sıcaklıklarda 
jeotermal kaynak bulunuyor. 
Türkiye’nin jeotermal potansiyeli 
oldukça yüksek olup potansiyel 
oluşturan alanların yüzde 78’i 
Batı Anadolu’da, yüzde 9’u İç 
Anadolu’da, yüzde 7’si Marmara 
Bölgesi’nde, yüzde 5’i Doğu 
Anadolu’da ve yüzde 1’i diğer 
bölgelerde yer alıyor. Türkiye’de-
ki jeotermal kaynakların yüzde 
90’ı düşük ve orta sıcaklıkta olup 
doğrudan uygulamalar (ısıtma, 
termal turizm, çeşitli endüstriyel 
uygulamalar vb.) için, yüzde 10’ 
u ise dolaylı uygulamalar (elekt-
rik enerjisi üretimi) için uygun… 
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SOSYAL MEDYA 
ÇALIŞMALARIMIZ

www.facebook.com/saraybiskuvi

www.instagram.com/saraybiskuvi

www.twitter.com/saray_biskuvi

https://www.youtube.com/saraybiskuvitr 

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

companies-cym

SOSYAL 
MEDYADAYIZ
Sosyal medya sayfalarımızı 
takip etmeyi ve sevdiklerinizle 
paylaşmayı unutmayın

VOVO OKUMA YAZMA 
GÜNÜ’NÜ KUTLADI
 Çocuklar için yenilenen Vovo ürün 

ailesi kısa zamanda tüm çocukların kalbini 
fethetmeyi başardı. Sevimli maymun 
Vovo karakterini çok seven çocuklar 

aynı zamanda 3 inovatif üründen oluşan 
portföyü tatmaktan da büyük keyif aldı. 

Farklı mecralarda çocuklarla buluşan 
Sevimli Maymun Vovo, şimdi de çocukların 

Okuma Yazma Günü’nü kutladı ve 
5 çocuğa Dünya Klasikleri kitaplarından 

hediye edildi.

LİMOUSİNE’DEN 
ÇİLEK TADI

 Saray Bisküvi yeni lezzeti Limousine 
Çilekli ile yine çok iddialı… Uzun çıtır 

gofret Limousine, pratik tüketim imkânı 
sunan paket tasarımı ile her an ve her 
yerde rahatlıkla tüketilebiliyor. Etkili 

formülü ile yediden yetmişe herkesin 
sevdiği Limousine, şimdi de çilekten 

gelen tadıyla son derece ideal bir 
atıştırmalık olmaya aday.

BAMBIL’DAN 
TATLI YARIŞMA 

 Hindistan cevizi ve kakao granülü 
kaplamalı marshmallow bisküvi Bambıl, 
sevenlerine sürpriz yaptı. Saray Bambıl, 
Facebook yarışmasında görseli beğenip, 
sayfasında herkese açık olarak paylaşan 
ve yorum kısmına #SarayBisküvi yazan 

takipçiler Saray’dan Lezzet Paketi 
kazanma şansı yakaladı.

OFFTIME İLE MOLA 
ZAMANI

 İki ıslak kek arasına yerleştirilmiş 
hindistan cevizi parçacıkları ve enfes 
sütlü çıtır çikolata kaplamasıyla tatlı 

kaçamaklara eşlik eden Saray Offtime,  
sevenlerini sevindirdi. Saray Offtime 

Facebook yarışmasında görseli beğenip, 
sayfasında herkese açık olarak paylaşan 
ve yorum kısmına #SarayBisküvi yazan 

takipçiler Saray’dan Lezzet Paketi 
kazanma şansı yakaladı.

