
BAŞKAN’IMIZDAN
MESAJ
l Bir şirkette, bir 
organizasyonda, 
bir ekipte başarı 
yüzdesini,  hedefleri 
gerçekleştirme oranını 
ve hızını artıran iki 
pozisyondan, “Duruş” 
şeklinden birincisi; 
“Arkasında Durmak” diğeri ise 
“Önde Gitmek” tir. n sayfa 1

SÖYLEŞİ: 
SİNAN ErgİN
l Kârlılık her koşul ve 
şartta kısa bir dönem 
için sağlanabilir. Ancak 
değerlerine sahip 
çıkan ve değerlerine 
değer veren kurum, 
kuruluş ve kişiler  
sürdürülebilir büyüme 
ve sürdürülebilir kârlılık içerisinde var 
olmaya devam edeceklerdir. n sayfa 10

Sayı: 6 Haziran-Temmuz-Ağustos 2016

Kurumsal Bülten I 3 ayda bir yayımlanır.

BÜYÜME
vE

KArLI
SATIŞ

AYIN KONUSU

POrTrE:
rAMAZAN SÜMEr

n sayfa 36

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 
hep birlikte çalışıyoruz.
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Çok Değerli Saray Ailesi Mensup-
ları;

Bu sayıda sizlere, başarıda öne-
mine çok çok inandığım iki 

“Duruş”u kısa cümlelerle anlatmaya çalı-
şacağım. 

Bir şirkette, bir organizasyonda, bir 
ekipte başarı yüzdesini,  hedefleri gerçek-
leştirme oranını ve hızını artıran iki pozis-
yondan, Duruş şeklinden birincisi;

ARKASINDA DURMAK; 

l FİKRİN arkasında durmak, 
l DEĞERLERİN arkasında durmak, 
l AMAÇLARIN arkasında durmak, 
l FİRMANIN arkasında durmak, 
l ORGANİZASYONUN arkasında 

durmak, 
l EKİBİN arkasında durmak, 
l STRATEJİLERİN arkasında durmak, 
l PLAN ve PROJELERİN arkasında 

durmak, 
l BÜTÇELERİN arkasında durmak, 
l POLİTİKALARIN arkasında durmak, 
l İNOVASYONUN arkasında durmak, 
l ÜRETİMİN arkasında durmak, 
l KALİTENİN arkasında durmak, 
l ÜRÜNLERİN arkasında durmak, 
l MARKANIN arkasında durmak, 
l PAZARLAMANIN arkasında dur-

mak, 
l SATIŞIN arkasında durmak, 
l MÜŞTERİNİN arkasında durmak, 

l KÂRIN arkasında durmak, 
l TÜKETİCİ HAKKININ arkasında 

durmak… 

Bir şirkette, bir organizasyonda, bir ekipte 
başarı yüzdesini, hedefleri gerçekleştirme 
oranını ve hızını artıran iki pozisyondan, 
Duruş şeklinden ikincisi ise;

ÖNDE GİTMEK;

l ÖNGÖREBİLMEDE önde gitmek, 
l TÜKETİCİ İHTİYACINDAN önde 

gitmek, 
l YÖNETİMDE önde gitmek, 
l PAZARA önde gitmek, 
l RAKİPLERDEN önde gitmek, 
l EKİPTEN önde gitmek, 
l LOJİSTİK ve DAĞITIMDA önde 

gitmek, 
l RAFLARDA YERİNİ ALMADA 

önde gitmek, 
l ÜRÜN PENETRASYONUNDA 

önde gitmek, 
l PROMOSYONDA önde gitmek, 
l AKSİYONDA önde gitmek, 
l REKLAMASYONDA önde gitmek, 
l HİZMETTE önde gitmek, 
l İŞ YAPIŞ METODUNDA önde git-

mek, 
l HİZMETİN SÜRATİNDE önde git-

mek,
l İCRAATTA önde gitmek, 

l MÜCADELEDE önde gitmek, 
l BAŞARIDA önde gitmek…

   
Nelerin arkasında duracağımızı, neleri 

önceleyip, önde gideceğimizi böylelikle 
bir kez daha hatırlamış olduk. 

Saray Ailesi Mensupları duruşu belli, 
hedeflerinin bilincinde,  başarılı ekip üye-
leridir.

Başarılar dileklerimle.

Sağlıkla ve esenlikle kalın.

Arkasında durmak

BAŞKAN’DAN

SAmİ ÖZDAĞ
Saray Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu 
Başkanı
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İ Ç İ N D E K İ L E R
H A Z İ R A N - T E m m U Z - A Ğ U S T O S

2 0 1 6

1 
BAŞKAN’IMIZDAN 
MESAJ
Bu sayıda sizlere, başarıda 
önemine çok çok inandığım iki 
“Duruş”u kısa cümlelerle 
anlatmaya çalışacağım. 
Böylelikle, nelerin arkasında 
duracağımızı, neleri önceleyip, 
önde gideceğimizi bir kez daha 
hatırlamış olacağız.

4 
2015 KÜrESEL 
TÜKETİCİ ÜrÜNLErİ 
ArAŞTIrMASI
KPmG’nin gerçekleştirdiği araştırma, 
karlı satış ve büyüme amacıyla yol 
alırken odaklanılacak alanları ortaya 
koyuyor. 

5 Ayın Konuğu: Sinan Ergin
 Kâr ve performans 

dediğimizde aklımıza hep iş 
dünyası gelir. Halbuki hayatın 
her aşamasında kâr, kârı 
getiren performans ve bunu 
gerçekleştiren kararlar vardır.

6 Bizden Haberler

7 Saray Holding 
Şirketlerinden Haberler

8 Bizden Portreler /
 Bizden Tarifler

9 Kültür

10 Biliyor muydunuz? 

11 Portre
 Ramazan Sümer

KArLI SATIŞ 
vE BÜYÜME
2015 tüm dünya için zor bir yıldı. 
Yaşanan tüm olumsuzluklara 
rağmen; ürettiklerimizi her gün 
daha fazla müşteriye ve tüketiciye 
ulaştırmak, bunu karlı ve 
sürdürülebilirliği sağlayan 
projelerle yapmak her ticari 
kurum için en temel konudur. 
Başarılı ve karlı projeler için; 
hedeflere inanç, ekiplerle birlikte 
odaklanmak ve karlı satışı birinci 
gündem maddesi yapmak esastır. 
Bir diğer önemli nokta ise satışın 
sadece satış departmanlarının 
değil, tüm şirketin, her alandaki 
tüm çalışanların odağı olması 
gerektiğidir. Kurumlar ancak karlı 
satışı gerçekleştirebildiği sürece 
var olabileceklerini 
unutmamalıdır.

KAPAK

3 
HIZLI BALIK
Artık büyük balık değil, hızlı balık 
yutuyor. Hız çağındayız ve geride 
kalanlar, elenenler olacak. En hızlı 
şirketler, prensipleri her karar 
alışlarında işleri hızlandırmak için 
kullanmayı becerebilenlerdir.

BAŞKAN’IMIZDAN
MESAJ
l Bir şirkette, bir 
organizasyonda, 
bir ekipte başarı 
yüzdesini,  hedefleri 
gerçekleştirme oranını 
ve hızını artıran iki 
pozisyondan, “Duruş” 
şeklinden birincisi; 
“Arkasında Durmak” diğeri ise 
“Önde Gitmek” tir. n sayfa 1

SÖYLEŞİ: 
SİNAN ERGİN
l Kârlılık her koşul ve 
şartta kısa bir dönem 
için sağlanabilir. Ancak 
değerlerine sahip 
çıkan ve değerlerine 
değer veren kurum, 
kuruluş ve kişiler  
sürdürülebilir büyüme 
ve sürdürülebilir kârlılık içerisinde var 
olmaya devam edeceklerdir. n sayfa 10

Sayı: 6 Haziran-Temmuz-Ağustos 2016

Kurumsal Bülten I 3 ayda bir yayımlanır.

