
BAŞKAN’IMIZDAN
MESAJ
l Düşünsel alanda, 
iş yapış usüllerinde, 
üretimde, metotlarda, 
ürünlerde, sunumlarda,  
işlevsellikte, 
davranışlarda, 
yönetsellikte, genel 
alanda değişen 
ihtiyaçlara göre inovasyon (yenilik) 
şart olmuştur. n sayfa 1

PORTRE:
ALİ OSMAN ATAN
l Türkiye atıştırmalık 
pazarının önemli 
oyuncularından biri 
olan Saray Bisküvi’de 
ekibimizle yeni 
başarılara imza atacak 
olmanın heyecanını 
yaşıyorum. Saray 
lezzetlerinin daha çok kişiye ulaşması için 
artık birlikte çalışacağız. n sayfa 36

SÖYLEŞİ: 
UFUK BATUM
l Hemen her yerde 
her alanda hepimizin 
yapabileceği küçük 
dokunuşlar, yenilikler, 
anlam katmalar 
hayatımızı hem verimli 
hem de ilginç kılacaktır. 
Değişime açıldıkça, bir 
gün göreceğiz ki inovasyonla tanışıp, 
onunla yaşamayı öğrenmişiz. n sayfa 10
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Evrende ve Dünya’daki gelişmeler, 
değişim,  hızlı devam ediyor, 
buna bağlı olarak da canlıların ve 
de insanın ihtiyaçları gelişerek,  

değişerek,  büyüyerek artmaya devam edi-
yor.

İnsan; gereksinimleri önce gözlemledi, 
sonra sorguladı, daha sonra araştırdı, bilgi 
edindi, bilgiyi değerlendirdi. İcraata aktardı 
ihtiyacı olan fikri, maddi üretimi ve hiz-
meti ortaya çıkardı.

Ama ihtiyaçlar bitmedi.
Zaman, bilgi, değişim ihtiyaçları da 

değiştirdi. Evren  sürekli genişler de evrenin 
ve Dünya’nın maddesel ihtiyaçları genişler 
ve değişmez miydi… Bu değişimde gelelim 
canlılara, başta insana;

İnsan yaratılışı gereği fiziksel, düşünsel, 
ruhsal gelişim içinde ve devamlı araştırma 
ve sorgulama içinde, buna bağlı olarak da 
ihtiyaçları değişim göstermekte idi. İşte bu 
ihtiyaçlar dinamikti, çünkü Dünya dön-
meye devam ediyor, hay ve hayat süreci 
devam ediyor, insanlık sürekli merak duy-
gusu gereği arıyor, araştırıyor, başkalaşma 
ve yenilikler peşinde koşuşturuyor.

Tabi ki kapitalist ekonomik sistemin, 
bu yenilik arayışını tahrik eden en büyük 
unsurlardan biri olduğunu unutmamalı.

O halde arayışı devam eden insanlık, 
dönen Dünya, hızlı yaşanan zaman, canlı 
ve insan ihtiyaçlarının çağlara göre değişimi 
ve sistemin insan ihtiyaçlarını ve tüketimi 
temel alan üretimde ve pazarlamada reka-
betçiliği körüklemesi neticesinde, ürün, 

hizmet ve iş metotlarında yaşamı kolaylaş-
tırıcı, sürekli inovasyon (yenilik) ürünleri 
üretmek mecburiyet haline gelmiştir.

İnovatif olamayan firmalar, markalar, 
organizasyonlar, bireyler; çağın, toplumun 
ve diğer firmaların gerisinde kalır. Yok 
olmaya mahkum olma olasılıkları çok yük-
sektir,  örnekleri de mevcuttur.

İnovasyonsuz ürün ve hizmet rekabeti,  
fiyat rekabetidir, fiyat rekabeti ise firma-
larda bitişin başlangıcıdır.

Dünya kuruldu kurulalı sanayi devrimi 
gerçekleştiğinden bugüne, temel sanayi 
ürünleri ve günlük temel ihtiyaçların 
günümüze kadar süregelen değişim ve 
yenileşme süreci bize göstermiştir ki bu 
yenileşme süreci devam ediyor ve devam 
edecek.

İnovasyon; zamanı, mekanı, süreci, 
yaşamın tüm alanlarını kapsayıcı özelliğe 
sahiptir. Sadece bir alana, zamana ve fonk-
siyona sınırlayabileceğiniz statik bir hal 
değildir.

İnovasyon bir dinamiktir.
İnovasyon bir sürekliliktir.
İnovasyon bir kapsayıcılıktır.
İnovasyon tüm yaşam süreçlerinde 

olması gereken bir zaruret halini almıştır.
İnsanlık, bilgi çağında iletişimin hızlı ve 

açık olması nedeni ile artık bilgi yüklenicisi 
olmayı tamamlamış; bu bilgileri doğru ve 
ihtiyaç olan alanlarda, faydalı hale getirecek 
icraatlar peşindedir.

İnovasyon hem ihtiyaç, hem zaruret, 
hem de bilginin deşarj ve uygu-

lama biçimi haline gelmiştir.
Hızlı yaşam şartları artık birçok işi, ihti-

yacı bir çırpıda gidermeyi ve karmaşık 
olmayan kombinasyonlarla yaşamı daha 
kolay hale getirmeyi istetmektedir.

İnovasyon yaşamın bütün alanlarında 
gereklilik haline gelmiştir.

Düşünsel alanda, iş yapış usüllerinde, 
üretimde, metotlarda, ürünlerde, sunum-
larda,  işlevsellikte, davranışlarda, yönetsel-
likte, genel alanda değişen ihtiyaçlara göre 
inovasyon (yenilik) şart olmuştur.

Ülkemiz ve insanlığın huzur ve refahı 
için yaşasın inovasyon (yenilik) (SÖ)

İnovasyonsuz rekabet bir şirketin 
sonunun başlangıcıdır. (SÖ)

İnovasyon - Yeni̇li̇k   

BAŞKAN’DAN

SaMİ ÖZDaĞ
Saray Holding a.Ş.
Yönetim Kurulu 
Başkanı
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yenilemeleri 
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EDİTÖR

2016 yılının ilk  sayısı olan bu  bül-
tenimizi yenilenen tasarımı ve 
genişletilmiş içeriği ile sizlerle 
buluşturmaktan  mutluluk duyu-

yoruz.
Beş yıllık stratejik planlama ve 2016 

bütçe çalışmalarıyla geçen yoğun bir 
dönemin ardından, uzun vadeli stratejik 
amaçlarımızı “karlı satış”ı odağımıza alarak 
güncelledik  ve  bu sayımızı diğer stratejik 
amaç başlıklarımızdan olan “inovasyon” 
konusuna ayırdık.

Şirketlerin günümüzün hızla değişen 
rekabet ortamında ayakta kalabilmek için 
ürünlerini, hizmetlerini ve üretim 
yöntemlerini değiştirmeleri ve yenilemeleri 
gerekmektedir. İnovasyon;  yeni veya 
iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim 
yöntemi geliştirmek ve bunu ticari gelir 
elde edecek hale getirmek için yürütülen 
tüm süreçleri kapsar. 

Saray, stratejik planlama çalıştayı 
sırasında ve ardından süren çalışmalarla, 
inovasyon yetkinliğinin artırılmasını ve 
inovasyonun yüksek ticari getiri avantajı 
olarak öne çıkartılmasını sağlamak üzere 
projeler geliştirmeyi öncelikli stratejileri 
arasına almıştır. 

Bu sayımızın konuğu, alanındaki en 
yetkin ve tanınmış isimlerden Sn. Ufuk 
Batum da bizlerle yenilik ve değişim 
yönetimi olarak tanımladığı inovasyon 
hakkındaki görüşlerini paylaştı. Batum, her 
birimizin yapabileceği küçük dokunuşlarla 
hayatımız ve işimiz için büyük değerler 
yaratılabileceğini  söylüyor.

Yenilikçi yaklaşımları ve yurtdışı 
başarılarıyla Saray, artık bir Turqualıty 
markası… Tüm ekibimizin yoğun ve 

özverili çalışmaları ile elde ettiğimiz bu 
başarının haklı gururunu yaşıyoruz. Şimdi 
sürecimiz nasıl ilerliyor, Turquality 
haberimizde paylaşıyoruz.

 İş Dünyası bölümümüzde ise  hem 
unlu mamüller pazarı  hem de bir parçası 
olduğumuz hızlı tüketim ürünleri sektörü 
2015’i nasıl kapattı, öne çıkan trendler 
neler oldu  bulabileceksiniz.

 
Bu sayımızdan itibaren Saray Holding 

şirketlerinin haberlerini, basın yansı-
malarını da “Saray Holding Şirketlerinden 
Haberler”  bölümümüzden izleyebile-
ceksiniz. 

Portre bölümümüzü  ise Saray Bisküvi 
Yurt İçi Satış Direktörü  Sn. Ali Osman 
Atan’a ayırdık.  

Keyifli Okumalar diliyoruz.
Sevgi ve saygılarımızla,

GÜLNUR ULUĞ
ELBİSTANLIOĞLU

Merhaba,
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Dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de değişen yaşam şekline bağlı 
olarak bisküvi tüketimi art-
maktadır. İnsanların çalışma 

hayatına ve seyahate daha fazla zaman 

ayırmalarıyla yemek pişirmeye ayrılan 
zamanın azalması ve gelir seviyesinin art-
ması, “atıştırılan yiyecekler” arasındaki 
bisküvinin tüketiminin artmasının en 
önemli nedenleri arasında yer almaktadır. 

Dolayısıyla tüketimdeki artışa paralel ola-
rak üretim de tüm dünyada artmaktadır. 
Önceleri lüks bir tüketim maddesi olarak 
kabul edilen bisküvi, bugün artık herkesin 
tüketebileceği bir gıda haline gelmiştir. 
Dünyada kişi başı bisküvi tüketimi yılda 
7 kilo dolayında. Ancak, Avrupa’da 10-15 
kg düzeylerinde olan kişi başına bisküvi 
tüketimi Türkiye’de halen 5-6 kg seviye-
lerinde seyretmektedir. Bu yüzden bisküvi 
üreticileri, hedef tüketicilerin taleplerinin 
karşılanmasına yönelik olarak, şeker has-
taları için diyet bisküvileri, çocuklar için 
mama bisküvileri, özel kahvaltılık biskü-
viler, besleyici ve zayıflatıcı özellikte 
kepekli, yulaflı veya çavdarlı bisküviler 
gibi çeşitlerle üretimde çeşitlemeye git-
mektedir. Avrupa ve Amerika’da da sağ-
lıklı ürünler üretme eğiliminde olan 
bisküvi sanayii, hem lezzetli ve tüketicile-
rin damak zevkine hitap eden hem de 

DÜNYA BİSKÜvİ 
PAZARI 
vE TÜRKİYE
Bisküvi tüketiminin giderek artması, bisküvi 
sektörünün özellikle ihracata yönelik yatırımlar için 
daha da cazip olmasına yol açıyor. Tatlı bisküvi pazarı, 
insanların yaşam alışkanlıklarına ve bisküvi üreten 
firmaların pazarlama başarılarına bağlı olarak büyüyor.

2015 HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ (FMCG) PAZAR DEĞERLENDİRMESİ
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İŞ DÜNYASI

sağlıklı ürünler üretme çabasındadır. Bu 
amaçla yağ oranı oldukça düşük çeşitler 
piyasaya sürülmektedir. Özellikle, 
ABD’de düşük yağ kullanımlı teknolo-
jileri geliştirme çalışmaları sürdürülmek-
tedir. Bisküvi sektörünün en hızlı 
büyüyen kısmını yağsız ve düşük yağlı 
ürünler oluşturmaktadır.

Türkiye’ de iç pazar büyürken, bisküvi 
üreten firmalar ihracatlarını da hızla art-
tırıyor. Dünyada bisküvi pazarında öne 
çıkmaya başladık. Yaklaşık kırk büyük 
firma ve çok sayıda küçük firma şekerli 
bisküvi üretimi yapıyor. Her üretici 
kendi imkânları ile ürün farklılaştırma-
sına giderek pazar payını büyütüyor.