SARAY POWERNUT 
İLE DAHA FAZLA GÜÇ, 

DAHA FAZLA SPOR!
 Saray Bisküvi hem spor yapan hem de 

enerji arayan takipçilerine sürpriz yaptı. 
Saray Powernut Facebook yarışmasında 

görseli beğenip, sayfasında herkese 
açık olarak paylaşan ve yorum kısmına 

#SarayBisküvi yazan takipçiler Saray’dan 
Lezzet Paketi kazanma şansı yakaladı.
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PAYDAŞLARIMIZ

ÜRÜNLERLE 
TÜKETİCİYİ 
BULUŞTURMAK 
GURUR VERİCİ
2009 yılında kurulan, Adana, 
Osmaniye il ve ilçelerine 
hizmet veren Mirioğlu 
Dağıtım, bu yılın Mart 
ayından beri Saray Bisküvi 
ile çalışıyor. Tüketicinin 
tercih ettiği ürünleri, yerel 
üretici firmadan alıp 
tüketiciyle buluşturmanın 
gurur verici olduğunu 
belirten Firma Sahibi Yusuf 
Mirioğlu, aynı zamanda 
Saray Bisküvi’nin milli ve 
uluslararası arenada kendini 
kabul ettirmesinin de 
göğüsleri kabartacak cinsten 
olduğunu düşünüyor. 

1971’de Antakya’da dünyaya gelen 
Yusuf Mirioğlu, evli ve 2’si erkek 1’i 
kız 3 çocuk babası… Mirioğlu 
Dağıtım ile dokuz üretici firmanın 

bayiliğini yapan ve bu yılın Mart ayından 
bu yana Saray Bisküvi ile çalışan Yusuf 
Miroğlu, tüm sektörlerde sürdürülebilir, 
kaliteli ve müşteri memnuniyeti yüksek 
başarılı işlere imza atmak istediklerini 
belirtiyor. 

Şirketinizi tanıyabilir miyiz? 
Mirioğlu Dağıtım Nakliyat Gıda 

Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
2009 yılında kuruldu. Şu anda dokuz üre-
tici firmanın bayiliğini yapıyoruz. Adana, 
Osmaniye ve ilçelerine hizmet ediyoruz. 
Günümüz şartlarına uygun olarak lojistik 
ekip olarak gelecekteki yerimizi almak 
istiyoruz. Uzak noktalarda bulunan yer-
lerin ihtiyaçlarını kısa sürede karşılamak 
ve sürdürülebilir işbirliği sağlamak ama-
cını taşıyoruz. 

Gelecek hedeflerinizden 
bahsedebilir misiniz?

Bugün olduğu gibi gelecekte de gerek 
kendi sektörümüzde olsun gerekse başka 
sektörde olsun sürdürülebilir, kaliteli ve 
müşteri memnuniyeti yüksek başarılı 
işlere imza atmak istiyoruz. 

Ne kadar zamandır Saray Bisküvi 
ile beraber çalışıyorsunuz?

Bu yılın Mart ayından itibaren Saray 
ailesine katıldık.

En severek sattığınız Saray Bisküvi 
ürünü hangisidir?

En severek sattığımız ürünler 
Saray  Çikonella ve  Saray Çikilop Mars-
hmallowlu Bisküvi. 

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

Tüketicinin tercih ettiği ürünleri, yerel 

üretici firmadan alıp tüketiciyle buluş-
turmak gurur verici... Aynı zamanda 
milli ve uluslararası arenada kendini 
kabul ettirmesi de göğsümüzü kabar-
tıyor. Mücadeleler ve başarma hissi de 
ayrıca motive edici…

Saray Bisküvi’nin son dönem 
faaliyetleri ile ilgili neler 
düşünüyorsunuz?

Son dönemlerde yapılan LoveIt 
ürün ailesi ve nokta için görselliğimizi 
arttıran stant çalışmalarını oldukça 
başarılı buluyorum. Saray Bisküvi’nin 
reklam ve diğer faaliyetlerini hız kes-
meden devam ettirmesinin de marka 
bilinirliliğine katkı sağlayacağını düşü-
nüyorum. Bununla beraber piyasa 
şartları doğrultusunda farkındalık yara-
tarak daha fazla müşteri memnuniyeti 
ve daha fazla ciro yapılabilir. İçinde 
bulunduğumuz kategorilerde bu fırsat-
ların olduğunu düşünüyorum. 
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MEDYA 
YANSIMALARIMIZ

I Ekonomist

I Karaman’da Uyanış 07.26.2019

I Forbes Türkiye 01.09.2019

I Ekonomist 07.21.2019

I Gazete Anadolu 07.25.2019
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BİZDEN HABERLER

I Capital 01.08.2019

I Ekonomist 28.07.2019

I Forbes Türkiye 01.09.2019

I Sabah 03.07.2019
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Sayın Avni Karacasulu, Saray Bisküvi İhsar 
Dış Tic. A.Ş.’de Yurtdışı Satış Direktörü olarak 
göreve başlamıştır.