BÜYÜME
VE

KARLI
SATIŞ

AYIN KONUSU

PORTRE:
RAMAZAN SÜMER

n sayfa 36

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 
hep birlikte çalışıyoruz.
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EDİTÖR

2016 yılının ikinci yarısına girdiği-
miz bu ay, bültenimizin kapak 
konusunu stratejik amaçlarımız 
içinde merkeze aldığımız ve odak-

lanma noktamız olan “Karlı Satış” konu-
suna ayırdık.

 Güçlü, dinamik ve yenilikçi olmayı ön 
planda tutan, güven veren bir dünya şirketi 
olma vizyonumuza ulaşma ve evrensel - 
bilimsel değerler ışığında insana ve doğaya 
saygılı, dünya kaynaklarını israf etmeyen, 
ekonomik verimliliği ve paylaşımcılığı öne 
çıkaran güvenilir bir marka olma 
misyonumuzu gerçekleştirme yolunda 
çalışmalarımızı karlı satış ve büyümeye 
odakladığımız bu dönemde ilham vermesini 
umduğumuz yazılar ve bizi daha çok 
kaynaştıracak haberlerle oluşturduğumuz 
bu bültenimizi sizlerle buluşturmaktan 
mutluluk duyuyoruz.

Bu sayımızın konuğu, satış alanındaki 
parlak kariyerinin ardından kurmuş olduğu 
‘Pazarlama ve Satış Okulum’ eğitim projesi 
ile Türkiye’de ve Dünya’da bir ilk olmayı 
başaran, pazarlama ve satış uzmanı 
yetiştirme alanındaki en yetkin isimlerden 
Sn. Sinan Ergin. Kendisi bizlerle karlılık ve 
sürdürülebilir büyüme ile ilgili görüşlerini 
paylaşt ı .  Ergin,  kendimize veya 
ürünlerimize vermiş olduğumuz değerlerin 
ancak kendi içimizde ve aynı zamanda 
dışarıda oluşturduğumuz algı ile yüksek 
kârlara dönüşebileceğini söylüyor.

İş Dünyası bölümümüzde ise  yeni 
dönemin rekabet kurallarından “hızlı balık 
olma” üzerine bir makale ve 2016 yılının ilk 
dört ay sonuçlarını içeren  Nielsen “Unlu 
Mamuller’’ Pazar araştırma raporunun 
özetini bulabileceksiniz.

Bu sayımızda, sürekli artarak devam 
eden medya yansımalarımıza, sosyal medya 

paylaşımlarımıza ve Saray Holding 
şirketlerinin haberlerine bizleri daha da 
yakınlaştıracağına inanarak  daha geniş yer 
verdik . “Bizden Portreler - Bizden Tarifler” 
köşemizin  konukları ise Yurtdışı Satış 
Direktörlüğümüzden Merve Körpe, 
Karaman fabrikamızdan Rabia Zeybek ve 
Kırklareli fabrikamızdan Deniz Uysal oldu.

Portre bölümümüzü de Saray Bisküvi 
Genel Müdürü Sn.Ramazan Sümer’e ayırdık. 

Bu sayımızın sizlerle olacağı dönem aynı 
zamanda onbir ayın sultanı Ramazan’ı ve 
Ramazan Bayramı’nı  yaşayacağımız  
bereketli ve ışıklı günleri kapsamaktadır. 
Yaşamlarımıza ve işimize kuvvet ve bereket 
getirmesini dileyerek hem Ramazan ayınızı 
hem de Bayramınızı kutluyoruz.

Değerlerimizde  birleşerek, hızlı sonuç ve 
karlılık odaklı çalışan bir şirket olma 
doğrultusunda her zamankinden daha 
yüksek bir motivasyonla çalışacağımız 
günlerde keyifli okumalar diliyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,

GÜLNUR ULUĞ
ELBİSTANLIOĞLU

Merhaba,
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TÜrKİYE 
UNLU MAMÜLLEr 
PAZArI

Son birkaç yıldır başta ABD ve Avrupa 
pazarları olmak üzere öne çıkan sağlıklı 
yaşam trendleri, Türkiye’de de karşılık 
bulmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre 
en büyük gelişme sağlık kategorisinde 
yaşanmıştır. Kategori tonaj olarak %5,6, 
ciro olarak da  %14,2 büyüme göster-
miştir.

ATIŞTIrMALIK SEKTÖrÜNE 
gENEL BAKIŞ
Atıştırmalık sektörü Türkiye’de ~393.768 
ton olup, cirosal hacmi 3,7 milyar TL 
civarındadır.
Sektör tonaj olarak son 4 yılda %21, ciro 
olarak ise %46 büyümüştür. Sağlık 
grubu son 4 yılda %87’lik büyümesiyle, 
sektörün en hızlı büyüyen kategorisi 
olmuştur.
Bu kategori hem cirosal hem de tonaj 
olarak istikrarlı büyümesine devam 
etmektedir.
Kremalı Bisküvi kategorisinde, % 8,5 
‘luk daralma yaşanmıştır. Market markalı 
ürünler küçülürken, kaliteli ve katma 
değerli ürünlerde artış yaşanmıştır. Bu 
kategori de ticaretin büyük bölümü hala 
ucuzluk marketleri ve geleneksel kanalda 
gerçekleşmektedir.

2016 Nisan sonu itibariyle Niel-
sen ‘’Unlu Mamuller’’ Pazar araş-
tırması raporu özetle;
Yılın ilk 4 ayında, geçen yılın 

aynı dönemiyle karşılaştırıldığında pazar 
hacminin %3,7 daralmış olduğunu gös-
termektedir. Sektörde ortalama %9,2 fiyat 
artışı gerçekleşmiştir. 

ATIŞTIrMALIK SEKTÖrÜNE gENEL BAKIŞ

Sağlıklı Atıştırmalık Kategorisi

Unlu Mamül Atıştırmalık Kategorisi 
2015 Tonaj Payları

2012 2013 2014 2015

181,680
209,916

287,466 340,048

Türkiye Atıştırmalık Pazarı Cirosal Hacmi 

2012 2013 2014 2015

3,761,218

2,570,554
2,895,963

3,303,772

Bu tonajın % 9,8’ini 
(~38.455 ton) 
‘sağlık kategorisi’ 
oluşturmaktadır.

Unlu mamüller 
genelinde en 
önemli düşüş 
kraker ve milföy 
kategorilerinde 
görülmektedir.

Milföy 
Kruvasan

% 1
Turta
% 3

Bisküvi 
Kremalı

% 11

Bisküvi 
Marshmallow

% 9

Kraker
Çubuk
% 8

Kraker Tuzlu
24427.5

% 6

Kek 
Aile boyu

% 5

Bisküvi 
Sade
% 12

Bisküvi 
Sağlık
% 10

Kek 
Porsiyonluk

% 15

Bisküvi 
Special

% 9

Gofret
% 11

%
46

%
87
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Saray’ın stratejik iş planı ve yol haritası 
çalışmalarını birlikte yürüttüğü uluslara-
rası danışmanlık şirketi KPMG’nin, çeşitli 
büyüklük, tip ve coğrafyada faaliyet gös-
teren tüketici ürünleri sektöründe çalışan 
539 deneyimli yöneticisi ile yaptığı son 
araştırmalar,  bu yılın öncelikli konusu-
nun açıkça genişleme ve büyüme oldu-
ğunu ortaya çıkarmıştır.

 2015’de  gerçekleştirilen Tüketici 
Ürünleri Araştırması’nın odak noktası 

KPMg 2015 KÜrESEL 
TÜKETİCİ ÜrÜNLErİ
SEKTÖr YÖNETİCİLErİ 
ArAŞTIrMASI

tüketici ürünleri sektöründe faaliyet gös-
teren şirketlerin büyüme amaçlarına ulaş-
masında ihtiyaçları olan avantajı elde 
edebilmeleri için yapmaları gereken 
seçimler oldu. Rapor bir şirketin gelecek 
yıllarda gelirlerini büyütme kabiliyetleri 
üzerinde en fazla etkisi olabilecek altı kal-
dıraçtan bahsetmektedir. 