Dünyada 55 milyon tonluk bir bis-
küvi pazarı var. Pazarın toplam cirosu 18 
milyar dolar. Dünyada her yıl 8 milyar 
dolarlık tatlı bisküvi ticareti var. Bizde 
bisküvi üretiminde Karaman ilimiz öne 
çıktı. Üretimin üçte biri Karaman’ da 
gerçekleştiriliyor. Orta Anadolu,  bisküvi 
üreticilerinin yoğunlaştığı bölge. 

DÜNYA BİSKÜvİ PAZARI
 Dünyada en büyük bisküvi pazarı; 

Amerika Birleşik Devletleri, sonra 
Fransa, Almanya, İngiltere geliyor. En 
büyük bisküvi ihracatçısı ülkeler ise; 
Almanya, Belçika, Hollanda, İngiltere. 

Türkiye, ihracatta 9. sırada yer alıyor.  
Türkiye’de  bisküvi üretimi yılda 800 bin 
ton dolayında. Üretimin yarısı iç 
pazarda tüketiliyor, yarısı ihraç ediliyor. 
2013 yılında 380 bin ton, 2014 yılında 
400 bin ton ihracat gerçekleştirildi. 
2015 ihracatı 425 bin ton dolayında.

Türkiye tatlı bisküvi üretimi ve ihra-
catıyla dünya pazarında öne çıkıyor. 
Bunda bisküvi üreticilerinin, tüketici 
tercihlerindeki değişimi iyi izlemeleri 
bunun yanında lezzet ve kalite konu-
sunda başarılarının büyük payı var.

Datamonitor araştırmalarına dayanan 
analizler, dünya genelinde bisküvi sek-
törünün gelişmiş, iyi organize olmuş ve 
büyüyen bir pazar konumunda oldu-
ğunu göstermektedir. Yüzde 20 ‘nin 
üzerinde bir oranla çikolatalı kek, dünya 
tatlı bisküvi pazarının en karlı ve en fazla 
paya sahip alt sektörü olmuştur. 
Kaynak: Prof. Dr. Güngör Uras, Radyo 
Programı, Şubat 2016, Datamonitor.

l 2015 yılında Unlu mamuller pazarı bir önceki yıla göre tonaj olarak %3,4 ciro 
olarak ise %15 büyümüştür. Unlu mamuller pazarı Bisküvi, Kek, Kraker, Kaplamasız 
Gofret, Milföy ve Turta kategorilerini kapsamaktadır.

l Unlu mamuller pazarındaki en büyük tonaj büyümesi %14,6 ile Kaplamasız gofret 
kategorisinden gelmektedir. Kaplamasız Gofret Kategorisi, bir önceki yıla göre tonaj 
olarak büyürken aynı zamanda ciro olarak da büyümeye devam etmiştir (%32)
l Bisküvi kategorisinde göze çarpan bir nokta da; kremalı segmentinde bir önceki 
yıla göre -%3,14’lük bir küçülme görünürken, ciro olarak %18,60’lık bir büyüme 
görülmektedir. Bu segmentte fiyat artışı %22,4 olmuştur. Segmentteki fiyat artışında 
gramaj geçişlerinin büyük etkisi gözlemlenmektedir.
l Sağlık kategorisi 2015 yılında da büyümeye devam etmiştir.
l Kaplamasız Gofret Kategorisi 2015 yılında bir önceki yıla göre hem tonaj (%14,6) hem 
de ciro (%32,4) olarak büyümeye devam etmiştir.
l Kek kategorisinde, porsiyonluk keklerde 2015 yılında yine bir önceki yıla göre büyüme 
görülmektedir (tonaj %8,79-ciro %15,04). Bu kategoride özellikle katma değerli 
(kaplamalı, dolgulu ürünler) ürünlerin öne çıktığı gözlemlenmektedir. Aile boylarında 
ise genel anlamda pazarda küçülme görünürken (-%8,25), cirodaki pozitif büyüme 
(%1,45) pazara sunulan katma değerli ürünlerden gelmektedir
l Kraker kategorisinde, klasik çubuk krakerlerde tonaj anlamında küçülme (-%1,75), 
şekilli, baharatlı farklı tadları içinde barındıran tuzlu kategorisinde ise %10,3’lük büyüme 
görülmektedir.
l Milföy Kruvasan kategorisinde ise tek bir markanın  pazarı bir önceki yıla göre 
%47,82’lik segment payı ile büyüttüğü gözlemlenmektedir.
l Unlu mamuller kategorisinde tüm ana ve alt kategoriler için geleneksel kanalın 2015 
yılında da önem arz ettiği görülmektedir.
l Kaplamalı bar pazarı bir önceki yıla oranla tonaj olarak küçülürken (-%3), ciro olarak 
büyümüştür (%11). Bu pazarda gramaj geçişleri ciro üzerinde etkisini göstermiştir.  
Kaynak: Nielsen.

2015 Yılı 
Toplam 
Tonaj

2014 Yılı 
Toplam 
Tonaj

2015 
Tonaj 
Payı

2014 
Tonaj 
Payı

Büyüme 
Oranı 
Tonaj

2015 Yılı 
Toplam 

Ciro

2015 Ciro 
Payı

2015 
TL / 
KG

2014 Yılı 
Toplam 

Ciro

2014 Ciro 
Payı

2014 
TL / 
KG

Büyüme 
Oranı 
Ciro

Fiyat 
Artışı

 UNLU MAMUL  393,909    380,971   100% 100% 3.40%  3,764,923   100.00%  9.56    3,281,937   100.00%  8.61   15.00% 10.95%

 BISKUVI  199,196    200,506   50.57% 52.63% -0.65%  1,764,456   46.87%  8.86    1,606,159   48.94%  8.01   9.86% 10.58%

 BISKUVI KREMALI  43,481    44,891   21.83% 22.39% -3.14%  397,626   22.54%  9.14    335,274   20.87%  7.47   18.60% 22.44%

 BISKUVI 
MARSHMALOW 

 33,768    32,924   16.95% 16.42% 2.56%  407,498   23.09%  12.07    368,553   22.95%  11.19   10.57% 7.80%

 BISKUVI SADE  47,871    47,185   24.03% 23.53% 1.45%  273,307   15.49%  5.71    254,500   15.85%  5.39   7.39% 5.85%

 BISKUVI SAGLIK  38,454    35,135   19.30% 17.52% 9.45%  340,029   19.27%  8.84    285,396   17.77%  8.12   19.14% 8.86%

 BISKUVI SPESYAL  35,622    40,372   17.88% 20.13% -11.76%  345,996   19.61%  9.71    362,436   22.57%  8.98   -4.54% 8.19%

 GOFRET  41,589    36,285   10.56% 9.52% 14.62%  424,030   11.26%  10.20    320,062   9.75%  8.82   32.48% 15.59%

 KEK  82,023    78,922   20.82% 20.72% 3.93%  922,339   24.50%  11.24    819,548   24.97%  10.38   12.54% 8.29%

 KEK AILE BOYU  21,078    22,973   25.70% 29.11% -8.25%  212,505   23.04%  10.08    209,475   25.56%  9.12   1.45% 10.57%

 KEK 
PORSIYONLUK 

 60,867    55,949   74.21% 70.89% 8.79%  701,841   76.09%  11.53    610,073   74.44%  10.90   15.04% 5.75%

 KRAKER  55,210    53,522   14.02% 14.05% 3.15%  489,213   12.99%  8.86    419,556   12.78%  7.84   16.60% 13.04%

 KRAKER CUBUK  30,782    31,329   55.75% 58.54% -1.75%  243,035   49.68%  7.90    230,647   54.97%  7.36   5.37% 7.24%

 KRAKER TUZLU  24,428    22,147   44.24% 41.38% 10.30%  246,176   50.32%  10.08    188,618   44.96%  8.52   30.52% 18.33%

 MILFOY  2,837    1,535   0.72% 0.40% 84.86%  50,763   1.35%  17.90    26,575   0.81%  17.32   91.02% 3.33%

 MILFOY  465    381   16.39% 24.82% 22.05%  7,927   15.62%  17.05    6,448   24.26%  16.93   22.94% 0.72%

 MILFOY 
CROISSAN 

 2,372    1,154   83.60% 75.18% 105.56%  42,623   83.96%  17.97    20,127   75.74%  17.45   111.77% 3.02%

 TURTA  13,052    10,202   100.00% 100.00% 27.93%  120,654   100.00%  9.24    90,037   100.00%  8.83   34.00% 4.75%

TÜRKİYE UNLU MAMÜL PAZARI 

Tonaj Payı (Kg) Ciro Payı (TL)

 Unlu Mamul  Bisküvi  Gofret Kek Kraker Milfoy Turta
2015 Ciro  3,764,923    1,764,456    424,030    922,339    489,213    50,763    120,654   
2014 Ciro  3,281,937    1,606,159    320,062    819,548    419,556    26,575    90,037   
2015 Ciro Payı 100.00% 47% 11% 24% 13% 1% 100.00%
2014 Ciro Payı 100.00% 49% 10% 25% 13% 1% 100.00%
Ciro Büyümesi 15% 10% 32% 13% 17% 91% 34%

 Unlu Mamul  Bisküvi  Gofret Kek Kraker Milfoy Turta
2015 Tonaj  393,909    199,196    41,589    82,023    55,210    2,837    13,052   
2014 Tonaj  380,971    200,506    36,285    78,922    53,522    1,535    10,202   
2015 Tonaj Payı 100% 50.57% 10.56% 20.82% 14.02% 1% 100.00%
2014 Tonaj Payı 100% 52.63% 9.52% 20.72% 14.05% 0% 100.00%
Tonaj Büyümesi 3% -1% 15% 4% 3% 85% 28%

5SARAY BÜLTEN MART-NİSAN-MAYIS



6 MART-NİSAN-MAYIS SARAY BÜLTEN

Öyle bir fabrika hayal etmeliyiz 
ki, üretim mekanizması çalı-
şırken, insanlara ve çevreye 
zarar vermiyor; işgücü, enerji 

ve malzemeyi verimli kullanıyor; makina-
ları hiç bozulmuyor. Ancak, böyle bir 
fabrikadan kaliteli, fiyatı uygun, tam iste-
diğimiz zamanda ürünlerin çıkmasını 
umabiliriz. Böyle bir fabrika, gelecek yıl-
larda var olma şansını sürdürebilir. Fabri-
kalarda üretkenliğin sürekli daha üst 
seviyelere taşındığı sistematik ise, TPM 
(Total Productive Maintenance – Toplam 
Üretken Bakım), seçeneği olarak karşı-
mıza çıkıyor. 

TPM yine bir Japon kuruluşu olan 
JIPM (Japanese Institute of Plant Main-
tenance – Japon Fabrika Bakım Ensti-
tüsü) tarafından ortaya konmuş ve 
sahiplenilmiştir. 41 yıldır Japonya’da ve 
diğer ülkelerde çeşitli fabrikalarda uygu-
lanmaktadır. 

ÜRETKENLİĞİN ARTIRILMASINDA 
ÇOK ETKİN BİR ARAÇ; TPM 

TPM (Total Productive Maintenance 

– Toplam Üretken Bakım), bakım ile 
üretkenlik arasında yakın bir ilişki kuran, 
ekipmanın düzenli bakımı ve çalışanların 
makinalarını sahiplenmesi yolu ile veri-
min dünya çapında rekabetçi olacak 
şekilde artabileceğini kanıtlamış bir fab-
rika yönetim (sadece bakım değil) yakla-
şımıdır. 

TPM, çalışanlarda benim makinem 
anlayışını geliştirerek, fabrikadan elde edi-
lebilecek verimin büyük ölçüde artırılma-

sına olanak sağlar. 
TPM, kronik kayıpların üzerine etkili 

bir biçimde giderek üretkenliğin %50 ila 
% 100 civarında yükselmesini sağlar. 

TPM, temiz, tertipli, sağlıklı ve sevimli 
çalışma ortamı elde ederek, çalışanların 
yüksek kaliteli ürünleri sürekli olarak üre-
tebilecekleri, orada çalışmaktan zevk ve 
gurur duyacakları bir fabrika ortamı oluş-
turur. TPM uygulayan fabrikalar çevreye 
saygılıdır. 