Sayın Emre Yavuz, Saray Bisküvi Karaman 
Fabrika Müdürü olarak göreve başlamıştır.

Sayın Mehmet Çalışkan, Saray Bisküvi’de, 
Proses Kontrol Mühendisi olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Mustafa Çelik, Saray Bisküvi’de 
Danışma Görevlisi olarak göreve başlamıştır.

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

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

Kendilerine yeni görevlerinde 
başarılar dileriz.

EVLILIK
Saray Bisküvi’den Tuba Nur Çınar, Sami 
Kabakçı ile evlenmiştir.

Saray Bisküvi’den Rabia Sani, İsmail Uysal ile 
evlenmiştir.

Saray Bisküvi’den Hatice Berigel, Mehmet 
Dinçer ile evlenmiştir.

Saray Bisküvi’den Ayşe Sünbüloğlu, Şevki 
Avan ile evlenmiştir.

Saray Bisküvi’den Ayşe Kiraz, Ali Öz ile 
evlenmiştir.

Milkman’den Fatih Bucaktepe, Meryem 
Bucaktepe ile evlenmiştir.

Milkman’den Zahide Demirel, Osman Dinçer ile 
evlenmiştir.

Milkman’den Ayşegül Gelir, Sadettin Çolak ile 
evlenmiştir.

Milkman’den Fatih Duran, Dursune Uluer ile 
evlenmiştir.

Milkman’den Duygu Çolak, Osman Gürsel ile 
evlenmiştir.

Milkman’den Songül Akkaya, Mustafa Topçu ile 
evlenmiştir.

Greeneco’dan Gökhan Aydın, Sara Aydın ile 
evlenmiştir.

Kendilerine sağlık, mutluluk
ve huzur dolu bir yaşam dileriz.

DOĞUM
Saray Bisküvi Karaman fabrikada görev yapan 

Yunus Gön’ün, 22.06.2019 tarihinde Asel 
adında kız çocuğu dünyaya gelmiştir.

Milkman fabrikada görev yapan Emine 
Aksakal’ın, 21.06.2019 tarihinde Hatice adında 
kız çocuğu dünyaya gelmiştir.

Greeneco’da görev yapan Mustafa 
Bostancı’nın, 05.07.2019 tarihinde Defne 
adında kız çocuğu dünyaya gelmiştir.

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

arkadaşlarımızı tebrik ederiz.

VEFAT
Saray Bisküvi Yönetim Kurulu Üyesi ve Saray 
Holding Gıda Grup Başkanı Sayın Mehmet 
ERTABAK’ın ağabeyi Ahmet Ertabak vefat 
etmiştir.

Saray Bisküvi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Adnan 
Demirbağ’ın ağabeyi ve İhracat Operasyon 
Müdürü Bayram Ali Demirbağ’ın Babası Durmuş 
Demirbağ vefat etmiştir.

Saray Bisküvi Karaman fabrikada görev yapan 
Murat Akyol’un eşi Derya Akyol vefat etmiştir.

Greeneco’da görev yapan Ergün Hakan 
Tuzcu’nun amcası Turgut Tuzcu vefat etmiştir.

Saray Bisküvi Karaman Fabrikada Elif Şahin’in 
babası Muhittin Şahin vefat etmiştir.

Kaybettiklerimize Allah’tan rahmet, 
kederli ailelere başsağlığı dileriz.