Bir diğer deyişle karlı satış ve büyüme 
amacıyla yol alırken odaklanılacak alanlar 
belirlenmiştir.

SARAY BÜLTEN haziran-temmuz-aĞustos

Saray, 2016 başı itibariyle tüm 
unlu mamul pazarında; ağırlıklı 
dağıtımını 2 puan artırmıştır. 
Saray Bisküvi, bu dönemde 

pazarın daralma yaşamasına rağmen, satış 
ekibinin sonuç odaklı yoğun çalışmaları 
ile en doğru noktalarda etkinliğini ve yayı-
lımını artırmış , yeni perakendecilerle hızlı 
ve etkin işbirliklerini hayata geçirmiş ve 
bu yükselişi elde etmiştir.
Saray’ın en önemli büyümesi kaplamalı 
gofret ve bar kategorisinde gerçekleşmiş-

tir. Yeni ve benzersiz ürünü Powernut’ın 
getirdiği gücün de etkisiyle Saray’ın kate-
gorideki ağırlıklı dağıtımı sene başından 
itibaren 5 puan artmıştır. Yeni ürünü 
Powernut ile kategorideki en yüksek ciro-
sal gelişmeyi  göstermiş ve yüzde 72 
büyüme gerçekleştirmiştir.
Porsiyon kekler kategorisinde de Saray 
Chocolips ve CakeStar ürünleri ile varol-
duğu satış noktası sayısının artmasıyla 
yılbaşından bugüne  kategorideki ağırlıklı 
dağıtımını 3 puan artmıştır.

Araştırmanın ortaya çıkardığı 
altı maddeye ilişkin başlıklar 

şunlardır:
 

1. Tüketici güveni yaratmak 
2. Etkili kanal ve teknoloji 

stratejileri 
3. Veri güvenliği yönetimi 
4. Kurumsal sorumluluk ve

sürdürebilirlik 
5. Son kullanıcıyı tanımak

6. Çapraz fonksiyonlu 
tedarik zinciri stratejilerinin 

uygulanması

Un ve Unlu Mamuller Tanıtım 
Grubu (UTG), 2023 yılına 

kadar 2,5 milyar dolar ihracata 
ulaşmayı hedefliyor.

UTG, yaklaşık 1,5 milyar 
dolarlık sektör ihracatını 
2023 İhracat Stratejisi 

çerçevesinde 2,5 milyar 
dolara çıkarmayı amaçlıyor. 

UTG’nin bu çerçevede yaptığı 
çalışmalardan biri de sektörün 
ihtiyaçlarını karşılayan bir web 

sitesi geliştirmesi oldu.

UTG’nin hayata geçirdiği 
http://www.tfyi.gov.tr domainli 

internet sitesi 2016 Altın 
Örümcek Web Ödülleri’nde En 
İyi Kamu Kurumu Web Sitesi 

ödülünü aldı.

Un ve Unlu Mamuller Tanıtım 
Grubu(UTG), Türkiye’nin hedef 

ve potansiyel pazarlarına 
dönük iletişim faaliyetleri 
yürütüyor, markalaşma, 

reklam-tanıtım, pazarlama 
ve benzeri alanlardaki 
girişimleriyle sektörün 
sözcülüğünü yapıyor.

i
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TÜrKİYE’DEKİ
EN gÜÇLÜ 3 TUTUM

Ipsos araştırma şirketi 
tarafından 
gerçekleştirilen ve 
Türkiye’deki en geniş 
kapsamlı yaşam tarzları 
araştırmalarından biri 
olan Türkiye’yi Anlama 
Kılavuzu 2015 Raporu 
yayınlandı.  Türkiye’yi 
Anlama Kılavuzu 
sonuçlarına göre, 
Türkiye’de son dönemde 
en güçlü 3 tutum; 
çevreye duyarlılık, 
inançlı olmak ve geçmişe 
özlem duymak.

Türkiye’de her 10 kişiden 8’inde 
çevreye duyarlılık ve inançlı 
olmak trendlerinin etkisi görü-
lürken, geçmişe özlem duyanla-

rın oranı ise her 10 kişide 7…
Çevreye duyarlılık son dönemde ora-

nını önemli ölçüde artırarak aynı 
zamanda en çok artış gösteren trend oldu. 
Türkiye’de çevreye duyarlılık ve geçmişe 
özlem duymak dışında yükselmekte olan 
başlıca tutumlardan bazıları ise gün içeri-
sinde 99 parçaya bölünmek, sağlıklı 
olmak ve özel hizmet beklentisi.

MArKA TErCİHİNDE 
ÇOCUKLArIN SÖZÜ gEÇİYOr

Çocuklar günümüzde tüketimin ve 
alışveriş kararlarının önemli bir parçası; 
dolayısı ile pek çok markanın da hede-
finde yer alıyorlar. Alışverişteki marka 
tercihinde; çocuk, anne kararının üzerinde 
oldukça büyük bir etkiye sahip. Ipsos tara-
fından 0-14 yaş arası çocuklarla gerçekleş-
tirilen bir araştırma, alışverişlerde ebeveyne 
çoğunlukla eşlik eden ve aynı zamanda, 
kendi cep harçlıkları ile tüketimi bire bir 
gerçekleştiren çocukların, çoğunlukla 

kendi ilgi alanlarında marka tercihinde 
ciddi bir yere sahip olduğunu gösteriyor. 
Satın alım kararı anında anne için dahi 
çocuğun beğenisi ön plana çıkıyor. Alışve-
riş esnasında anne yanında olan çocuk 
belirli bir ürünü, markayı istiyor ve genel-
likle abur cubur ürünlerine yöneliyor.

ÇOCUKLAr İÇİN ÜrÜN SEÇİMİNDE 
TELEvİZYON rEKLAMLArI EN 
ÖNEMLİ KrİTEr!

Erken yaşlarda çocuk kanalları daha 
çok seyredildiği için, çocuklar buradaki 
reklamlara ilgi gösteriyor: animasyon ve 

çocuk/bebek oyuncuların olduğu reklam-
lar ilgi çekiyor. Yaş büyüdükçe ailenin 
diğer fertleriyle beraber ulusal kanalların 
izlenmesi artıyor ve bu kanallardaki rek-
lamlar daha çok izleniyor. Reklam tarzı 
olarak da dinamik reklamlar ilgi çekiyor.

HEr 10 ÇOCUKTAN 7’Sİ ONLİNE!
Günümüz çocukları teknolojinin 

içinde büyüyorlar. İnternet her ne kadar 
ebeveynlerin kaygılandığı bir mecra olsa 
da, gün geçtikçe televizyonun yerine geçi-
yor. Artık her 3 çocuktan 1’i interneti 
televizyona tercih ediyor! 
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İŞ DÜNYASI

Türkiye’nin gerçeklerini ve deği-
şen yaşam biçimlerini ortaya 
koymak üzere yapılan bazı araş-
tırma ve çalışmaların bir özetini 

sizin için derledik;
Bugün Türkiye 79 Milyon nüfusuyla 

Dünyanın en kalabalık 16. ülkesi. Türki-
ye’de doğurganlık hızı ise dünya ortalama-
sına yakın; 2,17.  Ancak; önümüzdeki 10 
yıl içerisinde genç nüfusun, toplam nüfus 
içindeki oranının düşeceği öngörülmekte.

 Okuryazarlık seviyemiz dünya ortala-
masının üzerinde; Dünya’da okur-yazalık 
seviyesi %86 olurken Türkiye’de bu seviye 
%96’da. Yüksek öğrenim gören kadın 
sayısı 2014 yılında, bir önceki yıla göre 
%2,3 puanlık artış gösterdi

 Kadınların işgücüne katılım oranı 
%30 civarında gerçekleşirken, yıllar 
bazında eğitim seviyesinin yükselmesinin 
de etkisiyle bu oran artış göstermekte.

Nüfusun %15’i yoksulluk sınırının 

altında kalırken, okur-yazar olmayanların 
%28’i, üniversite mezunlarının ise 
%1,3’ü yoksul kategorisine girmekte.