TPM - TOPLAM 
ÜRETKEN BAKIM

Dünyada ve ülkemizde 
keskinleşen rekabet, 
giderek şirketleri 
üretkenlik artışına 
zorluyor. Kısıtlı olan 
kaynakların en etkin 
şekilde kullanılarak, 
ürüne dönüştürülmesi, 
endüstrinin öteden beri 
amacı olmuştur. Bunun 
nasıl yapılabileceği 
konusunda ise 
alternatifler çeşitlidir. 
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İŞ DÜNYASI

TPM, çalışanlara yoğun teknik eğitim-
ler sunar. Çalışanlar, yapmakta oldukları 
işlerde uzmanlaşırlar. Uzmanlardan oluş-
muş, makinalarını büyük bir maharetle 
kullanan ve onlara bakan insanların çaba-
ları birleştiğinde, kaliteli ürünlerin, olabi-
lecek en düşük maliyetle üretildiği, 
sektöründeki kıyasıya rekabet koşullarına 
dayanıklı, dolayısı ile kar eden bir fabrika 
ortaya çıkar. 

TPM uygulayan işyerlerinde ekip çalış-
maları ön plana çıkmıştır. Kişisel başarılar 
(birbirleri ile ilişkilendirilmemiş, saman 
alevi gibi parlayıp sönen, kuruluşa pek 
faydası dokunmayan) yerine, önceden 
planlanmış, küçük adımlar halinde, her-
kesin rol aldığı geliştirmeler (kaizen’ler) 
özendirilir. 

TPM 
l Günlük üretim faaliyetleri içinde, 

çalışanların tamamının katılımını 
gerektiren, 

l Operatöre üzerinde çalıştığı tezgah 
veya ekipmanın otonom (kendi ken-
dine yeten) bakım sorumluluğunu 
da getiren, 

l Arızaları önleyen, 
l Ekipman etkinliğini en üst düzeye çıka-

ran, yeni bir işletmecilik yaklaşımıdır. 

TPM’İN GETİRECEKLERİ 
l Üretim sisteminin verimliliğini en 

üst düzeye çıkaracak bir şirket kül-
türü oluşturur. Aynı girdilerle çok 
daha fazla üretebiliriz. 

l Mevcut ekipman ve üretim alanı ile 
ilgili her türlü kaybı (arıza, iş kazası, 
kalite hatası… vb.) önleyecek kusur-
suz bir sistem kurar. 

l Yalnızca üretimle ilgili departman-
larda değil tüm birimlerde uygulanır. 

l En üst düzey yetkiliden en kıdemsiz 
işçiye kadar herkesi kapsar. 

l Otonom bakım ve küçük grup faa-
liyetleri ile ‘sıfır kaybı’ ön görür. 

Yeşil İş: Sürdürülebilir İş Zirvesi 
kapsamında ilk kez gerçekleşen 
Sürdürülebilir Gıda Konferansı’nda 
açıklanan Türkiye’nin ilk 
“Sürdürülebilir Gıda Bildirgesi” 
ile Sürdürülebilir Gıda Platformu 
kuruldu
Gıda sektörünün profesyonellerini 
sürdürülebilirlik ekseninde 
buluşturan Sürdürülebilir Gıda 
Konferansı 2015’te; sürdürülebilir 
gıda tedarik ve tüketimi için 
tüketici davranışlarından şeffaf 
tedarik zincirine, ambalajlamadan 
gıda atığına, çevresel etkilerden 
sürdürülebilir tarıma, sürdürülebilir 
perakende zincirlerinden ekosistemin 
korunmasına kadar birçok önemli 
konu masaya yatırıldı. 
Konferans kapsamında açıklanan 
Sürdürülebilir Gıda Bildirgesi 
ile gıdada sürdürülebilirlik için 
çalışmalar yapılmasını hedefleyen 

Sürdürülebilir Gıda Platformu bir 
sivil inisiyatif olarak kuruldu. Gıda 
sektörü için önemli çalışmalar 
gerçekleştirecek platform, belirlenen 
hedeflerin gerçekleştirilmesi için 
tüm paydaşları; kamu ve özel sektör 
temsilcilerini, akademisyen ve 
STK’ları bir araya getirecek. 
Platformun çok önemli bir adım 
olduğu dile getirilen konferansta, 
birlikten doğacak kuvvetin en 
önemlisi olduğunu ifade edildi. 
Sürdürülebilirlik politikalarına BM 
hedeflerinin ilham verdiği  belirtildi.
Konferansta TGDF Başkanvekili 
ve NÜD Başkanı Rint Akyüz’ün 
moderatörlüğünde yapılan ‘2023 
hedeflerimiz ve Sürdürülebilir Gıda’ 
adlı oturumda konuşan Kalkınma 
Bakanlığı Tarım Daire Başkanı 
Taylan Kıymaz, sürdürülebilir gıda 
konusunda gereken desteği vermeye 
hazır olduklarının altını çizdi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA 
PLATFORMU KURULDU
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“14 Nisan 1912 akşamı RMS Titanik 
Atlantik’in kuzeyindeki bir buzdağına 
çarptı ve iki saat 40 dakika içinde battı. 
2.200 yolcusu ve mürettabından sadece 
705 kişi kurtuldu, onları Carpathia gemi-
sinden gelen 16 filika kurtardı. Mürette-
batın buzdağını bir felaket değil de bir 
kurtuluş çözümü olarak görmesi duru-
munda kaç kişinin daha kurtulmuş olabi-
leceğini bir düşünür müsünüz…  

Buzdağı suyun üzerinde 120 metre 
yükseliyordu. Titanik’ten ayrılan filikalar-
yolcuları buzdağının düz bir noktasına 
çıkarabilirlerdi. Ve hatta Titanik, çarpış-
madan sonra  bir süre daha yol alabilecek 
durumdaydı ve buzdağının yanına yakla-
şarak insanların buraya atlamalarına 
imkan sağlayabilirdi? Geçmişte, bilinen 
bu tür bir kurtuluş hikayesi yaşanmıştı. 
Titanik’ten 60 yıl önce İrlanda’dan Kana-
da’ya iltica eden 176 göçmenin 127’si, 
gemileri St. Lawrence Körfezinde battı-

İNOvASYON 
BEKLENMEDİK 
BİR YERDE Mİ?
Genelde görmezden gelinen alanlara odaklanarak, 
bilişsel tuzakları aşmak ve sorunlara inovatif çözümler 
bulmak; böylece yeni ürünler oluşturmak, mevcut 
ürünler için özel uygulamalar bulmak, rekabetin 
getirdiği tehditleri öngörmek, yeni iş yapış şekilleri 
oluşturmak için teknikler ve araçlar geliştirmek, bu 
araçları kullanmak ve geliştirmek mümkün.

Güşran Gürel 
Saray Bisküvi İK Direktörü
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ğında suda yüzen bir buza çıkarak kurtul-
muşlardı!”

Titanik’te bu tür bir operasyonun işe 
yarayıp yaramayacağını artık asla bileme-
yeceğiz ancak; en azından, bu hayal etmesi 
pek de kolay olmayan şaşırtıcı bir fikir ve 
günümüzde hepimizin yaşadığı işletme 
körlüklerine bir örnek oluşturabilir.

Şimdi tüm ekiplerimizi yuvarlak masa-
ların etrafına oturtalım ve Titanik’in yol-
cularının nasıl kurtulabileceğine dair bir 
senaryo isteyelim…

Tahmin edebilirim ki, bizde geminin 
mürettabatının yaşadığı gibi bir körlük 
yaşarız!

Bunun sebebi “işlevsel sabitlik” olarak 
tanımlanan bir psikolojik önyargıdır. Bu 
önyargı insanları bir nesneyi sadece gele-
neksel kullanım tarzıyla görmelerine 
neden olur. Denizcilikte buzdağı uzak 
durulması gerenken şeydir ve onu başka 
bir bizimde değerlendirmek zordur!

İşletmeler genellikle fonksiyonel odak-
lanma ve bilişsel önyargılara takılır kalır 
ve aslında gizli kalan ancak son derece 
basit çözümleri göremezler. Genelde gör-
mezden gelen alanlara odaklanarak, biliş-
sel tuzakları aşmak ve sorunlara inovatif 
çözümler bulmak yeni ürünler oluştur-
mak, mevcut ürünler için özel uygulama-
lar bulmak, rekabetin getirdiği tehditleri 
öngörmek, yeni iş yapış şekilleri oluştur-
mak için teknikler ve araçlar geliştirmek, 
bu araçları kullanmak ve geliştirmek…

Bunları yapmak için yeni ve çok özel 
yeteneklere, çok üst seviyede yaratıcı 
olmaya da gerek yok! Bu araçlar bir arada 
kullanıldığında inovasyonu hızlandıracak 
basit, düşük maliyetli ve sistematik yön-
temler oluşuyor…

Şimdi; işin burasında soru şu olacak: 
peki, bunları kim yapacak? Soru KİM?

İşte yine karşınızda “takım işi…”
Kuşaklararası farklılıkların yaşandığı 

her zaman olağan bir durumdur. Dedem 
bana  kendisi gibi davranmamı söylerdi, 
ben de kızıma benim gibi…

Şimdi, günümüzde;  başka bir 
durumla da karşılaşmaktayım “Kimse 
bana demedi ki…” durumu.

Hikaye şöyle gelişiyor;
Alo… Aykut ile mi görüşüyorum?
Evet benim.
Aykut merhaba… Bugün saat 9 da 

mülakat için görüşmemiz vardı… Seni 

bekliyoruz...
Aaa … evet. Ancak ben bu sabah orya 

gelemem Gülşen Hanım. (Harf hatası 
değil konuşulan Türkçe bu)

Ama biz bugün saat 9 için sözleşmiş-
tik?

Acil işim çıktı ayrıca arabamı da 
annem aldı! Bugün gelmem mümkün 
değil Gülşen Hanım.

Peki Aykut ama bu günü ve saati sen 
istemiştin?

Evet. Başka zaman yapabilir miyiz?
Başka zaman derken? 15 dakika gecik-

mişsin zaten. Seni bekliyorduk!
Anladım. Ama gelmem mümkün 

değil. Sizin yerde sapa bi yerde zaten…
İyi de Aykut neden bu durumda bize 

gelemeyeceğini bildirmedin?
Sizi bilgilendirmem mi gerekiyordu?
Anlamadım? Bilgilendirmem  gerekli 

değil mi diyordun?
Evet. Davet edilirken böyle bir konu 

konuşulmadı. Yani eğer mülakata gelmez-
sem önceden sizi bilgilendirmem gerekti-
ğini bilmiyordum!

Bunu nasıl bilmezsin Aykut?
Kimse bana böyle bir şey söylemedi 

ki…
İşte takım işi böyle bir şey arkadaşlar.
Takıma söylemek gerekmez onlar bir-

birlerinin gözlerine bakarak anlaşır, 
sorumluluk alır ve “bizim yapacak bir 
işimiz var arkadaşlar deyip” işlerini yapar-
lar… 

İŞ DÜNYASI
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Türkiye gibi gelişmekte olan ülke-
lerde bu alandaki yaratıcı üreti-
min sınırlı olduğunu biliyoruz. 
Meksika’dan Brezilya’ya, Endo-

nezya’dan Şili’ye kadar hızlı gelişmeye 
çalışan ülkeler genelde hazır sermayeyle, 
hazır teknolojilerle ve hazır kavramsallaş-
mayla sıçramayı bir model olarak belirle-
mişlerdir. İç birikim ve üretim yeterli 
olmayınca, dışarıdan kaynak arayışı kaçı-
nılmazdır.

Durum böyle olunca da dışarıdan alı-
nan (bazen de kopyalanan) bir fikir, 
model ya da kavram; büyük bir risk ile 
karşı karşıya kalabilir. O risk de, yeni fik-

rin veya kavramın ruhunu yakalamadan, 
içimize sindirmeden hızlıca tüketmeye 
başlamaktır. Kavram da zaman da tüketi-
lir ve yok edilir. Önce büyük bir patinaj 
çekilir, durum genel geçer başka doğru-
larla kotarılmaya çalışılır ve bir kurtuluş 
çaresi olarak herkes birbirini taklit etmeye 
çalışır. Sonra inanç kaybolmaya başlar ve 
rotasını yitirmiş bir geminin akıntıda 

sürüklenmesine benzer bir savrulma ile 
noktalanır.