SARAY AİLESİ 
BÜYÜYOR
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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

IKI RESIM ARASINDAKI FARKI BULUN

Göktuğ 
Yakupoğlu

Yaş: 6

Ahmet 
Selim
Yaş: 5

Samet -Anıl 
Kütahya
Yaş: 11-9

Defne Barut
Yaş: 2.5

Kadirhan 
Karaduman

Yaş: 7

 
 

L T E P O R 
 
 

     

 
      
 
 
 
 
 
 

O Ğ A D G A Z L 
 
 

       

 
 

BİL BAKALIM HANGİ 
ENERJİYİM ?  
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BİZDEN PORTRELER  
BİZDEN TARİFLER
Yemek, bu işi seven insanlar tarafından yapıldığında daha bir lezzet 
kazanır ve ortaya çıkanda uzun yıllar damakta kalır. Saray Bisküvi’nin 
yemekten ve yemek yapmaktan keyif alan çalışanları da sizlerle içerisinde 
leziz ve kaliteli Saray Bisküvi ürünlerinin de bulunduğu keyifli tarifler 
paylaşıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi mezunu olan 
Melin İlke Çağan’nın çalışma hayatındaki ilk 
iş yeri Saray Bisküvi Fabrikası… İki yıldan beri 
Saray Bisküvi Fabrikası’nda çalışan Çağan, 
burada Kalite Güvence ve Dokümantasyon 
Uzmanı olarak görev yapıyor. Aynı zamanda 
proses kontrol, hammadde ve ambalaj 
kabul aşamalarında da görev alıyor. Saray 
Bisküvi’de çalışmanın en mutlu edici tarafının 
sürekli olarak kendini geliştirebileceği, bilgi 
ve tecrübe kazanabileceği fırsatlara olanak 
sağlaması olduğunu düşünen Çağan, “Ayrıca 
edindiğim tecrübeler ve kendi bilgilerimi 
harmanlayarak firmaya fayda sağlayabilmem 
de Saray Bisküvi’de çalışmanın en mutlu 
edici tarafları” diyor. Kitap okumayı, 
spor yapmayı (pilates/fitness), ailesiyle, 
sevdikleriyle ve kedisiyle vakit geçirmeyi, 
şehir dışına seyahat etmeyi sevdiğini belirten 
Çağan’ın favori Saray ürünü ise Vovo Fun. 
İşte Çağan’ın dergi okurlarıyla paylaştığı 
Bisküvili Magnolya tarifi… 

BİSKÜVİLİ MAGNOLYA
Malzemeler:
l Saray Petibör Bisküvi (1 kg)
l Love It Limonlu-Frambuazlı-Çilekli Rulo 
Gofret 
l Choco Polo 
l 1 Lt. Milkman Tahinli Süt 
l Kırık Fındık
l Yumurta
l Toz şeker
l Nişasta
l Un
l Vanilya
l Sıvı Krema

Hazırlanışı:
1 litre Milkman Tahinli Süt, 1 adet yumurta 
sarısı, 1 bardak toz şeker, 1 adet sıvı krema, 
3 kaşık nişasta ve 2 kaşık un derin bir 
tencerede kısık ateşte pişirmeye başlanır. 
Topaklanmaması için sürekli olarak 
karıştırılır. Kıvam kazandığı zaman ocaktan 
alınıp içerisine 5 adet Choco Polo ürünü 
ezilir ve soğuk bir zeminde yapısının 
bozulmaması ve sertleşmemesi için 
karıştırılmaya devam edilir. Bir kap alınarak 
zemine Saray Petibör Bisküvi dizilir. Üzerine 
hazırlanan krema düz bir şekilde yayılır. 
Saray Petibör Bisküvi dizimi devam ettirilir. 

Kat kat üst üste bisküvi ve krema olacak 
şekilde dizim yapılır. Aralara kırık fındık 
serpiştirilir. En üst bölümü Love it Limonlu - 
Frambuazlı - Çilekli Rulo Gofret ile süsleme 
işlemi yapılır. 

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi 
mezunu olan Serdar A. Yakupoğlu, dokuz 
yıldan bu yana Saray Bisküvi’de çalışıyor. 
Öncesinde kısa bir süre Karamanoğlu 
Mehmet Bey Üniversitesi’nde görev yapan 
Yakuoğlu onun öncesinde de dokuz yıl 
gibi bir süre kendisine ait işyerinde tekstil 
üzerinde çalışmış. Saray Bisküvi’de Genel 
Müdür Asistanlığı, İç Denetçi ve Mali İşler 
Direktörlüğü gibi farklı pozisyonlarda görev 
yapan Yakupoğlu’na göre Saray Bisküvi’de 
çalışmanın en mutlu edici tarafı; çalışma 
ortamındaki arkadaşlık, en sevdiği şey ise 
disiplin… Boş zamanlarında spor yaptığını, 
kitap okuduğunu söylüyor ve yeni yerler 
görmekten de keyif aldığını ekliyor. En 
sevdiği Saray ürününün Vovo Art olduğunu 
ifade eden Yakupoğlu, bizlerle Muhallebili 
Tart tarifini paylaşıyor. 