 Bu temel rakamların yanında kültürel 
kimliğimize baktığımızda öne çıkanlar ise 
şu başlıklarla sıralanıyor;

l Bireysel değil, kollektif yaşama, güçlü 
aile ve toplum bağlarına sahibiz

l Güven ve öngörülebilirlik önemli bir 
ihtiyaç

l Otoriteye saygı kültürel bir kod
l Uzun dönemli plan yapmada dünya 

ortalamasına paralel bir yapıdayız
l Türkler hayattan zevk almanın yol-

larını buluyor
Kültürel Kodlarımızda Başka Neler Var 

diye baktığımızda ise şunları görüyoruz;
l Aidiyet Hissetme İsteği
l Yardımlaşma
l Güçlü Olana Saygı Duyma
l Aile Odaklılık
l Güvensizlik Hissi

l Hızlı Reaksion Verme
l Geleneklere Bağlılık
l Pratik Zeka
Türkiye’yi anlama kılavuzunun göster-

diği rakamlar Türkiye genelindeki HİÇ 
‘leri şöyle sıralıyor;

Kadınların mutluluk düzeyi, erkekle-
rinkinden daha yüksek olurken; en yük-
sek mutluluk oranı %64 ile 18-24 yaş 
grubunda, en düşük mutluluk oranı ise 
%52 ile 45-54 yaş grubunda gerçekleşti. 
Yıllar bazında mutluluk trendinde ise son 
yıllarda düşüş sözkonusu

AMA YİNE DE gELECEKTEN 
UMUTLUYUZ...

Türkiye’de bireylerin %74’ü kendi 
geleceklerinden umutlu olduğunu belirt-
mekte.

 
BOŞ ZAMANLArIMIZDA EN ÇOK 

Tv İZLİYOrUZ
Boş zamanlarımızı;
l%95’imiz TV izleyerek
l%70’imiz akraba ziyareti yaparak
l%58’imiz arkadaş ziyareti yaparak
l%34’ümüz ise sosyal medyada vakit 

geçirerek değerlendiriyoruz
 
AVM’leri hala çok seviyoruz; Türk 

insanı ortalama haftada ortalama 1 defa 
AVM ziyaretinde bulunuyor ve AVM 
içinde yaklaşık 2 saat zaman geçiriyor.

Türkiye Lüks Pazarı Büyüyor; Türki-
ye’nin mevcut lüks pazarının, arz ve talep 
tarafındaki gelişimler doğrultusunda 
2018 yılına kadar her yıl %7’lik artış ile 7 
milyar TL’ye yükseleceği öngörülüyor.

 
ONLINE ALIŞvErİŞİ BENİMSEDİK

2015 ‘de İnternetten alışveriş yapan 
kredi kartı sayısı 22 milyona ulaştı.

l İnternetten kartlı ödeme %32 arttı.
l İnternet alışverişlerinde mobilin payı 

%43’e ulaştı
 Son yıllarda artan ‘sağlık’ bilinci, Türk 

insanının yaşam biçimini yeniden şekil-
lendiriyor.

YUrTDIŞINA DAHA SIK ÇIKIYOrUZ
Aidiyet duygumuz azalıyor, keşfetme 

isteğimiz artıyor. Toplumun %56’sı ‘Bil-
mediği yerlere gitme ve yeni heyecanlar 
yaşama’ fikrine olumlu bakıyor. %47’lik 
bir kesim ise tatillerini alışılmadık şekilde 
değerlendirmek istediğini belirtiyor. 

TÜrKİYE ‘DE
SON TrENDLEr

Kaynak: TUİK, TBMM Araştırma Hizmetleri, IMF-2015, IPSOS Türkiye’yi Anlama Kılavuzu 2014, 
Wearesocial.net 2016 Raporu, Speed-Türkiye’nin DNA’sı raporu, http://geert-hofstede.com/

Ekonomi 

Kişi Başı Gelir 

Türkiye 9290 $ ile 65’inci 
sırada (Kaynak: IMF-2015)  

GSYIH 
Turkiye 2015 yılı 
IMF rakamlarına 
göre en büyük 
18. ekonomi 

ABD
Çin

Japonya
Almanya
İngiltere

Fransa
Hindistan

İtalya
Brezilya
Kanada

Kore
Avustralya

Rusya
İspanya
Meksika

Endonezya
Hollanda

Türkiye
İsviçre

Suudi Arabistan
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Ş irketler de başarılı olmak hatta 
daha da önemlisi sürdürülebilir 
başarıyı yakalamak yani uzun yıl-
lar varlıklarını korumak için stra-

tejiler geliştirirler. İşletme, yönetim ve 
pazarlama bilimleri, rekabetin giderek 
arttığı ve farklılaştığı iş dünyasında farklı 
kavramları tartışmakta ve incelemektedir.

İş dünyasında yakın zamanlara kadar ; 
“Büyük balık, küçük 
balığı yutar” deyimi öne 
çıkmaktaydı. Fakat yeni 
ekonomi ve farklılaşan 
şartlar ile artık bu yakla-
şım da değişti.

ABD’li yazarlar Jason 
Jennings ve Laurence 
Haughton   “Büyük Balık 
Küçük Balığı Değil, Hızlı 
Balık Yavaş Balığı Yutar” 
isimli kitaplarında , 
“Artık büyük balık değil, 
hızlı balık yutacak” uyarı-

sında bulunuyor. ABD’de, “It’s not the big 
that eat the small... It’s the fast that eat the 
slow” adıyla yayınlanan ve büyük ilgi 
gören kitap, yeni dönemin rekabet anla-
yışını da gözler önüne seriyor.  

Geçmişte “Büyük balık, küçük balığı 
yutar” deyimi aslında haklı nedenlerle 
kullanılıyordu. Gerçekten de hep yutan-
lar, büyük balıklar olmuştu. İş dünyası da 

bu deyimi sıklıkla kullan-
maktaydı. Ancak, bugü-
nün iş dünyasında  artık 
büyük balık, küçük balığı 
yutmuyor. Ya da artık  
yutmak için, büyük balık 
olmak yeterli olmuyor. 

İş dünyasının yeni slo-
ganı  “Daha çok şeyi, 
daha azla, fakat hızlı yap”. 
Bu, bazıları için kötü bir 
haber olsa bile, artık sürat 
çağındayız. Geride kalan-
lar, elenenler olacak.

Jennings ve  Haughton da kitaplarında  
dünyadaki en hızlı şirketleri  inceleyerek  
onları hızlı yapanın ne olduğunu  ortaya 
çıkarmayı hedeflemişler. İnceledikleri şir-
ketleri  “Finansal ölçüler”, “Uygunluk” ve 
“Erişim” kriterleri ile gruplandırmışlar ve 
ardından  “hızlı balık” olarak değerlendir-
dikleri şirketlerle ilgili şu bulgulara ulaş-
mışlar;

BAŞArI gETİrEN fAKTÖrLEr
Şirketleri başarıya götüren stratejiler  

için de  hız faktörünün yanı sıra,  “Trend-
leri herkesten önce algılamak” da öne 
çıkıyor.

Kitapta,  başarıya ulaşmak isteyen şir-
ketlere verilen taktiklerden bazıları:

HErgÜN İNTErNET KULLANIN: Yıl-
larca toplumun yeni bir varlık ve yokluk 
sistemine doğru evrildiğini anlatmaya 
çalıştık. Varlık bilgiyi yönetme, depolama, 
manipüle etme ve taşımaydı. Yokluk ise 
bilgisayar cahili olmaktı.

İnternet, hayatı gözlemlemenin ve yeni 
toplulukları tanımanın gelmiş geçmiş en 
iyi yoludur. İnternette her gün en az 1 saat 
geçirirseniz, yeni toplulukları ve trendleri 
çabucak öğrenirsiniz. İnterneti, işinizin 
hayati bir parçası olarak görmelisiniz.