Anadolu’dan yükselen binlerce şirket, 
marka, kurum ve kuruluş büyüme 
dönemlerinde girdikleri kalite süreçle-
rinde bu durumu yaşadı. Eline çantasını 
alan danışman olarak KOBİ’lerin, şirket-
lerin, belediyelerin ve diğer kamu kuru-
luşlarının kapısını çaldı. Hemen her 

İnovasyonun halen büyük 
bir buluştan kaynakla 
gerçekleşeceğine inanç 
var ya da inovasyonun 
sadece ürüne yönelik 
olduğu düşünülüyor. Oysa 
hizmette, yöntemde, 
yaklaşımda, malzemede, 
paketlemede ve ödeme 
sisteminde bile inovasyon 
olabiliyor. Hatta iş modeli 
inovasyonunun ticari 
başarı getirebileceği 
dünya örneklerinden 
anlaşılıyor.

Ufuk Batum  
Yazar, Akademisyen, Araştırmacı, 
Danışman

BİR KURUMDA 
İNOvATİF 
DÜŞÜNCE NASIL 
OLUŞTURULUR?
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AYIN KONUĞU

danışmanlıkta aynı şeyler konuşuldu, 
aynı vaatler verildi ve aynı süreçler 
yaşandı. Ne yazık ki, az sayıdaki uygu-
lama dışında “kalite” kavramının içi hızla 
tüketildi ve yapılan tek tip kaliteye geçiş 
planları pek de başarılı olamadı.

Bu durumu “kurumsallaşma” kavra-
mının izlediği serüvende de gördük 
aslında. Gereksin gerekmesin, kurumsal-
laşma her şirkete veya kuruma kibarca(!) 
önerildi. O da çoğu zaman tek tip bir 
üniforma gibi herkese giydirilmeye çalı-
şıldı, sonradan bunun bir deli gömleğine 
benzediği anlaşıldığında artık iş işten geç-
mişti. Oysa, gerektiği zaman ve gerektiği 
kadar bir kurumsallaşma, terzi usulü bir 
yaklaşımla her kuruma özel dikilip giydi-
rilmeliydi.

Peki, stratejik plan oluşturma sürecine 
giren kurumların, şirketlerin ve markala-
rın yaşadıkları farklı mı? Yine birbirine 
bakmalar, kopya çekmeler, hatta daha ileri 
gidip “copy paste”ler ile sorunu çözmeler 
pek de yabancı olmadığımız uygulama-
lardı. 

Kalite, kurumsallaşma ve stratejik plan 
çalışmalarında yaşanan bu tecrübeler beni 
ürkütüyor. Acaba son yıllarda fazlasıyla 
üzerine düştüğümüz girişimcilik, tekno-
loji transferi, inovasyon gibi kavramlarda 
da aynı şeyler olur mu diye endişeleniyo-
rum. Bu yüzden kısa bir süre önce “Giri-
şimcilik v2.0” başlıklı bir yazı yazma 
ihtiyacı duydum.Türkiye’nin orta gelir 
tuzağından çıkabilmesi için büyük umut-
lar bağlanan bu kavramların içselleştiril-
mesinde, geliştirilen programların 
uygulanmasında ve kullanılan kaynakla-
rın etkinliğinde temel bir sorun olmama-
sını umuyorum.

Toplum olarak inovasyon kavramını 
ne kadar anladığımızı ölçecek, değerlen-
direcek akıllı ve pratik bir çalışma yapıl-
ması bence bir ihtiyaçtır. İnovasyonun 
halen büyük bir buluştan kaynakla ger-
çekleşeceğine inanç var ya da inovasyo-
nun sadece ürüne yönelik olduğu 
düşünülüyor. Oysa hizmette, yöntemde, 
yaklaşımda, malzemede, paketlemede ve 
ödeme sisteminde bile inovasyon olabili-
yor. Hatta iş modeli inovasyonunun ticari 
başarı getirebileceği dünya örneklerinden 
anlaşılıyor.

İnovasyonun tanımını hafifletmek ve 
kolay bir algıya indirgemek için onu biraz 
daha yenilik ve değişim yönetimine yak-

laştırmakta büyük fayda görüyorum. 
Özellikle de bizim gibi nüfusu 80 mil-
yona hızla yaklaşan orta eğitimli, ama 
hızlı büyüme ve gelişme arzusu olan bir 
toplum için. Çünkü sanılanın aksine 
başarı küçük detaylarda, anlamlı değişik-
lik alanlarında yatıyor.

Örneğin etkinliklerde, konferanslarda 
ve ödül törenlerinde verilen plaketlerden 
vazgeçebilecek miyiz? Birbirinin tekrarı 
olan bu plaketler yerine (samimi bir 
teşekkür de yeter aslında) illa da bir şey 
vermek isteyenler acaba o yörenin el 
sanatlarından küçük bir parça takdim 
ederek  kültüre ve zanaatkâra çok hoş bir 
destek vermiş olmaz mı? Plaket vermek 
istediğimiz kişinin adına birkaç fidan dik-
tirmek daha çevreci, kalıcı ve sürdürüle-
bilir değil mi?

Aynı şekilde sunumlarda, konuşma-
larda, takdimlerde de yenilikçi ve dev-
rimci olmalıyız. Artık eski düzen, fazla 
sistematik ve uzun sunumlar kitlelerin 
ilgisini eskisi gibi çekmiyor. Tek taraflı 
anlatımı ve bilgi akışını hedefleyen trafik-
tense; deneyime, öyküye dayalı kısa ve 
interaktif paylaşımlar çok daha heyecan 
verici oluyor.

Uzun lafın kısası inovasyondan kork-
mayalım. Hemen her yerde her alanda 
hepimizin yapabileceği küçük dokunuş-
lar, yenilikler, anlam katmalar hayatımızı 
hem verimli hem de ilginç kılacaktır. 
Değişime açıldıkça, yönetmeyi öğren-
dikçe bir gün göreceğiz ki inovasyonla 
tanışıp, onunla yaşamayı öğrenmişiz. 

Ortaokul ve liseyi Robert Kolej’de, 
üniversiteyi Boğaziçi Üniversitesi 
Makine Mühendisliği’nde bitirdi. Daha 
sonra Clemson Üniversitesi’nden (ABD) 
kazandığı bursla işletme yüksek lisansı 
tamamladı. ABD, Fransa ve Türkiye’de 
farklı sektör ve  kuruluşlarda üst düzey 
yöneticilik ve genel müdürlük yaptı.
Boğaziçi Üniversitesi ve farklı bir-
kaç üniversitede dersler verdi/veriyor. 
Çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazıları 
yazdı. Bugüne kadar yüzlerce yazısı, 
çalışması ve raporu yayımlandı.  Hali 
hazırda, TÜBİTAK girişimci destek 
programlarında hem hakem/jüri olarak 
çalışıyor, hem de kuruculuğunu yaptığı 
mentörlük sisteminde yeni mentörler 
yetiştirerek ve de girişimcilere mentör-
lük yaparak ekosistemi iyileştirmeye ça-
lışıyor. Teknoloji Transfer Ofislerinin de 
desteği ile TÜBİTAK girişimci destek 
programlarında girişimcilere eğitimler 
vererek vizyon aşılıyor.  Yakın zamana 
kadar ODTU Teknokent’in idareciliğini 
üstleniyordu. Son dönemde kurmuş 
olduğu Ventures&Mentors League ile 
çeşitli Start-up kamplarında jüri üyeliği 
yapıp eğitimler veriyor. Bu kapsamda 
mentörlük sisteminin yaygınlaşmasına 
katkıda bulunuyor. Zaman zaman ntv/
cnbc-e ve diğer kanallarda konuk oldu-
ğu programlarda girişimcilik, inovasyon 
ve Türkiye’nin içinden çıkmaya çalıştığı 
“orta gelir tuzağı” ile ilgili tartışmalara 
katılıyor.

UFUK BATUM KİMDİR?
i
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2016 yılı  Saray Bisküvi Stratejik 
Planlama Çalıştayı 24 / 25 Aralık 
tarihleri arasında, farklı depart-
manları temsil eden yöneticiler-

den oluşan 27 kişilik bir ekibin katılımı 
ile İstanbul’da,  Marma Otel’ de yapılmış-
tır.

Çalıştayın amacı; şirketin finansal ve 
operasyonel performansının, sektördeki 
gelişmeler ve global trendlerin değerlen-
dirilerek şirketin mevcut vizyonu ve mis-
yonu doğrultusunda ana amaçlarını ve 
amaçların tanımlarını tekrar gözden geçir-
mek, 2016 itibariyle objektiflerini ve stra-
tejilerini belirlemektir.

2 uzun gün süren Çalıştay, Saray Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sami 
Özdağ’ın yön veren başarı dilekleri mesa-
jının paylaşılmasının ardından Saray Bis-
küvi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bekir 
Özdağ’ın açılış konuşması ile başlamıştır. 
Saray Bisküvi Genel Müdürü Sayın 

Ramazan Sümer’in konuşması sonrası  
Stratejik planlama metodolojisi anlatıla-
rak çalışmalar sürdürülmüştür. 

Saray Bisküvi’de  5 yıllık stratejik plan-
lama çalışmalarında kullanılan metodo-
loji, firmanın en tepedeki vizyonu ve 
misyonu ile en alt düzeydeki strateji ve 
aksiyonların birbiri ile bağlantısını aşamalı 
bir şekilde tanımlamayı sağlayan “Driver’s 
Model “ yöntemidir.

Çalıştay sonucunda şirketin daha önce 
5 ana başlık altında gruplanmış stratejik 
amaçlarının gösterimi, karlı satış hedefi 
merkeze alınarak güncellenmiştir. Ayrıca 
bu amaçların tanımları ile her amaç için 
seçilmiş kritik performans göstergeleri  
geliştirilerek güncellenmiştir. Objektifler 
ve bu objektiflere ulaşabilmek adına seçi-
len stratejiler belirlenmiştir. Stratejiler 
doğrultusunda örnek iş planları oluşturul-
muştur.

Daha sonra stratejiler ilgili birimlere 
atanarak her stratejiyi hayata geçirebilmek 
adına birim bazında iş planları tamamlan-
mıştır.

Bir sonraki aşamada çalıştay çıktıları ve 
iş planları düzenlenmiş, icra kurulunda 
önceliklendirilerek son hallerine getirilmiş 
ve  Yönetim Kurulu’na onaylatılmıştır. 

SARAY BİSKÜvİ STRATEJİK 
PLANLAMA ÇALIŞTAYI
Stratejik Planlama, Saray Holding şirketlerinde metodolojik bir yapıda ilerler. Stratejik 
yönün ve strateji uygulama planının belirlenmesinden önce mevcut durum analizleri yapılır, 
bu çalışma karar verme aşamasında sürece önemli ölçüde destek olarak şirketin stratejik 
planlama olgunluk seviyesinin yükselmesini sağlamıştır.
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Turquality kapsamında oluşturulan 
program dahilinde Saray markası 
ile yurt dışı fırsatları arasında bir 
köprü kuracak çalışmalara hız 

veren firmamız Saray Bisküvi’nin hedefi 
bir dünya markası olmak.

Sahip olduğumuz profesyonel çalışma 
kadrosu, güçlü, etkin üretim ve dağıtım 
ağı, sürdürülebilir iş modeli ve kurumsal 
yapı ile Turquality programına katılmaya 
hak kazanmış olan firmamızın  kurumsal-
lık ve sürdürülebilirlik açısından yüksek 
ölçüde bir olgunluk seviyesine sahip 
olduğu  belgelenmiş oldu. 

Turquality’e hazırlık sürecinde Saray 
bünyesinde kurumsallaşma çalışmaları hız 
kazanmış ve stratejik planlama, insan kay-
nakları, marka ve pazarlama yönetimi gibi 
alanlarda ilerlemeler yaşanmıştı. Hedefimiz  
dünyada küresel markalar arasına girebil-
mek ve bu yolda ilerlemek. Turquality 
Programı bunun için doğru bir yol göste-
rici ve araç. 