MUHALLEBİLİ TART
Malzemeler:
l 2 paket Saray Kakaolu Baton Kek
l 2 çay bardağı Milkman Süt

Muhallebisi için;
l 2 su bardağı süt, 2 silme yemek kaşığı un, 2 
silme yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya, 1 
çay bardağı toz şeker

Süslemek için;
Madlen çikolata

Hazırlanışı:
Baton kekler rondodan geçilir. 2 çay bardağı 
süt ile yoğrulur. İçine streç film geçirilmiş 
tart kalıbına dökülür. Buzdolabına konularak 
donması sağlanır. Muhallebisini hazırlamak 
için; tencereye süt, nişasta, un ve şeker 
konulup karıştırarak ateşte koyu kıvam 
alıncaya kadar pişirilir, vanilya ilave edilerek 
soğutulur. Buzdolabında soğuyan tart 
kalıptan çıkarılıp servis tabağına alınır ve 
üzerine muhallebi dökülür. Tekrar soğuması 
için buzdolabına kaldırılır ve üzerine çikolata 
rendesi serpilip servis edilir.
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SAĞLIK-MODA

SAĞLIKLI YAŞLANMAK ELİMİZDE
Yaşlanmak, doğmak ve büyümek gibi her insanın yaşayacağı bir süreç… 
Kimi insanlar bu dönemi sancılar ve hastalıklar içerisinde geçirirken; 
kimileri de bu süreci “ikinci ergenlik” gibi verimli ve sağlıklı bir şekilde 
atlatabiliyor. Peki, sağlıklı yaşlanmak için hangi faktörler rol oynuyor ve 
neler yapılması gerekiyor?

Son dönemde yapılan araştırma-
lar, insanların artık geçmiş nesil-
lerden daha uzun yaşayacağına 
işaret ediyor. Öte yandan bu 

kazanılan yıllar pek çok soruyu da bera-
berinde getiriyor. Yaşlılığımızı nasıl zinde 

ve sağlıklı geçirebiliriz?, Yaşlandığımızda 
bizimle kim ilgilenecek? gibi... Pfizer’in 
“Get Old” projesi kapsamında hazırla-
dığı rapor, insanların daha sağlıklı ve 
kaliteli yaşayabilmesi ve yaşlanabilmesi 
için yapılması gerekenleri gözler önüne 

seriyor. Günümüzde insanlar her 
zamankinden daha uzun yaşıyor. Ame-
rikan Nüfus Bürosu’nun sağladığı veri-
lere göre 2014-2015 arasında 65 yaş ve 
üstü nüfus 1 milyondan fazla arttı ve 
artmaya da devam ediyor. Bugün 
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hayatta olan insanların büyük bölümü-
nün 70’li yaşlarını görmesi bekleni-
yor. 2030’a gelindiğinde ise ulusal yaş 
ortalaması 80 olabilecek. Bir yandan 
insan hayatının ortalaması artarken diğer 
yandan da bir takım etkenler yaşlanmayı 

hızlandırıyor. Bu etkenlerden biri olan 
sigarayı 40 yıl boyunca bir paket içmek 
insan ömründen yedi yıl götürebiliyor. 
Uzun süre stres etkenleriyle yaşamak 
erken yaşlanmaya yol açabiliyor. Vücut-
taki fazla yağ ise hücrelerin yaşlanma 
sürecini hızlandırabiliyor. Hareketsiz bir 
hayat sürenlerin de hücresel düzeyde yaş-
lanma hızı artıyor. Kilonuz ne olursa 
olsun, yaşlanma sürecini yavaşlatmak için 
sağlıklı beslenme büyük önem taşıyor. 
Toksik ortamlar da yaşlanmayı etkileye-
biliyor. Örneğin, egzoz dumanları içinde 
çalışan trafik polislerinin telomerleri nor-
malden daha kısa oluyor.
GELECEĞİN YAKLAŞIMI: 
HASSAS TIP