MUTLAKA OKUYUN: Ortalama Ameri-
kalı 1,6 dergiye abonedir. Büyük ve çeşit-
liliği olan yayınlara abone olmadıkça, yeni 
fırsat ve eğilimleri yakalamanız mümkün 
değildir. Yeni eğilimleri yakalamak için 
farklı dergileri okumalısınız.

BAŞKA TOPLULUKLAr ArAYIN: 
Uygarlık var oldukça, topluluklar ticaretin 
temeli olmuştur. Hizmet ve ürünlerinizi 
pazarlayabileceğiniz yeni topluluklar ve 
gruplar yok mu? Teknolojiyi bilen, fakat 
kendine bilgisayar alacak parası olmayan 
birçok insan mı var?

Mağazalarını hızla Avustralya, Asya ve 
Avrupa’ya yayan girişimciler her yanda bu 
kişilere saat ücretiyle bilgisayar kiralıyor-
lar. Böylece buldukları yeni grup saye-
sinde bir servet kazanıyorlar.

Büyükbaba ve annenin evinin boş 
duran köşesinin ya da garajın işe yaraya-
cağını düşünen insanların sayısı hiç de çok 
değildi ama onlar e-Bay gibi bir site ile bu 
düşüncelerinin doğruluğunu ispat ettiler.

Dünyanın en hızlı balığı 
Yelken Balığı
(Istiophorus 
platypterus)

HIZLI BALIK OLMAK
Tüm canlılar gibi, deniz balıkları da yaşamlarını 
çeşitli özellikleri sayesinde devam ettirir. Bazıları 
zehirleriyle ünlüyken bazılarının gizlenme yeteneği 
ön plandadır. Bazıları ise çok hızlı bir şekilde yüzerek 
hem avlarını kolayca yakalar hem de avcılarından 
kolayca kaçar.
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İŞ DÜNYASI

MÜZİK DİNLEYİN:  Kendinize bir MP3 
player edinip bilgisayarınıza istediğiniz 
müzikleri indirmedinizse yazık. Yeni 
müziği bulabileceğiniz bir başka kaynak 
da radyolardır. Çocuklarınıza dinledikleri 
şarkıcıları ve toplulukları sorun. İnsanlara 
neyi sevdiklerini sorun. Dev yeniliklerle 
başarılı olan şirketler bunun çoğunun 
müşterilerine sordukları soruların yanıtları 
olduğunu söylemektedir. “ Daha iyisini 
nasıl yaparız?” “ Hayatınızı nasıl kolaylaş-
tırabiliriz?” “ Hangi yeni hizmeti veya 
ürünü sunmamızı beklersiniz?”

Sorularınıza ortak yanıtlar almaya baş-
ladığınızda, bunları karşılayacak ürün ve 
hizmeti sunacak birinin ortaya çıkacağı 
kesindir. Bu gibi sorular kurumun bütün 
düzeylerinde sorulmalıdır.

Üst düzeydeki kişilerin bir şirketi değiş-
tirme ve büyük değişikliklerin gerektirdiği 
kaynakları hızla kullanma gücü olduğu 
için, müşterilerle sürekli ve doğrudan 
temas içinde olmaları bir zorunluluktur.

YOLCULUğA ÇIKIN:  Çok yer dolaşan 
ve yerel kültürleri görerek tanıyan insan-
ların yeni eğilimleri  görme şansı vardır. 
Starbucks bile kurucusunun Avrupa tarzı 
cafe’leri sevmesinin sonucudur. Elinize bir 
başka ülkeye yolculuk olanağı geçer geç-
mez hemen bunu değerlendirin ve gitti-
ğiniz yerde birkaç gününüzü sokaklarda 
dolaşmaya ayırmaktan çekinmeyin. Neler 
olup bittiğini ve özellikle de gençleri göz-
lemleyin.

İNSANLArIN NASIL YAŞADIğINI 
ArAŞTIrIN: Birçok ülkede Cumartesi ve 
Pazar günleri, emlakçıların muhtemel alı-
cıları için dükkanlarını açık tuttuğu gün-
lerdir. Eğer planlı davranırsanız, günde 
on-on beş ev gezebilirsiniz. Görmeyi bilene 
ne büyük bir fırsat.
Eğer yeni bir ev almayı düşünmüyorsanız, 
o zaman evin dışını unutup içine bakabi-
lirsiniz. Ev sahipleri ev içindeki alanları 
nasıl değerlendiriyor? Evin en çok kullanı-
lan yerleri nereleri? Ne tür mobilya bulun-
duruluyor? Yerler ne kaplı? Dolaplarda ya 
da kilerde ne tür paket yiyecekler var? Din-
lenme ve eğlenmeye yönelik aletler hangi-
leri? Kaç televizyon var? Kaç bilgisayar var? 
Dekorasyonda hangi renkler ağırlıklı? 

SOKAKLArIN DİLİNİ OKUYUN: 34 
yaşındaki kafası traşlı, keçi sakallı Fabian 
Mansson yıllarca dünyanın en hızlı büyü-
yen moda ürünleri satıcısı H&M’i yönet-
miş bir eski CEO’dur. Her hafta ortalama 
üç mağaza açan firmanın toplam sayısı 
600’ü bulan mağazalarında günde bir mil-
yon parçadan fazla giysi satılıyor. H&M 
hangi finansal ölçüye vurulursa vurulsun 
son derece başarılı bulunuyor. Şirketin 
tasarımcıları moda gösterilerine asla katıl-
mıyorlar. Bunun yerine pub ve barlarda, 
klüplerde görünüyor, spor yarışmalarına 
katılıyor, çocuklu aileleri seyrediyor, rock 
konserlerine gidiyor, restoranda yemek 
yiyor, caddelerde dolaşıyor ve gelecek sezon 
satacakları ürünleri buralarda arıyorlar. 

CHARLES SCHWAB: Öncelikle hızlı 
karar alma ölçütleri geliştirmişlerdi. 
İkinci olarak finansal ürünleri pazara 
rakiplerinden daha hızlı sunma 
becerileri olduğunu ispatlamışlardı. 
Son olarak da imkansızı başarıp yeniliği 
kurumsallaştırmışlardı. Sonuçta dört 
hissedarlık bir şirketten dünyanın en 
büyük finansal servis şirketini yarattılar.
H&M: Bir zamanlar ortalama giyim 
mağazası konumunda idi. Şimdi yılda 
en az 1 milyon parça giysi satıyor 
ve mağaza sayısını 600’ün üzerine 
çıkarmayı başardı. Yaptıkları her şeyde 
gelenekseli aştılar. 
HOTMAIL: Her şey sadece bir fikirle 
başladı. Ancak, sadece 22 ayda, 20 
milyon müşteri ve 400 milyon dolarlık 
satış gelirine ulaşmayı başardı. Şirketin 

kurucusu olan Sabeer Bhatia herkesten 
önce ileriyi görme ve yaratıcılığın gücü 
konusunda hepimize iyi bir ders verdi.
TELEPIZZA: Leo Pujals hayatı boyunca 
biriktirdiği 100 bin dolarla bir pizza 
lokantası açtı ve bunu 1000 şubeli, 
2 milyar dolar değerinde bir yiyecek 
zincirine dönüştürmeyi başardı. On 
yıl içinde McDonalds’ın on yedi yılda 
geldiği noktaya ulaştı.
LEND LEASE: Bu Avustralya kökenli 
emlak ve mali danışmanlık şirketi – 
dünyanın en büyük alışveriş merkezi 
ve 2000 olimpiyatları olimpiyat köyü 
de içinde olmak üzere – dev inşaat 
projelerini, üstelik diğer şirketlerin 
iki misli hızla yaptı. Ellerindeki sihirli 
güç ne miydi? Ekip anlayışı ve proje 
yönetim becerileri.