Saray Bisküvi olarak güçlü, dinamik ve 

yenilikçi olmayı ön planda tutan, güven 
veren bir dünya şirketi olma vizyonu ile 
Saray markalı ürünlerle bugün 110’u 
aşkın ülkede her gün milyonlarca insana 
ulaşıyoruz. Türkiye atıştırmalık pazarının 
önemli oyuncularından biri olarak adı-
mızı, ürünlerimizi çok daha fazla ülkede 
duyurmayı ve tüketicilerle buluşmayı arzu 
ediyoruz. Bu anlamda 
dünyanın ilk ve tek devlet 
destekli marka geliştirme 
programı Turquality’nin, 
Saray markasına katacağı 
güç konusunda oldukça 
heyecanlıyız. Bugün eko-
nomisi gittikçe güçlenen bir sanayi ve 
üretim ülkesi haline gelen Türkiye’nin 
500 milyar Dolarlık 2023 yılı ihracat 
hedefine ulaşmasında biz de payımıza 
düşen görevi yerine getirmek için hazırız. 
Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarla çatısı 
altında olmaya hak kazandığımız Turqu-
ality’nin vizyonu ile yurt dışında kendi-
mize yeni fırsatlar yaratmak için 

sabırsızlanıyoruz. Turquality Programı, 
Türkiye’den dünya markası çıkarmak viz-
yonu ile “Made in Turkey” imajını yükselt-
mek ve ülke bilinirliğini artırmak, 
firmaların vizyonlarını ve marka-pazarla-
maya olan bakış açılarını geliştirmek, fir-
maların kurumsal gelişimlerinde destek 
olmak için hem finansal hem de danışman-
lık bazında destek sağlıyor. 

Turquality kapsamına girişimizin hemen 
ardından KPMG danışmanlık firması ile 
çalışılmaya başlanmıştır. KPMG ile T.C. 

Ekonomi Bakanlığı tara-
fından içerik ve şablonu 
belirlenmiş olan Stratejik İş 
Planı ve Gelişim Yol Hari-
tasının hazırlanması çalış-
maları yürütülmektedir. 
Bu Projenin kapsamı, 

Mevcut Durum Analizi, İyileştirme Alan-
larının Belirlenmesi ve Stratejik Planın ve 
Yol Haritasının Oluşturulması olarak 3 
temel aşamadan oluşmaktadır.

Ayrıca Kurumsal Yönetim alanında, iç 
denetim fonksiyonu değerlendirmesi ger-
çekleştirilecek, eğitim ve kurulum desteği 
sağlanacak, tüm süreçlerin analizleri yapı-
larak  geliştirme alanları belirlenecektir. 

SARAY, MARKASINA 
TURQUALITY 
İLE GÜÇ KATTI
Saray Bisküvi, 1987 yılında tescil ettirdiği Saray markası ile 2015 yılı 
Kasım ayında Turquality programına katılmaya hak kazanan sayılı 
firmadan biri oldu. 1987 yılında gerçekleştirdiği ilk ihracatının ardından 
bugün 110’u aşkın ülkede faaliyetlerini sürdüren Saray Bisküvi, Turquality 
ile birlikte hedef büyüttü. Yatırımlarımız ve bir gelişim katalizörü olan 
TURQUALITY® programı üyeliğine kabul edilmiş olmamızın verdiği ivme 
ile 2016 ‘da sektör ortalamalarının üzerinde büyümeyi hedefliyoruz.

TURQUALITY®, ülkemizin rekabet 
avantajını elinde bulundurduğu ve 
markalaşma potansiyeli olan ürün 
gruplarına sahip firmalarımızın, 
üretimlerinden pazarlamalarına, 
satışlarından satış sonrası hizmetlerine 
kadar bütün süreçleri kapsayacak 
şekilde yönetsel bilgi birikimi, 
kurumsallaşma ve gelişimlerini 
sağlayarak uluslararası pazarlarda 
kendi markalarıyla global bir oyuncu 
olabilmeleri ve söz konusu markalar 
aracılığıyla olumlu Türk malı imajını 
sağlayarak uluslararası pazarlarda 
kendi markalarıyla global bir oyuncu 
olabilmelerini hedefler.

TURQUALITY® NEDIR?
i
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Dünyada 110’u aşkın ülkeye 
atıştırmalık lezzetlerini ulaştıran 
Saray Bisküvi, 11 - 13 Kasım 
tarihleri arasında düzenlenen 

19. FHC China 2015 Fuarı’na katılarak, 
başta Çin olmak üzere Kore ve Japonya’dan 
gelen firma yetkilileriyle buluştu. Saray 
B i sküv i ’n in  ç iko l a t a l ı  ü rün le r 
kategorisindeki yeni ürünlerini tanıtarak 
güçlü iş birlikleri sağladı.

Dünyada 110’u aşkın ülkeye atıştırmalık 
lezzetlerini ulaştıran Saray Bisküvi, 19. 
FHC China 2015 Fuarı’na katıldı. Saray 
Bisküvi, 11 - 13 Kasım tarihleri arasında 
Çin’in Şangay şehrinde düzenlenen fuarda, 
birbirinden lezzetli ürünlerini ziyaretçilerle 
buluşturarak Çin pazarında güçlü 
anlaşmalar sağladı. Saray Bisküvi fuarda 

Çin’in Şangay, Pekin, Guandong, 
Guangzhou ve Şenzen gibi büyük şehir ve 
bölgelerinden gelen ziyaretçilerinin yoğun 
ilgisiyle karşılaştı. Çin’in yanı sıra Kore ve 
Japonya’dan gelen kurumsal ziyaretçilere 
yeni ürünleri başta olmak üzere birçok 
ürününü tanıttı. 

Fuarda, özellikle çikolatalı ürünler 
kategorisindeki yeni ürünlerine büyük 
beğeni gösteren ziyaretçilere ürün 
numuneleri dağıtıldı. Saray Bisküvi’nin 
Chocolips, Çikilop ve Bistella grubu 
ürünlerinin tanıtıldığı fuarda Çin 
pazarında yer alan birçok firma ile yeni 
anlaşmalar sağlandı. Yapılan anlaşmalar 
neticesinde, Saray Bisküvi’nin ürünleri kısa 
süre içerisinde Çin’de farklı dağıtım 
noktalarında tüketiciyle buluşacak. 

SARAY BİSKÜvİ 
ÇİN’DE GÜCÜNÜ 
ARTIRIYOR

BİZDEN HABERLER
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YENİ ÜRÜNLER vE
YENİLENENLER

00215-03-11
CLOUD KRUVASAN

KAKAO KREMALI 50G*24AD*6KTU

CLOUD KRUVASAN
BAL VE SÜT KREMALI

Geleneksel bal-kaymak lezzetini sunarak bir ilke daha imza 
attığımız kruvasan serimiz, kahvaltılar ve akşamüzerleri başta  
olmak üzere giderek hayatımızda daha çok yer alan kruvasan 

keyfine yepyeni bir tat sunuyor.

GOFRETTO 
Çıtır gofret yaprakları arasında enfes Çilekli Kreması ile yepyeni 

bir lezzet.

00215-03-12 
CLOUD KRUVASAN

KAYISILI 50G*24AD*6KTU

GOFRETTO 
Çıtır gofret yaprakları arasında enfes kakaolu fındık kreması ile  

vazgeçilemeyecek bir lezzet.

POWERNUT
Nefis sütlü çikolata, taze kavrulmuş fıstık ve karşı konulmaz 

karamel lezzetini Saray’ın enfes keki ile buluşturan PoWernut, 
çikolata severleri keyifli bir lezzet yolculuğuna çıkarıyor. İştah 

açan görüntüsü ve tadına doyulmaz enfes lezzeti ile PoWernut; 
çikolata, fıstık ve karamel içeriğiyle enerji verirken, nefis keki ile 

de alışkanlıkları değiştirip sıradışı bir ürün deneyimi sunuyor. 
Powernut’ın şimdi 3’lü multipack seçeneği de var.
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BİZDEN HABERLER

n 23.11.2015 - 22.12.2015 tarihleri arasında Çikilop 12`li ve Choco Lips TV reklamlarımız, 
Avrupa ATV ve Star TV’de günlük 6-8 spot reklamımız,  %60 PT ve % 40 OPT 
hedefiyle yayınlandı. Bu iletişim çalışması ile Avrupa’daki ürünlerimizin satışlarının 
hızlanması , markamızın bilinirliğini ve güvenilirliğini  arttırmak hedeflendi.

n Kongo’da  Bistella reklam kampanyası Şubat ayında başlatıldı ve Mart ayında devam 
etmesi planlandı.

n Avrupa’da bir ay süreyle Çikilop, Chocolips ve Powernut reklamları gösterimde.
n Bosna Hersek’de ise Chocolips ve Powernut reklam kampanyalarımız gerçekleşiyor.

Saray Bisküvi İnsan Kaynakları 
Direktörlüğü, çalışan personele 
yönelik yepyeni bir ödül sistemini 
hayata geçiriyor. Fikir Fabrikası olarak 
adlandırılan çalışan öneri sistemi  
tüm Saray Bisküvi çalışanlarına açık. 
Çalışanlarımız, üretim verimliliğinin 
artırılması, kalite, ürün ve hizmetlerin 
iyileştirilmesi, iş süreçlerinin 
hızlandırılması, zaman kaybının 
ve hatalı ürün üretiminin önüne 
geçilmesi,  maliyetlerin düşürülmesi 
ayrıca  iş sağlığı ve güvenliğinin 
arttırılması, çalışan memnuniyetinin 
yükseltilmesi gibi konularda daha 

etkin ve verimli olmak amacıyla 
öneriler verilebileceklerdir. İlk etapta 
üretim alanlarındaki ekranlardan, 
ikinci aşamasında ise web sitesinden 
de önerilerini gönderebileceklerdir. 
Değerlendirme sonucuna göre 
uygulanabilir öneriler ödüllendirilecek
 
KIZILAY KAN BAĞIŞI 
KAMPANYASI
Ülkemizin artan kan bağışı ihtiyacına 
çözüm üretebilmek adına İnsan 
Kaynakları Direktörlüğü’müz ve Kızılay 
Karaman Şubesi işbirliği ile “Kan Bağışı 
Kampanyası” düzenlenmiş ve 67 
çalışanımız “kan bağışı hayat kurtarır” 
duyarlılığı ile bağışta bulunmuştur. 
Üretilemeyen tek ilaç olan kana 
duyulan ihtiyacın her geçen günün 
arttığı ülkemizde, Saray çalışanları 
başka yaşamlara umut olmuştur.

SERTİFİKALI İLKYARDIMCI 
EĞİTİMLERİ GERÇEKLEŞTİ
2.si düzenlenen ve 2 gün süren 
Sertifikalı İlkyardımcı Eğitimleri 
sonucunda 7 çalışanımız sertifika 
almaya hak kazandılar.

YURTDIŞI İLETİŞİM ÇALIŞMALARIMIZ

FİKİR FABRİKASI
HAYATA GEÇİYOR

İK EĞİTİMLERİ 
ETKİNLİKLERİ
17.10.2015 tarihinde 
Karaman Polisevinde 
“Şehit Aileleri” yararına 
düzenlenen yemek 
organizasyonuna Saray 
Bisküvi ailesi olarak Saray 
çalışanları ile birlikte 
katılım gerçekleşmiştir.

Lezzetin ve kalitenin adı Saray Bisküvi, 
dünyadaki en önemli kalite ödüllerin-
den biri olan Uluslararası Kalite Altın 
Yıldız Ödülü’nü (International Gold Star 
for Quality) aldı. Saray Bisküvi, kalite 
kültürünü yaygınlaştırmak ve sürdü-
rülebilir büyüme konularında uzman 
uluslararası kuruluş Business Initiative 
Directions (BID) tarafından, sektöründe 
lider kurumlara verilen ödül ile kalite 
standartlarını tescilledi.
Lezzetli, inovatif ve yenilikçi ürünleri ile 
sevilen bisküvi markası Saray,  Ulus-
lararası Kalite Altın Yıldız Ödülü’nü 
(International Gold Star for Quality) 
almaya hak kazandı. 20 Eylül 2015’te 
Cenevre’de düzenlenen Dünya Kalite 
Zirvesi’nde (World Quality Commit-
ment Convention) aldığı ödül ile Saray 
Bisküvi, başarısını uluslararası alana bir 
kez daha taşıdı.
Dünyanın en önemli kalite ödüllerinden 
biri olan Uluslararası Kalite Altın Yıldız 
Ödülü; sektörlerine kalite, yenilikçilik ve 
teknoloji alanında liderlik eden kuru-
luşları teşvik etmek amacıyla Business 
Initiative Directions (BID) tarafından 
her yıl veriliyor. Ödül, kalite kültürü-
nü yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir 
büyüme konularında uzman uluslara-
rası kuruluşların teşvik edilmesi adına 
büyük önem taşıyor.