Herkes farklı hızda ve farklı şekillerde 
yaşlandığından, yaşlanmanın işaret ve 
belirtilerinin yönetimi de herkes için aynı 
olmayacak. Buna yönelik olarak gelecekte 
“Hassas tıp” adı verilen yeni bir yaklaşı-
mın devreye gireceğini söyleyen Duke 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı 
Departmanından Doç. Dr. Daniel Belsky 

“Genetik yapımız ve hayat tarzımız farklı 
olduğu için yaşlanmanın belirtilerinin 
yönetimi herkes için aynı olmayacak. 
Günümüzde bunu ilaçlarda da yaşıyoruz. 
Bazı insanlar bazı ilaçların yan etkisini 
daha fazla yaşarken diğerleri hiç etkilen-
miyor. Veya bazı insanlar ilaçları farklı 
düzeyde metabolize ettikleri için, aynı 
ilacı daha yüksek veya daha düşük doz-
larda kullanmaları gerekiyor. İşte bu nok-
tada hastalıklara karşı korunmada ve 
tedavide, kişinin genetik yapısını ve içinde 
yaşadığı çevreyle hayat tarzını dikkate alan 
hassas tıp devreye giriyor” diye anlatıyor.

YAŞLILIK KAS GÜCÜNE 
ENGEL DEĞİL

İnsanoğlu yaşlanma karşısında çaresiz 
değil. Araştırmalar düzenli yapılan egzer-
sizlerin, yaşlılıktaki en önemli problem 
olan “hareket kısıtlamasını” ortadan kal-
dırdığını gösteriyor. Mesela güç arttırıcı 
egzersizlerin yaşlılıkta karşılaşılan kas kaybı 
ile mücadelede en önemli silah olduğunu 
ortaya koyuyor. Bir çalışmada doksan 

İnsanoğlu 
yaşlanma karşısında 
çaresiz değil. 
Araştırmalar düzenli 
yapılan egzersizlerin, 
yaşlılıktaki en önemli 
problem olan “hareket 
kısıtlamasını” ortadan 
kaldırdığını gösteriyor.
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2019 modasının sonbahar kış sezo-
nu kapıyı çaldı. Dolaptaki kışlıkları 
çıkarmanın vakti gelmişken, bu 
sene nelerin moda olacağı da 
belli oldu. Bu sezonda etek 
ceket, süveter ve hırka gibi 
birbirini tamamlayan tüm 
parçalar oldukça moda. Deri 
ceketler de bu sene sıkça 
görülecek parçalardan ola-
cak. Özellikle renkli deriler, 
deri pantolon ve etekler bu 
senenin olmazsa olmazların-
dan... Söz konusu parça-
lara eşlik edecek çantalar 
ise oldukça minimalist ve 
küçük… Göz alıcı renklerde-
ki minik çantalara bu sene 
oldukça sık rastlanacak. 
Kovboy çizmeleri de 
bu senenin en trend 
parçalarından... Kovboy 
çizmelerinin nasıl olacağı 

ise tamamen kişiye kalmış: Diz altın-
da, bilekte, siyah veya beyaz… 

90’larda sıkça rastlanan odun-
cu gömlekler ve pileli etekler 
de bu sene oldukça moda. 

Zira bu sene dolapların 
vazgeçilmezi ekoseler 
olacak. Sonbahar ve 
kışın kasvetli rengine son 
verecek neon yeşiller, tu-
runcular ve pembelerin 
aynı sıra çiçek desenli 
elbiseler de bu sezonun 
favori ürünleri arasında 
yerini alacak. Bu arada 
2019 sonbahar/kış 

sezonunun renkleri de 
oldukça çarpıcı… Dünya 
renk otoritesi pantone’ye 
göre sonbahar kış dönemi-
nin popüler renkleri biber 
kırmızısı, koyu bordo ve toz 

pembe olacak.