EN HIZLI ŞİrKETLErDEN ÖrNEK STrATEJİLEr

YÖNETİCİLErE 
ANAHTAr 
TAKTİKLEr
İki yazar, her bölümün sonunda, 
o konuyla ilgili olarak yönetici 
ve işadamlarına kısa önerilerde 
bulunuyorlar... Bunlardan öne 
çıkanlar şöyle:
l Eğer hep kazanan bir hızlı 
düşünür olmak istiyorsanız, bir 
karar alırken şu iki adımı izleyin: 
Başarısızlığı en aza indirgeyin ve 
her fikri ince eleyip sık dokuyun.
l En hızlı şirketler, prensipleri, her 
karar alışlarında işleri hızlandırmak 
için kullanmayı becerebilenlerdir.
l Eskimo kuralı: “Akıllı aptaldır, 
aptal ise akıllı”... Hızlı karar alabilen 
akıllı kişiler, onlardan istenen her 
kararın gizlerini görebilirler.
l Yeni işler bulan veya eskilerinde 
köklü değişiklikler yapan şirketlerin 
finansal performansları çok daha 
yüksek olur.
l Yeni işler bulmak veya eskilerinde 
köklü değişiklikler yapmak 
için, geçmişte alınan kararların 
sürekli olarak gözden geçirilmesi 
gerekiyor.
l İnsanlardan oluşan 
organizasyonları yönetirken 
seferberlik vizyonu gerekir.
l Şirketler, başka şirketlere iş 
yaptırdıkları zaman, rekabet 
avantajlarını kaybetme tehlikesiyle 
karşı karşıyadırlar.
l Herkesin kendine özgün olan 
avantajları, hız bariyerlerini daha 
kolay aşmayı sağlar.
l Planlarınızı ve amaçlarınızı 
mümkün olduğu kadar az kişiye 
anlatın.
l Pazarda ilk olmak istiyorsanız, 
işinizi karmaşıklaştırmayın.
l Pazarda hızlı olmak ilk koşuldur. 
Hız tuzakları, şirketlerin hızını 
engeller.
l Çalışanlar yeterince hızlı değilse, 
ya şirkette hız tuzakları vardır ya 
da işe kaplumbağa almışsınızdır.

Kaynaklar: Capital Dergisi, Tübitak makaleler



10 HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS SARAY BÜLTEN

oranda mal ve ürün arzı olmamasından 
dolayı ürünleriniz yüksek kârlar elde ede-
biliyordu. Eski işletme sistemlerinde 
firmalar ürettikleri ürünlerin üzerine 
maliyetlerini, masraflarını ve bekledikleri 
kâr oranlarını koyarak bir bedel belirler-
lerdi. Üretim ve talep dengesi üreticiden 
yana olduğundan dolayı da üreticiler her 
zaman için çok hızlı biçimde alıcı bulur 
ve yüksek kârlar elde ederlerdi. Günü-
müzde ise bütün dünyada üretim bol-
luğu yaşamaktayız. Bu üretim bolluğu 
içerisinde ürünler ve şirketler nasıl 

Yaratmış olduğumuz değerler 
ister kişisel, ister firmamız için 
olsun; dışarıda bir alıcı bulu-
yorsa ve geri dönüşü oluşu-

yor sa  bu  b i z im değer l e r imiz in 
değerlendirildiği anlamına gelir. Bu 
değerlendirmenin kârlı olabilmesi içinse 
içsel dünyamızda öncelikle bunu hak 
ettiğimize inanmamızla ve kendimizin 
de aynı değeri verdiğimizi göstermemizle 
mümkündür. 

KÂR: şirket bünyesinde ve özelimizde 
yaptığımız işlere, çalışanlarımıza ve müş-

terilerimize verdiğimiz değer ve bu değe-
rin yarattığı algının bir ürünüdür. 

Ancak unutmamalıyız ki yarattığınız 
değerleri zamanında, hızlı, yüksek pazar-
lama ve algı gücü ile ulaştıramamamız 
durumunda değer hak ettiğini bulama-
yacak ve yeterli kâr elde edilemeyecektir. 
Yani kendimize veya ürünlerimize vermiş 
olduğumuz değerler ancak kendi içi-
mizde ve aynı zamanda dışarıda oluştur-
duğumuz algı ile yüksek kârlara döner.  

Eskiden işlerimiz çok daha kolaydı. 
Özellikle üreticiyseniz pazarda yeterli 

HIZLI, KÂrLI vE 
PErfOrMANSLI YAŞAM
Kâr ve performans dediğimizde aklımıza hep iş 
dünyası gelir. Halbuki hayatın her aşamasında kâr, 
kârı getiren performans ve bunu gerçekleştiren 
kararlar vardır. 
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sıyacak, sonucunda kârsızlık olacaktır. 
Bu sebeple üst yönetimdeki lider ve 

yöneticilerin asli görevi kârlılığın ve sür-
dürülebilir büyümenin içeriden dışarıya 
doğru oluştuğunu fark etmeleri ve 
düşünce, çalışma, eylem ve kararlarını bu 
yönde oluşturmalarıdır. Bu da ancak 
kişisel bütünlüğe ulaşmış, pragmatik, 
vizyoner bir bakış açısıyla mümkündür. 

Türkiye’deki şirketlerin ortalama 
ömrü 14 yıldır. Fortune 500 listesindeki 
şirketlerde dahi ortalama şirket ömürleri 
40 ile 50 yıldır. Bu bağlamda Saray’ın  55 
yıllık tecrübe ile 35 yıldır göstermiş 
olduğu sürdürülebilir büyümenin ne 
kadar büyük bir başarı olduğu ortadadır. 
Bu başarıyı sizler yarattınız, önemli olan 
bu başarınızın asli kaynağını fark etme-
niz ve bu değerlerinize her daim sahip 
çıkmanızdır. 

Başka yazılarımda ve eğitimlerimde 
buluşmak dileğiyle...      

Sinan Ergin

değerli ve kârlı olacaklar ? 
Değerli ve Kârlı olabilmek için şirket-

ler ve kişiler değerlerini ve güçlü yanla-
rını çok iyi analiz etmelidir. Nerede 
olmak istedikleri veya ne istedikleri çok 
önemli değildir. Firmalar ve kişiler ken-
dilerinde yapacakları gerçekçi ve farkın-
dalık bilinci içerisindeki bu analiz ile 
değerlerini bulurlar ve bu değerler onla-
rın DNA’sını oluşturur. Bu oluşum, 
olmak istenen yer ve şu andaki durum 
arasındaki ikiliği ortadan kaldırır ve 
kurumların gerçekçi pozisyonlarını 
ortaya çıkarır. Bu pozisyon firmanın veya 
kişinin ürettiği ürünlere ve yaptığı işlere 
yansıyacaktır. Buradan da anlaşılacağı 
gibi sizin konumunuz ve oluşumunuz 
pazarın ihtiyaçlarına göre bir üretim yap-
mak değil, kendi değerlerinizi ve gücü-
nüzü fark ederek pazarda ve müşteri 
gözünde değerinizin doğru algılanmasını 
sağlamaktır. Doğru konumlandırma 
sayesinde firmanızın lokasyonundan, 
çalıştırdığınız insanlardan, ürettiğiniz 
ürünlere kadar bir bütünlük oluşacaktır. 
Sizin oluşumunuz ve değerleriniz piya-
sada doğru pozisyon almanızı ve doğru 
müşteri ile buluşmanızı sağlayacaktır. 
Bütün bunların sonucu yüksek değer ve 
kârlılık olacaktır. 

Ancak unutmamalıyız ki kârlılık her 
koşul ve şartta kısa bir dönem için sağla-
nabilir. Önemli olan sürdürülebilir ve 
kalıcı olmasıdır. Bunu sağlamakta ancak  
yukarıda da belirttiğim gibi değerlerimize 
sahip çıkmakla ve dışarıda yaşanan sos-
yoekonomik oluşumlar veya beklenme-
yen politik ve ekonomik durumlara 
rağmen değerlerinizden ve pozisyonu-
nuzdan ödün vermemekle olur . Bu tip 
kurum ve kuruluşlar kısa dönem içeri-
sinde hak ettikleri değerleri alamasalar 
bile uzun dönemde her zaman değerleri 
olan kârlı bir kurum olacaklardır. Değer-
lerine sahip çıkan ve değerlerine değer 
veren kurum, kuruluş ve kişiler  sürdürü-
lebilir büyüme ve sürdürülebilir kârlılık 
içerisinde var olmaya devam edeceklerdir. 