SARAY BİSKÜvİ 
KALİTESİNE 
ULUSLARARASI 
ÖDÜL
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SOSYAL MEDYA 
ÇALIŞMALARIMIZ

“BACK TO THE 
FUTURE”

 Back to the future filminde geleceğe gittiği 
tarih olan 21.10.15. tarihinin gelmesiyle birlikte 
sosyal medyada bir paylaşım akımı oluşmuştur. 
Bizde “Çayın yanında ChocoLips var dediler..."  
ifadesini kullanarak bir video paylaşımında 
bulunduk. Twitter 2 kişi Favoriye ekledi. 456 kişi 
tarafından görüldü. Facebook 664 kişiye erişti, 
17 beğeni, 1 paylaşım aldı. Geleceğe dönüş ile 
ilgili paylaşımla 1.189 kişiye erişildi.

FACEBOOK/TWITTER

YARIŞMA
“ÖĞRETMENLER GÜNÜ 
KUTLAMASI” 

 Öğretmenler Günü animasyonu ile 
40.518 kişiye erişildi.  Yaptığımız yarışma 
sonucunda 650 adet katılım oldu. Tüm 
bunlar sıfır reklam bütçesi ile gerçekleştirildi. 
Bu animasyonu, başka bir öğretmen sözü 
yazarak paylaşan 10 kişiye Saray'dan lezzet 
dolu hediyeler verilmiştir. 

 Youtube’da Çikilop ve Chocolips filmlerimiz 
yayınlanmış, Linkedin de atama haberlerimiz 
paylaşılmıştır. Tüm sosyal medya sayfalarımızda; 
Yerli Malı Haftası mesajı, Turquality kapsamına 
girişimiz, Uluslararası Ödül haberimiz, Çin 
Fuar Katılımımız, Enerji Haftası Mesajımız, 
Enerji- Kadın Sponsorluğumuz vd. Haberlerimiz 
paylaşılmıştır. Facebook takipçi sayımız kısa 
sürede 6500’e yaklaşmıştır.

 Yeni yıl animasyon 
filmimiz ile  yaklaşık 
77.000 kişiye  
erişilmiştir.

SOSYAL MEDYADAYIZ
Sosyal medya sayfalarımızı takip etmeyi ve sevdiklerinizle 
paylaşmayı unutmayın

www.facebook.com/saraybiskuvi 
www.twitter.com/Saray_Biskuvi 
www.instagram.com/saraybiskuvi
https://www.youtube.com/saraybiskuvitr
https://www.linkedin.com/company/saray-biskuvi-ve-gida-san--a-s-?

 Facebook, instagram ve twitter 
sayfalarımızda Sevgililer gününe özel 
animasyon ile birlikte bir yarışma yapılmış ve 
13 - 21 Şubat arasında animasyon filmimiz ile 
30.718 kişiye ulaşılmıştır.
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BİZDEN HABERLER

SAHA ÇALIŞMALARIMIZ

N isan 2015 yılında yenilenen 
merch ekibi kadromuzla 14 
kişiyle çıktığımız yolda 30 
kişiye ulaştık. Toplam müşteri 

sayımızı iki katına çıkarırken, 7 İlde verdi-
ğimiz hizmeti 14 ile taşıyarak haftalık ziya-
ret sayımızı 780’lere çıkarmayı başardık.

Saha ekibimiz kullandıkları el bilgisayar-

ları aracılığı ile anlık verileri bizlere aktara-
bilmektedir. Haftalık olarak raf fiyatları, 
mağaza bazında bulunurluk durumumuz, 
sahadan gelen teşhir görselleri ile tüm şirket 
içine, sahadan bilgilendirmeler yapabiliyo-
ruz. Yeni yılda çalışmaya başlayacağımız 
yeni müşteriler ile sahada gücümüzü daha 
da arttıracağız.
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MEDYA 
YANSIMALARI

IEge Haber
17.12.2015

IFortune Türkiye
01.02.2016 IEge Haber

05.02.2016

IAnadolu’da Bugün
13.12.2015

IDünya / Focus
28.10.2015
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BİZDEN HABERLER

IHürses
13.01.2016

IDünya / Focus
23.10.2015

IForbes
01.02.2016

IMilliyet
08.01.2016

IMilat
12.12.2015

ISabah
03.01.2016

IYeni Yüzyıl
23.01.2016
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IAnadolu’da Bugün
12.12.2015 ITürkiye’de Yeni Çağ

21.01.2016

IKonya Yenigün
05.03.2016

IYeni Haber
17.12.2015

IDünya / Focus
28.10.2015

IPara
03.01.2016
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BİZDEN HABERLER

IEkonomist
31.01.2016

IYurt Gazetesi
30.01.2016 ISabah

10.01.2016

IYeni Akit
12.01.2016
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IBursa Hayat
19.12.2015ICampaign Türkiye

01.02.2016

IEkonomik Durum
01.02.2016

IGıda Teknolojisi
01.02.2016 IEge Telgraf

17.12.2015

IPlus Haber
01.12.2015
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BİZDEN HABERLER

IYeni Akit
07.12.2015

ITicari Hayat
07.12.2015

IPatisserie
01.01.2016

IAnadolu’da Bugün
19.12.2015
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PORTAL 
YANSIMALARI
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BİZDEN HABERLER
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P rimer yakıt rezervlerinin azaldığı 
ve global rekabetin arttığı günü-
müz ortamında enerji girdile-
rinde süreklilik, kalite ve asgari 

maliyetleri sağlamak, kaçınılmaz olmuş-
tur. Bu anlamda kojenerasyon günümüz 
çağdaş “enerji yönetimi” teknikleri içinde 
ön sıralarda yer almaktadır.

KOJENERASYON NEDİR?
Kojenerasyon (ya da Doğal Gaz Çevrim 

Santrali, İngilizce: Cogeneration ya da 
Combined Heat and Power, CHP); elekt-
rik ve ısı enerjisinin aynı yakıttan, aynı 

sistem içinde, eşzamanlı olarak üretilmesi-
dir. Böylelikle yüksek oranda yakıt tasar-
rufu ve enerji verimliliği elde edilerek 
kazanç sağlanmaktadır. Bu kazançla enerji 
üretimi, daha çevreci hale gelmektedir. 
Uzun süredir dünya çapında pek çok kuru-
luş kojenerasyon sistemini tercih etmekte; 
kendileri kazanırken, temiz çevre faktö-
rünü de göz önünde bulundurmaktadır.

KOJENERASYON vE vERİMLİLİK
Kojenerasyon kısaca, enerjinin hem 

elektrik hem de ısı formlarında aynı sis-
temden beraberce üretilmesidir. Bu bir-

liktelik, iki enerji formunun da tek tek 
kendi başlarına ayrı yerlerde üretilmesin-
den daha ekonomik neticeler oluşturmak-
tadır. 

Aşağıdaki şeklin sol tarafı ihtiyaç duyu-
lan ısı ve elektrik enerjisinin konvansiyo-
nel yöntem ile farklı farklı yerlerde 
üretilmesini temsil ederken, sağ tarafında 
ise elektrik üretiminden arta kalan ısının 
değerlendirildiği bir kojenerasyon sistemi 
temsil edilmiştir.

 Grafikte görüldüğü üzere 50 birim ısı 
ve 35 birim elektrik üretmek için, Koje-
nerasyon sisteminde 100 birim yakıt gere-
kirken, klasik yöntemde 175 birim yakıt 
gerekmektedir.

SARAY KOJENERASYON 
PROJESİ vE KOJENERASYON 
ÇALIŞMA SİSTEMİ

Buhar, sıcak su ve elektrik üretme 
amaçlı kurulacak olan tipik bir kojeneras-
yon sisteminin basit bir şeması aşağıda 
verilmiştir. Fabrikamızdaki proje de temel 
mantık olarak aynı şekilde çalışacaktır.

Fabrikamızda kurulmakta olan kojene-
rasyon sistemi; doğalgaz ile çalışan bir 
motorun bir alternatörü çevirmesiyle 
elektrik üreten bir sistemdir. Sistemin gaz 
motoru, alternatör, trafo ve üretilen elekt-
riği kullanıma hazırlayan hücrelerden 
oluşan bu kısmının amacı elektrik üret-
mektir. Kurulmakta olan sistemimiz 2 
MW elektrik gücü üretebilecektir.  Aşağı-
daki resimde fabrikamızdaki projede kul-
lanılan Jenbacher J612 GS gaz motoru 
görülmektedir.

Dikkat edileceği üzere projede, müm-
kün olan bütün atık ısıların faydalı ısıya 
dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Bu sayede 
hem enerji tasarrufu hem de daha az CO2 
salınımının sağlanması amaçlanmıştır.

Saray Bisküvi olarak dışa bağımlılığı-
mızı azaltmak ve maliyetleri düşürmek 
üzere kendi elektriğimizi üretecek ve hatta 
fazlasını da satarak karlılık artışı sağlaya-
cağız. 

KOJENERASYON 
SİSTEMLERİ
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Sayın Ramazan Sümer, Saray Bisküvi Genel 
Müdürü  olarak göreve başlamıştır.
Sayın Ali Osman Atan, Saray Bisküvi Satış 
Direktörü olarak göreve başlamıştır.
Sayın Ünal Türkay, Saray Bisküvi Tedarik Zinciri 
Direktörü olarak göreve başlamıştır.
Sayın Emre Keskin, Saray Bisküvi Kırklareli 
Fabrika Müdürü olarak göreve başlamıştır.
Sayın Ertan Daş, Saray Bisküvi  Ege Bölge 
Müdürü olarak göreve başlamıştır. 
Sayın Şeref Başkurt, Saray Bisküvi Teknik 
Hizmetler Müdürü olarak göreve başlamıştır.
Sayın Ümit Tortoş, Saray Bisküvi Avrupa ve 
Balkanlar Bölge Satış Müdür Yardımcısı olarak 
göreve başlamıştır.
Sayın Ersin Polat, Saray Bisküvi  Lojistik Müdürü 
olarak göreve başlamıştır.
Sayın Yelda Hacaloğlu, Saray Bisküvi Yönetim 
Geliştirme Müdürü olarak göreve başlamıştır.
Sayın Metin Selamet, Saray Bisküvi Bölge Satış 
Müdürü olarak göreve başlamıştır.
Sayın Gündüz Merih Atılgan, Saray Bisküvi 
Zincir Mağazalar ve Bölgesel Marketler Müdürü 
olarak göreve başlamıştır.
Sayın Arda Aşçıoğlu, Saray Bisküvi Bütçe ve 
Planlama Müdürü olarak göreve başlamıştır.
Sayın Fatih Duman, Saray Bisküvi Karaman 
Personel ve İdari İşler Müdürü olarak göreve 
başlamıştır.
Sayın Ayhan Döner, Saray Bisküvi Yurtiçi Bölge 
Müdürü olarak göreve başlamıştır.
Sayın İhsan Korkmaz, Saray Bisküvi Yurtiçi 
Bölge Müdürü olarak göreve başlamıştır.
Sayın Nurten Gülkaya, Saray Bisküvi Yönetim 
Geliştirme Yöneticisi olarak göreve başlamıştır.
Sayın Yusuf Namlı, Saray Bisküvi  Ülke Satış 
Temsilcisi olarak göreve başlamıştır. 
Sayın Şevki Özden, Saray Bisküvi Bütçe Kontrol 
ve Raporlama Uzmanı olarak göreve başlamıştır.
Sayın Sedat Gökdemir, Saray Bisküvi Alan Satış 
Yöneticisi olarak göreve başlamıştır.
Sayın Ertan Alakaş, Saray Bisküvi  İdari İşler 
Elemanı olarak göreve başlamıştır.