SAĞLIK-MODA

yaşın üstündekilerde sekiz haftalık direnç 
egzersizleri sonrasında kas gücünün yüzde 
174 ve yürüme hızının da yüzde 48 arttığı 
görülüyor. Yine yaşlıların sağlığını bozan 
önde gelen problemlerden olan kemik 
kaybı, osteopeni ve osteoporoz da doğru 
beslenme ve egzersizle yavaşlatılabiliyor ve 
hatta ilaçla bir ölçüde önlenebiliyor.

YAŞLANDIM DİYE EVDE 
OTURMAYIN

Sağlıklı bir yaşlılık için, yaşlılıkta da 
aktif kalmak şart ancak aktivite deyince 
akla sadece spor salonlarının gelmemesi 
gerekiyor. Yaşlılıkta hareketlilik konusunda 
yakın zamanda yapılan bir çalışmada, katı-
lımcıların fiziksel aktivite olarak ev işi yap-
tıklarında ya da yürüyüşe çıktıklarında da 
iyileşme yaşadığı görüldü. Aileyi ya da 
arkadaşları ziyaret gibi sosyal faaliyetler de 
hem fiziksel, hem de zihinsel açıdan kişinin 
daha iyi hissetmesini sağlıyor. Hareketsiz 
bir hayat süren yaşlılarda hareket kabiliyet-
lerini kaybetme oranı üç misline çıkıyor. 

BU KIŞ RENKLİ GEÇECEK

Birleşmiş Milletler'e göre 2050’de 
33 ülkede 60 yaş ve üzeri nüfus

10 milyonu 
geçecek.

Bu yüzyılın ortasında yaşlı bireylerin 

yüzde 80 
kadarı gelişmekte olan ekonomilerde 

yaşayacak. 

100 
yaşından fazla yaşayan kişilerin sayısı 

300 binlerden 

3 milyonun 
üzerine çıkacak. 

Küresel trendlere paralel olarak 
Türkiye’de 2033’te 

65 yaş üstü 
kişi sayısının 

14 yaş altı 
nüfusu geçmesi bekleniyor.   



36 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2019 SARAY BÜLTEN

GILIIS SIGNA

AYLİN 
ONUR GÖK

1981 Edirne Keşan doğumlu olan 
Aylin Onur Gök, evli ve bir çocuk 
annesidir. Orta ve liseyi Galatasa-
ray Lisesi’nde tamamladıktan 

sonra, yüksek öğrenimine Galatasaray 
Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde 
devam etti. Kendisinin ifadesiyle “doğal 
olarak koyu bir Galatasaray taraftarı” 
olan Onur Gök, seyahat etmekten özel-
likle farklı kültürleri tanımak ve tenis 
oynamaktan hoşlanıyor. Üniversite eği-
timi devam ederken, Carrefour’da satı-
nalma ve ithalat departmanında iş 
hayatına başlayan, mezuniyet sonrasında 
ise Koçtaş’ta yaklaşık 6 yıl boyunca farklı 
kategorilerin satınalma faaliyetlerini 
yürüten Onur Gök’e göre bu süreç, hem 
kategori yönetimi hem de mağazacılık 
anlamında gelişimine oldukça katkı sağ-
ladı.   

2011 yılında Yıldız Holding bünye-
sinde Ticari Pazarlama Yöneticisi olarak 
başlayan görevi 2014’te Ticari Pazarlama 
Müdürlüğü ile devam etti ve bu süre zar-
fında çikolata başta olmak üzere, atıştır-
malık kategorisinin farklı ürün gruplarını 
tanıma ve yönetme fırsatı buldu. Kate-
gori ve kanal stratejilerinin oluşturul-
ması, yeni ürün lansmanlarının 
planlanması, promosyon mekanizmala-

Haziran 2018’den bu yana 
Saray Bisküvi ailesinin bir 
üyesi olan Aylin Onur Gök, o 
tarihten bu yana hem 
pazarlama hem de ticari 
pazarlamaya ilişkin tüm 
faaliyetleri yönetiyor. İş 
hayatı boyunca pozitif 
yaklaşım ve iş birliğinden 
yana olduğunu ifade eden 
Onur Gök için sonuç getiren, 
verimli ve ölçülebilir işlere 
imza atmak en önemli 
çalışma kriterleri arasında...