Şirkette çalışan liderler kendi değerleri 
ile şirket değerlerini birleştirmeli, şirket 
ve kendilerini ayırmamalıdırlar. Ayrım 
olması durumunda, bu ikilik içsel olu-
şumlarda çatışma doğuracak ve bu 
çatışma şirket içerisinde ciddi enerji kay-
bına neden olacaktır. Bu enerji kaybı 
performans kaybına ve kararlara da yan-

Profesyonel kariyerine 1990 yılında 
Xerox’ta başlayan Ergin, 13 yıllık Xerox 
bünyesindeki çalışmaları sırasında, 
Ankara Bölge Müdürü, İstanbul Direkt 
Satış Müdürü, Türkiye Pazarlama ve 
Satış Direktörlüğünü ve Yönetim Kurulu 
üyeliği görevini yürütürken özellikle 
2001 yılındaki ekonomik krizde göster-
miş olduğu liderlik ve yönetim metodu, 
geliştirdiği satış ve pazarlama projeleri ile 
gelişen pazarlara örnek olmuş ve EMEA 
tarafından başarı ödülüne layık görül-
müştür. Türkiye ve Türkî Cumhuriyetleri 
ve Gelişen Pazarlar Operasyon Direktörü, 
Türkiye ve Türkî Cumhuriyetler Satış 
ve Pazarlama Direktörlüğü görevlerini 
yürütürken, aralarında Orta Avrupa Ül-
keleri, İsrail ve Türki Cumhuriyetlerinin de 
bulunduğu 11 ülkeden sorumlu olmuştur. 
2003–2006 yılları arasında Canon Tür-
kiye Genel Müdürlüğü görevi yaptıktan 
sonra, 2006 yılında Eğitim, Organizasyon 
ve Danışmanlık konularında faaliyet 
gösteren  firmasını kurmuştur.
Kurmuş olduğu ‘Pazarlama ve Satış 
Okulum’ Türkiye’de ve dünyada bir ilktir. 
Bu eğitim projesi sayesinde yılda 10 binin 
üzerinde pazarlama ve satış uzmanı ye-
tiştirerek, bu uzmanları Türkiye’nin önde 

gelen firmalarında istihdam etmektedir.
Türkiye’nin lider kuruluşlarına verdiği da-
nışmanlık ve eğitimler ile birlikte yüzlerce 
konferans ve organizasyonda yönetim, 
liderlik, motivasyon, satış ve pazarlama 
üzerine seminerler vermiştir. Özellikle 
“Kişisel Bütünlük Olmadan, Şirket Bütün-
lüğü Olmaz” başlıklı vermiş olduğu eği-
timler ve seminerler on binlerce kişi tara-
fından izlenmiştir. Eğitimlerinde önemle 
vurguladığı konuların başında bireysel 
bütünlük yer almaktadır. Geliştirmiş oldu-
ğu ‘7 Saniyede Etkileme ve 7 Dakikada 
Evet Alma Sanatı’, ‘Bütünsel Pazarlama’, 
‘İntegral Liderlik’, ‘ Fast&Fasting Leader-
ship’, ‘Leadership Live’ eğitimleri ile farklı 
bir bakış açısı kazandırmıştır. İş dünyası 
ile içsel hayatın birbirinden ayrı olmadığı-
nı ve iş dünyasındaki başarının içsel olu-
şumla geldiğine inandığı için 2014 yılında 
Live Consulting & Academy’yi kurarak 
bu yönde yepyeni eğitim ve öğrenme 
metotları geliştirerek ülkemizin ihtiyacı 
olan içsel ve dışsal oluşumunu sağlamış 
başarılı liderler ve iş insanları yetiştire-
cek bir misyonla çalışmaktadır.  Sinan 
Ergin 2012 yılında ‘Medici’ nişanına layık 
görülmüştür. Best-Seller ‘? Neden’ ve 
‘Nedensiz’ kitaplarının yazarıdır. 

SİNAN ErgİN KİMDİr?
i
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Temellerimizin atıldığı 1961yılın-
dan bu yana, bünyemizdeki 
güçlü markalarımız, kaliteli 
ürünlerimiz, üretim tesislerimiz 

ve binlerce çalışanımız ile yenilikçi ve sür-
dürülebilir kârlı büyümeye odaklanan bir 
kurumuz. Saray Holding Grup Şirketle-
ri’nde görev yapan tüm değerli yönetici-
lerimizin gelişimlerini ve fikirlerini her 
zaman önemsiyor, yenilik üretmek ve yeni 
projeler geliştirmek için beyin fırtınası 
toplantıları, çalıştaylar ve eğitim seminer-
leri gerçekleştiriyoruz. 

Bu amaçla 23 Nisan tarihinde, Polonez-
köy‘de;  üst yönetimimizin, farklı şirket ve 
departmanları temsil eden yöneticilerimi-
zin ve değerli konuşmacıların katıldığı 
Kaynaşma ve İlham toplantısı yapılmıştır.

Saray Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Sami ÖZDAĞ, açılış konuşma-
sında  Saray Ailesinin; inancı, azmi, sebatı, 
sabrı, çalışma ve başarıyı temel değerleri 
olarak yaşatan bir grup, bir firma, 
bir aile olduğunu belirtmiştir. Viz-
yon, misyon ve değerlerimizi yeni-
den vurgulamıştır. 

Saray Holding Uzun Vadeli Stra-
tejik amaçları olan, İnsan, Marka, 
İnovasyon, Tedarik Zinciri, Karlı 
Satış ve Büyüme odağında mesajla-
rın paylaşıldığı toplantıda, hem teo-
rik olarak hem de uygulama 
alanında önemli başarılar elde eden, 
eserler ortaya koyan Liderin Takım 

Çantası kitabının yazarı, Sayın Dr. Cem 
KOZLU ve lider kuruluşlara verdiği 
danışmanlıkların yanı sıra liderlik, moti-
vasyon konularında eğitim veren Live 
Counsulting &  Academy’ nin kurucusu 
Sayın Sinan ERGİN, toplantımıza katıl-
mış bizlere ilham kaynağı olan değerli 
fikirlerini paylaşmışlardır.

İş konusu ne olursa olsun bir kurum, 
hüküm ve kararlar üreten bir fabrikadır 

diyen Sayın KOZLU esas işimizin karar 
üretmek olduğunu ifade etmiştir. 
KOZLU,  önemli işlere öncelik, odak-
lanma, karar alma, check-list kullanma  
ve kurumsal kültür konularında  değerli  
deneyim, fikir ve önerilerini paylaşmıştır.

Karar üretiminde izlenen aşamalar; 
çözülecek problemin belirlenmesi, veri-
lerin toplanması, fikir yürütme ve değer-
lendirmedir diyen KOZLU; karar 
alımını geliştirmek için yapılması gere-
ken pek çok şeyin olduğunu, bunlardan 
birinin de olmazsa olmaz toplantı yöne-
timi becerisini kazanmak olduğunu 
belirtmiştir.

Sn. Sinan Ergin ise, “yöneticilik “ kav-
ramı üzerinde değerlendirmeler yapmıştır. 
Belirsizliğin yoğun olduğu bu dönemde 
en büyük meydan okumalardan biri olan 
“Karlı Satışa Yön Veren Liderlik” konusu 
Sn. ERGİN’ in dinamik ve katılımlı  
workshop’u içinde yeniden irdelenmiştir.

KAYNAŞMA 
vE İLHAM  
TOPLANTISI
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YÖN + İTİCİ (YÖNETİCİ) = 
YÖN vErEN İTİCİ KUvvET

Yöneticilik kavramını yukarıdaki şek-
liyle formülüze eden ERGİN, yöneticinin 
öncelikle bir hedef  koyan sonrasında ise 
ekibine o hedef istikametinde itici kuvvet 
uygulayan kişi olduğunu belirterek hedef 
belirlemenin kritik noktasının ise “Şirke-
tin hedefi ile benim hedefim aynı doğrul-

tuda mı?” sorusunun cevabında yattığını 
ifade etmiştir. 