Sayın Erkut Karan, Saray Bisküvi Alan Satış 
Yöneticisi olarak göreve başlamıştır.
Sayın Ömer Faruk Nuray, Saray Bisküvi 
Alternatif Kanallar Geliştirme Müdürü olarak 
göreve başlamıştır.
Sayın Ömer Sevinç, Saray Bisküvi Alan Satış 
Yöneticisi olarak göreve başlamıştır.
Sayın Emrah Altınbaş, Saray Bisküvi Yurtiçi Alan 
Satış Yöneticisi olarak göreve başlamıştır.
Sayın Özkan Işık, Saray Bisküvi Yurtiçi Alan 
Satış Yöneticisi olarak göreve başlamıştır.
Sayın Burçin Uluman Öktem, Saray Bisküvi 
Ticari Pazarlama Yöneticisi olarak göreve 
başlamıştır.
Sayın Ali Haydar Dalaslan, Milkman AŞ’de 
Üretim Müdürü olarak göreve başlamıştır.
Sayın Semra Öztürk, Milkman AŞ’de Kalite 
Güvence Müdürü olarak göreve başlamıştır.
Sayın Hayrettin Öztürk, Milkman AŞ’de Teknik 
Müdür olarak göreve başlamıştır.
Sayın Kadir Başyaran, Greeneco AŞ’de göreve 
başlamıştır.
Sayın Abdullah Aracı, Greeneco AŞ’de göreve 
başlamıştır.
Sayın Levent Parmaksızoğlu, Greeneco AŞ’de 
göreve başlamıştır.
Sayın Doğukan Narin, Greeneco AŞ’de göreve 
başlamıştır.
Sayın Şevket Yaşik, Greeneco AŞ’de göreve 
başlamıştır.
Sayın Esin Siğa, Greeneco AŞ’de göreve 
başlamıştır.
Sayın İlter İncekara, Greeneco AŞ’de göreve 
başlamıştır.
Sayın Mehmet Çobanyıldızı, Greeneco AŞ‘de 
göreve başlamıştır.
ATAMALAR
Sayın Oğuz Kaan Özdağ, Saray Bisküvi  Modern 
Ticaret Kanal Müdürü görevine atanmıştır.
ASKERLİK
Kırklareli Üretim tesisimizde görev yapmakta 
olan Sayın Kamil Özdağ Askerlik hizmeti nedeni 
ile bir süre aramızda olamayacaktır. Sayın Kamil 
Özdağ’a vatani görevinde başarılar dileriz.

DOĞUM
Saray Bisküvi Karaman Fabrika’mızda görev 
yapmakta olan arkadaşlarımızdan; Abidin 
Kütükçüoğlu, Ertuğrul Çam, Ayşe Zeynet 
ve Hasan Hüseyin Doğruöz’ün bebekleri 
olmuştur. 

Nurullah Ceylan’ın sağlıklı bir erkek çocuğu 
dünyaya gelmiştir. 

Abdülhadi-Yasemin Karahüseyin çiftinin bir 
kız çocuğu olmuştur

Greeneco AŞ’den Şenol Duman’ın bir erkek 
çocuğu dünyaya gelmiştir.
 
Mobsar AŞ’den Mustafa Özcan’ın bir kız 
çocuğu dünyaya gelmiştir.

OMKASAR A.Ş.’den Muhammet Kurtulmuş’un 
bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir

EVLENENLER
Saray Bisküvi Karaman Fabrika’mızda görev 
yapmakta olan arkadaşlarımızdan;
Şenol İpek, Yasin Özmen, Meryem Koçak
evlenmiştir. 

Saray Bisküvi Kırklareli Fabrika’mızda görev 
yapan arkadaşlarımızdan;
Recep Yörük, Duygu Yörük ile ve Mehmet 
Yalabık, Tülay Yalabık ile evlenmiştir.

Milkman AŞ’den Ümit Şevkan ve Nazlı 
Dilara Genç evlenmişlerdir.

ARAMIZA 
KATILANLAR

VEFAT
Karaman fabrikamızda görev yapmakta olan 
Hayrullah Dağlıoğlu’nun dayısı vefat etmiştir. 

Karaman fabrikamızda görev yapmakta olan 
Savaş Koçak’ın babası vefat etmiştir. 

Karaman fabrikamızda görev yapmakta olan 
Nail Ünver’in yeğeni vefat etmiştir. 

Karaman fabrikamızda görev yapmakta olan 
Meryem Uyar’ın anneannesi vefat etmiştir. 

Karaman Fabrikamız’dan Hüseyin Bulut vefat 
etmiştir. 

Kaybettiklerimize allah’tan rahmet, kederli ailelere başsağlığı dileriz.

Kırklareli fabrika
Bülent Didikoğlu’nin annesi vefat etmiştir.
Havva İme’nin babası vefat etmiştir.
       
Karaman Fabrikamızda Hüseyin Erdoğan’ın 
teyzesi vefat etmiştir. 

Milkman AŞ’den İsmail Şahin’ in babası vefat 
etmiştir. 
 
Greeneco aŞ’den Can akgil’in kayınbabası vefat 
etmiştir. 
Kimya Laboratuvar görevlimiz İsmail Şahin’in 
babası vefat etmiştir
 
Greeneco AŞ’den Oğuz Aynaoğlu’nun 
anneannesi vefat etmiştir.

BİZDEN HABERLER

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

arkadaşlarımızı tebrik ederiz. 

Arkadaşlarımıza sağlık, mutluluk
ve huzur dolu bir yaşam dileriz.
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ENERJİ TASARRUFU 
ÖNERİLERİ
Bugün hepimiz dünya kaynaklarının sınırlı olduğunu ve yıllardır enerji üretmek 
için birincil olarak kullanılan fosil kaynakların iklim değişikliğinden toprak 
kirliliğine kadar birçok olumsuz etkisinin olduğunun farkındayız. Enerji üretim 
alışkanlıklarımızda yapacağımız doğa dostu seçimler ve tüketim alışkanlıklarımızda 
yapacağımız enerji verimliliği uygulamaları ile iklim değişikliğinin engellenmesine, 
karbondioksit salımının azaltılmasına ve gelecek nesillere bırakacağımız dünyadaki 
yaşam kalitesinin artmasına büyük katkı sağlamış oluruz.

KÜLTÜR

Giyeceklerinizin düzgün 
bir şekilde asılması ütü ile 
daha az vakit geçirmenize, 
dolayısı ile daha az enerji 

tüketmenize neden 
olacaktır.

Elektrikli süpürgelerinizin 
torba ya da haznelerini 

sık sık temizlemeniz 
hem temizliğin kısa 

sürmesini sağlar hem de 
süpürgenizin emiş gücünü 

artırır.

Yıkamayı zorlaştırdığı 
ve dolayısı ile daha fazla 
enerji sarfiyatına neden 

olduğu için çamaşır 
makinanıza fazla deterjan 

koymayın.

Evinizde kullandığınız 
televizyon, DVD oynatıcı, 
müzik seti gibi cihazların 

bekleme (stand by) 
konumunda da elektrik 

tükettiklerini unutmayın.

aydınlatma için florasan 
lamba kullanın. Florasan 
lambalar akkor lambalara 
göre 10 -15 kat daha uzun 
ömürlüdürler ve 40 watlık 

bir florasan lamba 100 
wattlık bir akkor lambadan 

daha fazla ışık üretir.

Fırınınızda yiyecek 
pişirirken fırın kapağını 

gereğinden fazla 
açmayınız.
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BİZDEN PORTRELER

BİZDEN PORTRELER  
BİZDEN TARİFLER

B izden tarifler köşemizin bu sayımızdaki konukları Hanife 
Kılıç ve Ayşe Kayar’dır. Hem kendilerini daha yakından 
tanıyacağız hem de ürünlerimizle yapmış oldukları pasta 
tariflerini sizlerle paylaşmış olacağız.  

İlk konuğumuz Kırklareli Kalite Kontrol Şefi Hanife Kılıç.
Hanife Kılıç ilk iş hayatına DanoneSa’ da Kalite Kontrol Perso-

neli olarak başlamıştır. Sonrasında farklı dönemlerde farklı şirket-
lerde iş hayatına devam eden Kılıç 2003 yılında Saray Bisküvi’ de 
Kalite Kontrol Laboratuva-
rında göreve başlamıştır. 6 yıllık 
Saray Bisküvi sürecinden sonra 
kısa süreli başka bir firma da 
çalışmış ve sonrasında tekrar 
Saray Bisküvi’ye dönmüş olan 
Kılıç, 2012 yılından beri Kırk-
lareli fabrikamızda Kalite 
Kontrol Şefi olarak görev 
almaktadır.

KAKAOLU KAT KEK
Malzemeler:
l 6 Adet Saray Kakaolu Pengu-
en Kek (45 Gr ‘lık Kek) l 3,5 Su 
Bardağı Milkman Süt l 1 Paket 
Kakaolu Puding l 1 Tutam Hin-
distan Cevizi

Yapılışı:
3 adet Saray Kakaolu Penguen 
kek yan yana konur ve üzeri 
Milkman süt ile hafif bir şekilde 
ıslatılır. Tekrar üzerine 3 adet 
daha Saray Kakaolu Penguen 
kek konulur.
Çelik bir kap içerisine 1 pa-
ket kakaolu puding ve3,5 su 
bardağı Milkman süt konulup 
orta derece ısıda kaynamaya 

başlayana kadar karıştırılır. Kay-
namaya başladıktan sonra kısık 
ateşte 2-3 dk. kadar kaynatılıp 
soğumaya bırakılır. Puding iyice 
soğumadan, daha önceden 
kat kat hazırlamış olduğumuz 
Saray Kakaolu Penguen kekin 
üzerine ve etrafına iyice sürülür 
ve dolaba soğumaya bırakılır. 
İsteğe göre üzerine Hindistan 
cevizi, fındık ve ceviz konularak 
servis edilir. 
Ayrıca isteğe göre mevcut olan 
Saray Penguen Çilek Aromalı ve 
Saray Penguen Vişne Aromalı 
keklerimiz de kullanılarak mey-
veli kat keklerimizi yapılabiliriz.
Afiyet olsun…

MADLEN ÇİKOLATALI 
MOZAİK PASTA
Malzemeler:
l 50 Gr Tereyağı l 1 Su Bardağı 
Süt l 2 Yemek Kaşığı Kakao l 

1 Çay Bardağı Şeker l 1.5 Paket 
Saray Petibör Bisküvi
Üzeri İçin:
l 10 Adet Saray Bitter Madlen 
Çikolata l 4-5 Adet Ceviz

Yapılışı:
Bütün bisküviler çok küçük 
olmayacak şekilde parçalanır. 
Margarin bir tencerede eritip, 
üzerine yağ, şeker ve kakaoyu 
ekleyip karıştırılır ve karışım 
soğumaya bırakılır. Karışım 
soğuduktan sonra bisküvilerin 

üzerine dökülür ve güzelce 
karıştırılır. Karışım streç filme 
döküp rulo şeklinde sarılır. Buz-
lukta 2 saat bekletip pastanın 
katılaşması sağlanır. Buzluktan 
çıkarttığımız mozaik pastanın 
üzerine benmari usulü erittiği-
miz Saray Madlen çikolata ve 
ceviz ile süsleyip servis yapılır.
Afiyet olsun…

B ir diğer konuğumuz ise Kara-
man fabrika çalışanımız 
Ayşe Kayar. 23.08.1987 
Mersin-Gülnar doğumlu 

olan Ayşe KAYAR, Gülnar Ortaoku-
lu’nda eğitimini tamamlamıştır.

2002-2008 yılları arasında İzmir/
Seferihisar’da Han Tarım Narenciye 
fabrikasında iş hayatına atılmış olup, 2008 yılından itibaren Saray 
Bisküvi’de Üretim bölümünde besleme, toplama vb. tüm üretim 
bölümlerinde görev almıştır. 2012 yılında çocuğu küçük olduğu 
için işine kısa bir süre ara vermek durumunda kalmış olup, 2014 
yılında tekrar Saray Bisküvideki görevine başlamıştır.

Saray Bisküvi’de çalışmanın en mutlu edici tarafı nedir sorumuzu  
“Çalışma ortamının güzel olması, iş disiplininin olması, bayanlara 
ağır iş verilmemesi ve çocuklarımız için kreş imkanı sağlanmasıdır” 
şeklinde yanıtlamıştır.

En büyük hobisinin; örgü, el işi yapmak, müzik dinlemek ve 
oğluyla vakit geçirmek olduğunu iletmektedir.

En sevdiği Saray ürünlerinin ise Prens, Chocolips ve Yıldız Kek 
olduğunu paylaşmıştır.
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SARAY HOLDİNG ŞİRKETLERİNDEN
HABERLER

GREENECO
 Greeneco Enerji, geçtiğimiz günlerde Deniz-

li’de Jeotermal enerji üretimine başladı.  
Greeneco Enerji’nin Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Kamil Özdağ “Şirket, önümüzdeki 
4 yılda bu alana 240 milyon yatırım yapacak. Bu 
yatırım tamamlandığında, Türkiye’nin en büyük 
üçüncü jeotermal tesisi ortaya çıkmış olacak.” 
diyor.