rının geliştirilmesi, tüketici motivas-
yonu araştırmaları, saha aktiviteleri, 
fiyat-gramaj ve ambalaj değişiklikleri-
nin yönetilmesi gibi pek çok alanda 
uğraş veren Onur Gök, Haziran 
2018’den bu yana da Saray Bisküvi aile-
sinin bir üyesi… Saray Bisküvi’nin 
hem yurt içi hem de yurt dışı operas-
yonlarının pazarlama ve ticari pazar-
lama faaliyetlerini yöneten Onur Gök, 
iletişimden yeni ürün lansmanına, pro-
mosyon mekanizmalarının kurgulan-
masından tüm pazarlama süreçlerinin 
takip edilmesine kadar geniş bir yelpa-
zede görevini sürdürüyor. 

KÂRLI SATIŞ VE BÜYÜMEYİ 
DESTEKLİYORUZ

İş hayatı boyunca, masanın her iki 
tarafında da yer almış biri olarak, önce-
likle müşteri ve alışverişçi ihtiyaç ve 
taleplerini doğru analiz edip, buna 
uygun çözümler geliştirdiğini söyleyen 
Onur Gök, her iki taraf için de 
kazan-kazan prensibi dahilinde strate-
jiler oluşturup uygulanmasına öncülük 
ediyor. Yeni ürün lansmanlarında mut-
laka ticari pazarlama ve bir nevi satışçı 
bakış açısını da ortaya koyup, ürün 
geliştirmeden ürünün rafa çıkışına 

kadar tüm süreçleri en ince 
ayrıntısına kadar planlamaya 
özen gösterdiğini belirten 
Onur Gök, “Pazarlama stra-
tejilerini oluştururken de 
hem tüketici hem de alışve-
rişçilere ulaşacak, go-to-mar-
ket stratejilerini de göz 
önünde bulundururum” 
diyor. Saray Bisküvi’de 
yürüttüğü pazarlama strate-
jilerinden de bahseden Onur 
Gök, şirketin orta ve kısa 
vadedeki kurumsal strateji-
leri doğrultusunda “kârlı 
satış ve büyümeyi” destekle-
yecek pazarlama faaliyetle-
rini yürüttüğünü belirtiyor 

ve “Dağıtım ve nokta sayımızı arttırmak 
ve sürdürülebilir kârlılık için, pazarlama 
olarak; tüketici ve müşteri odaklı olmak, 
farklılaşan ve yenilikçi ürünler geliştir-
mek temel stratejik yol haritamızdır” 
diye konuşuyor. 

POZİTİF OLMANIN BÜYÜSÜ
Aylin Onur Gök, şirketin temel stra-

tejik yol haritası ve kurumun genel tea-
mülleri çerçevesinde çizilen kuralları göz 
önünde bulundurarak, kendisi ve ekibi 
için mümkün olduğu kadar huzurlu bir 
ortam sağlamaya çalışıyor. Azami iyi 
niyet prensibi çerçevesinde tüm depart-
manlarla koordinasyon içerisinde, karşı-
lıklı destekleşerek sürekli iletişim halinde 
olmaya özen gösterdiğini kaydeden 
Onur Gök’e göre sonuç getiren verimli 
ve ölçülebilir işler onun için en önemli 
çalışma kriterleri arasında bulunuyor. 
Aynı zamanda mümkün olduğu kadar 
sonuca ulaşmaya gayret eden biri oldu-
ğunu ifade eden Onur Gök sözlerini 
şöyle tamamlıyor: “İş hayatında pozitif 
ve güler yüzlü olmanın büyüsüne inanı-
rım. İletişime her anlamda açık olmayı 
severim, iyi bir dinleyici olduğumdan, 
hızlıca empati kurarım. Bu özelliklerim 
de iş yaşamında genelde ikna eden taraf 
olmama katkı sağlar.”  

PORTRE



37SARAY BÜLTEN TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2019

GILIIS SIGNA

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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GILIIS SIGNA

YENI 
LEZZET

.
YENI 
LEZZET

.