Ekonomist
29.11.2015

ROGO MİGROS 
RAFLARINDA YERİNİ ALDI

 Birbirinden lezzetli süt ve süt ürünleriyle Türkiye’yi buluşturan Saray 
Milkman,  Türkiye’nin ilk gerçek meyve sulu ve sütlü smoothie’si Ro-
go’yu tüketicinin beğenisine sundu. Birbirinden doğal, lezzetli meyve-
lerin karışımından oluşan Saray Milkman Rogo, hem çocuklar hem de 
aileler tarafından güvenle tercih edilecek. BRC ve Helal Gıda Sertifikaları 
ile tescilleyen Saray Milkman’in yeni ürünü Rogo; 300 ml paketleriyle 
raflardaki yerini aldı.

MILKMAN
 Milkman Süt ve Süt Ürünleri 

A.Ş.; Süt, sütlü meyveli içecekler, 
farklılaşan peynirler, ayran, tere-
yağı, krema ve süt tozu üretmek 
üzere 2014 yılında, 50.000 m2 alan 
üzerinde Karaman’da kurulmuştur. 
Bölgesinin doğal tatlarını modern 
tesisleriyle sofralara taşıyan bir 
lezzet fabrikası olan Milkman; süt 
ve süt ürünleri sektöründe sağlıklı, 
hijyenik, doğal ve verimli üretim 
yaparak, yüksek teknoloji ve güçlü 
AR-GE alt yapısıyla, lezzetli, sevilen 
ve güven veren yenilikçi ürünler su-
nuyor. ISO 22000, ISO 9001/2008, 
BRC ve Helal Gıda Sertifikalarına 
sahip olan Milkman’in  ürünleri 
yurtdışına da ihraç ediliyor. 

MILKMAN KALİTESİ DÜNYA 
ÇAPINDA BELGELENDİ
 Türkiye’yi birbirinden lezzetli ve 
kaliteli süt ve süt ürünleriyle bu-

luşturan Milkman, BRC sertifikasını 
almaya hak kazanarak uluslararası 
standartlara kavuştu. 
Milkman, İngiltere orijinli British 
Retail Cosortium tarafından, BRC 
Sertifikası ile ödüllendirilerek sek-
tördeki öncü görevini ortaya koydu. 
Birliğin Food Global standardını 
alan Milkman; dünya markası olarak 
kalitesini her aşamada kanıtlamış 
oldu. Gıda güvenliği, yasallığı ve ka-
lite sisteminin gerekliliklerini tanım-
layan BRC sertifikası ile Milkman; 
çiftlikten çatala anlayışı ile gıda 
kalitesi ve güvenliğinin uluslararası 
standartlarda gerçekleştirdiğini 
belgeledi. Milkman,Dünya çapında 
geçerliliği bulunan BRC Global Gıda 
Standardı’na kavuşmak adına uzun 
soluklu bir süreçten geçmiş  ve 
standartların tüm gereklerini yerine 
getirerek belgeye sahip olmuştur.
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OMKASAR
 Aylık 350 tonu bulan üretimlerini bu yıl 500 tona 

çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Omkasar Ambalaj 
Sanayi Genel Müdürü Kudret Erat, ayrıca 10 Milyon 
TL satış hedefine ulaşmayı planladıklarını açıkladı. 
OMKASAR Ambalaj Sanayi A.Ş., 1996 yılında yaklaşık 
8.092 m2 alan üzerinde Kütahya’da kurulmuştur. 
OMKASAR Ambalaj Sanayi A.Ş., tesislerinde özel kesim 
Amerikan bax başta olmak üzere, CB ve DOPEL dalga 
her türlü istenilen ebatlarda, her sektör için ambalaj ve 
koli imal etmektedir.

ENSAR
 Ensar Cezayir’de yeni bir proje 

aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan 
Saray Holding Gıda Grup Başkanı 
Mehmet Ertabak, yeni pazarlardan 6 
milyon dolarlık ek gelir sağladıkları 
bilgisini verdi. Gelişmiş Ar-Ge 
laboratuvarları, sektörel tecrübesi 
ve yetkin teknik personel kadrosu ile 
gıda sektörüne hizmet veren Ensar, 
tüm dünyadaki sektör üreticilerine  
“çözüm ortağı” olarak hizmet 
veriyor.

SARAY HOLDİNG’TEN

Dünya
24.11.2015

Dünya / Focus
28.10.2015
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ENvER- ENERJİ HANIM 
SPONSORLUĞUMUZ 

 Saray Bisküvi, Enerji Verimliliği Der-
neği’nin gerçekleştirdiği Enerji Hanım 
toplantılarında katılımcılarla buluştu. 
Enerji Verimliliği Derneği, düzenle-
diği Enerji Hanım toplantıları ile ev 
hanımlarını enerji tüketimi konusunda 
bilgilendirmeyi hedefliyor.

Bu amaçla teknik araştırmalar 
yapan ve araştırmalarını kamuoyu ile 
paylaşan dernek, çeşitli sponsorlarla 
adını daha geniş kitlelere ulaştırmayı 
hedefliyor. Aralık 2012’de tanıtımı 
yapılan Enerji Hanım Projesi kapsa-
mında 21 ilde düzenlenen eğitimler ile 
34 bin kadına ulaşıldı.

Başta evlerde olmak üzere kadın-
larımızın enerjiyi verimli kullanmayı 

öğrenmesi ve bu yolla önce ev eko-
nomisine, ardından ülke ekonomisine 
katkı sağlanması hedefiyle toplantılar 
düzenleyen Enerji Verimliliği Derneği, 
proje ile yılda 4 milyar TL tasarruf 
etmeyi hedefliyor. Saray Bisküvi, 
toplam 17 ilde şubesi bulunan Enerji 
Verimliliği Derneği’nin, Enerji Hanım 
Projesi’ne 2015 yılı başından beri 
destek veriyor.

Saray Holding ülkemizin önde gelen yatırım, üretim ve ihracatçı kuruluşu olma-
sının yanında, sosyal  sorumluluk alanında da üzerine düşen vazifeyi yapmak-
tadır. Bunlardan sadece bir tanesi üniversite öğrencilerine verilen burstur.

Sosyal sorumluluk alanında gerçekleştirdiğimiz bu faaliyetlerimiz ışığında, 
her yıl firmamıza yüzlerce burs başvurusu yapılmakta ve bizler yaklaşık 300 genç üni-
versite öğrencimize burs vermekteyiz. Verilecek olan bursun, değerli öğrencilerimizin, 
öğrenim hayatlarına önemli bir katkı sağlayacağı düşüncesi ile ülkemize, milletimize ve 
ailelerine hayırlı birer evlat olarak yetişmelerini temenni eder, hepsine başarılar dileriz.

YILDA 300 ÜNİvERSİTE 
ÖĞRENCİSİNE BURS

SOSYAL  
SORUMLULUKLARIMIZ
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BİLİYOR MUYDUNUZ?

Saray Bisküvi çatısı altındaki tüm 
işe alım süreçlerinde kadın iş 
gücüne öncelik tanıyor. Sahip 
olduğumuz kadın çalışan ve 

kadın yönetici sayısı ile sayılı kadın dostu 
şirketlerden biri olarak öne çıkıyoruz.

Gerçekleştirilen istihdamlarda kadın 
gücüne ve kadın çalışanın kuruma sağla-
dığı değere büyük önem verildiğini  belir-
ten Saray Bisküvi İnsan Kaynakları 
Direktörü Gürşan Gürel, “Son beş yıla 
baktığımızda, kadın çalışan sayımızın 
özellikle mavi yakada giderek arttığını ve 
erkek çalışan sayımıza eş değer bir sayıda 
seyrettiğini söyleyebiliriz. Saray Bisküvi 
olarak; yönetimsel pozisyonlarda da kadın 
istihdamının, kadın yöneticilerin farklıla-
şan becerilerinin öneminin farkındayız ve 
tüm işe alım süreçlerimizde hem mavi 

yaka hem de  beyaz yakada önceliği 
kadınlara veriyoruz. Pozisyonlar ile ilgili 
olarak gelen taleplerde kadın başvuru 
sayıları yüksek ise, görüşmeler ve işe 
alımlarda öncelik onlara sağlanıyor. Üre-
timde de özellikle bedenen ağır iş gücü 
gerektirmeyen görevlerde tercihimizi 
kadın çalışandan yana değerlendiriyoruz. 
Ajanslar kanalıyla organize ettiğimiz saha 
çalışma ekiplerimizin de yüzde 80’inden 
fazlasını kadın çalışanlar oluşturuyor” 
dedi.

SARAY BİSKÜvİ’DE KADIN 
ÇALIŞANLARA BİRÇOK AÇIDAN 
FIRSATLAR SUNULUYOR 

Saray Bisküvi, üretime ya da yönetime 
katkı sağlayan çalışanlarının kendini 
geliştirmesine ve yaptığı işe değer katma-

sına da ayrıca önem veriyor. Bu anlamda, 
hem mavi yaka ve hem de beyaz yaka 
tüm çalışanlarını kendi alanları ile ilgili 
eğitimlerle destekliyor. 

Saray Bisküvi; yeni anne olan çalışan-
ları için süt izni konusunda kolaylıklar 
sunuyor, doğum sonrası belirlenen 
kanuni sürelerini destekleyerek kullan-
malarını sağlıyor. Karaman’daki üretim 
tesislerinde görev alan ve anne olan çalı-
şanlar için ise kreş uygulaması bulunuyor.

Servis ve özel hostes desteğinin de 
verildiği bu uygulama kapsamında çalı-
şanların çocuklarını servisle evlerinden 
alarak gün içinde kreşte güvenli ve sağ-
lıklı bir ortamda uygun eğitimleri de 
alarak bakımları ve gün sonunda yine 
servisle evlerine güvenle gitmeleri sağla-
nıyor. 

SARAY’DA KADIN

 Capital Dergisi, bu yıl 3’üncü kez “Türkiye’nin Kadın Dostu Şirketleri” araştırmasını yayınlamıştır. 
Saray Bisküvi olarak 100 şirket arasında yerimizi almış bulunuyoruz. 
Kadın dostu ilk 100 şirket arasında 75. sırada, yönetimde kadına en 
fazla şans veren 100 şirket arasında da 65. sırada yer almaktayız.

Saray Bisküvi                          170         24,1          41

Saray Bisküvi                          1.450      43,4      630
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PORTRE

ALİ OSMAN 
ATAN

Saray Bisküvi Yurt İçi Satış Direk-
törü Ali Osman Atan, hızlı tüke-
tim ürünleri sektöründe 27 yılı 
aşkın bir mesleki deneyime sahip-

tir. Sektörde başarılı işlere imza atmış olan 
Atan, uzun yıllardır üst düzey pozisyon-
larda görev almıştır.

9 Eylül Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 
ve Otelcilik Bölümü’nden 1986 yılında 
mezun olan Ali Osman Atan, iş hayatına 
1988 yılında Eczacıbaşı Girişim Pazarlama 
Tüketim ve Kağıt Ürünleri biriminde baş-
lamıştır. Sonrasında Nestle Türkiye’de süt 
biriminde Satış Şefliği görevini üstlenen 
Atan; 1997 - 2015 yılları arasında aynı 
kurumda sırasıyla Ankara ve Bursa Bölge 
Satış Müdürlüğü, Adana ve Marmara 
Bölge Satış Müdürlüğü, Avrupa Bölge Satış 
Müdürlüğü Hazır İçecekler ile Çikolata 
Bölümü Satış ve Operasyon Müdürlüğü 
görevlerini birlikte yürütmüştür.

Atan, 28 Ekim 2015 tarihi itibariyle 
Saray Bisküvi’de Yurt İçi Satış Direktörü 
olarak göreve başlamıştır. Hızlı Tüketim 
Ürünleri Alanında 27 yıllık birikimini ve 
özellikle de gıda sektöründeki tecrübelerini 
yeni firmasında en iyi şekilde değerlendir-
mek ve firmayı hedeflerine taşımak için 
tüm gayretini ortaya koyacağını belirten Ali 
Osman Atan, evli ve 2 çocuk babasıdır. 
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Giliis siGna