Hep beraber ortak hedefe ilerleme ama-
cının eyleme dönüştürülmesinin yöneti-
cinin niteliklerinde olduğunu ifade eden 
ERGİN, yöneticinin görevini, insanları, 
harici hayatlarında, hedeflerinden uzak-
laşıp başka yerlere gittikçe onları yeniden 
toparlayıp ortak hedefe yönlendirmek ve 

ortak hedefi her daim aşağıya doğru aktar-
mak şeklinde ifade etmiştir.

Departmanlar arası çalışma uyumunun 
insan vücudu üzerinde modellendirildiği 
work shop’da ERGİN,  mesajı  “Bütün 
departmanları insan bedeni gibi düşün-
meye başlarsanız, bir anda bakışınız değiş-
meye başlar, birlik ve beraberliğin 
önemini yeniden fark edersiniz” şeklinde 
özetlemiştir.

Aslında her departmanın satış yaptığını 
vurgulayan ERGİN, kârlı satış stratejimizi 
tamamlayan “hızlı balık ol!” mottomuzu, 
“herkesin avda olduğu 9 - 5 saatlerinde 
ofiste oturmayın, müşteriye kim önce 
giderse o kazanır” sözleri ile destekleyerek 
satış sanatının incelikleri üzerine fikirle-
rini aktarmıştır. 

                    Karardan Sonra√	Kararın niteliği nedir, beklentilerimizi ve  
vizyonumuzu veya korkularımızı yansıtıyor mu?

KArAr CHECKLIST’İ
 Karardan Önce√	Karar vermesi gereken ben miyim? 
 Ben değilsem kim? 

√	Karar vermek icin doğru zaman mı? 
 Çok erken, çok geç?

√	Kararın konuyla ne kadar ilgisi var?
 Çok, az?

 Karar Sırasında√	Analizlerin getirdiği farklı alternatifler 
üzerinde yeterince tartışıldı mı? 

√	Farklı alternatifler ve karar vermemeye 
bağlı tüm risklerin farkında mıyız?

√	Karar vermemi sağlayan mantığım ve 
iç güdülerimi dengeleyebiliyor muyum?

√	Önyargılarım neler?
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06 Mayıs 2016 tarihinde 
Boğaziçi Üniversitesi’nde, 
Boğaziçi We -commerce 

E ticaret zirvesinde; Rogo, 
Eldenele küp gofret ve 

Powernut tadım-tanıtım 
aktivitesi gerçekleştirdik.
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Lezzetli ve yenilikçi ürünleri ile 
sevilen bisküvi markası Saray, bu yıl 
art arda önemli yurt dışı fuarlarında 
yerini alıyor. Saray Bisküvi Mayıs 

ayında Brezilya’da APAS 2016, Güney 
Kore’de Seoul Food and Hotel 2016 ve 
ABD - Chicago’da Sweets&Snacks Expo’ya 
katılarak sevilen atıştırmalıklarını dünyaya 
tanıtacak.

 Türkiye’nin sevilen bisküvi markası 
Saray, Mayıs ayı boyunca üç önemli yurt 
dışı gıda fuarına katılarak, ihracat fırsatlarını 
yerinde değerlendirecek. APAS 2016, Seoul 
Food and Hotel 2016 ile Sweets&Snacks 
Expo’da stand açacak olan Saray Bisküvi 
dünyanın farklı ülkelerinden gelecek 
ziyaretçiler ile buluşarak, ürünlerini 
tanıtacak.

 Dünyanın en büyük süpermarket ticaret 
fuarı olarak kabul edilen Uluslararası 
Süpermarketler Fuarı - APAS (Associação 

Paulista de Supermercados - International 
Exhibition for Supermarkets), 1984 
yılından bu yana her yıl Brezilya’dan ve 
dünyanın farklı ülkelerinden süpermarket 
zincirleri ile satıcıları 
bir araya getiriyor, iş 
birliği kurma imkânı 
sunuyor. 2-5 Mayıs 
tarihleri arasında 
Brezilya’nın Sao Paulo 
kentinde binlerce 
ziyaretçiye ev sahipliği 
yapacak fuar, Saray 
Bisküvi’nin de birbirinden yenilikçi ve 
lezzetli ürünlerinin süpermarket zincirleri 
ile buluşmasına aracılık edecek. Saray 
Bisküvi’nin yer alacağı bir diğer fuar olan 
Seoul Food and Hotel 2016 Seul şehrinde 
10-13 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. 
Fuar; dünyanın en büyük 13. ekonomisine 
sahip Güney Kore’de perakende, yeme-içme 

ve atıştırmalık alanındaki kilit ithalatçılar, 
distribütörler ve sektör alıcıları ile buluşma 
imkânı sunuyor. Saray’ın Mayıs ayında 
katılacağı, dünyanın 90 farklı ülkesinden 
700 kurumun ürünlerini tanıtacağı ve 16 
binden fazla katılımcıyı bir araya getirecek 
Sweets&Snacks Expo, 24-26 Mayıs tarihleri 
arasında ABD Illinois eyaleti Şikago 
kentinde düzenlenecek. Sweets&Snacks 
Expo 2016; atıştırmalık, çikolata, sakız, 
şekerleme kategorilerinde binlerce ürünün 
tanıtılacağı bir fuar olacak.

 Tüketicinin kalbini fetheden 400’ü aşan 
ürünü ile 110’u aşkın ülkede faaliyetlerini 
sürdüren Saray Bisküvi; Mayıs ayında farklı 
ülkelerdeki bu üç önemli fuarda açacağı 
standlarında vazgeçilemeyen tatları 
Chocolips, Eldenele küp gofret gibi 
ürünlerin yanı sıra Powernut, 100 Kalori 
gibi yeni ürünlerini de ziyaretçilerin 
beğenisine sunacak. Saray ürünleri ile 
dünyanın farklı ülkelerinde her gün 
milyonlarca kişiye ulaştıklarını belirten 
Saray Bisküvi Yurt Dışı Satış Direktörü 
Kamil Özdağ, “Saray Bisküvi olarak 

geçtiğimiz yıl, dünyanın 
ilk ve tek devlet destekli 
m a r k a  g e l i ş t i r m e 
programı Turquality’e 
kabul edilen sayılı 
firmalardan biri olduk. 
Bu gelişme ile 1987 
yılından bu yana devam 
e d e n  y u r t  d ı ş ı 

faal iyetlerimizdeki pazarlama ve 
markalaşma çalışmalarımızı artırdık. Her yıl 
olduğu gibi bu yıl da sektörümüzün dünya 
çapında önemli fuarlarına katılım 
sağlayarak, yeni pazarlar için arayışlarımızı 
sürdürmeye, iş birliklerimizi geliştirmeye ve 
ürünlerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. 
Son dönemde özellikle ABD, Avrupa ve 
Uzak Doğu’da yer alan global zincir 
marketler ile görüşmeler yapıyor, bölgesel 
fuarları takip ediyoruz. Mayıs ayında 
Brezilya, Güney Kore ve ABD’de 
katılacağımız fuarlar bizim için çok önemli. 
Sürdürülebilir kârlı büyümeyi hedefleyen 
bir kurum olarak hem yeni pazarlara 
girmek, hem de var olduğumuz pazarlardaki 
penetrasyonumuzu güçlendirmek istiyoruz. 
Geniş ürün yelpazemiz ve güçlü dağıtım 
kanallarımızla yurt içinde yakaladığımız 
başarıyı yurt dışında da sürdürmek 
istiyoruz. Hedefimiz bir dünya markası 
olmak” dedi. 

SArAY BİSKÜvİ’DEN 
YUrT DIŞI ATAğI...

%100 YENİLENEBİLİr 
ENErJİ KONfErANSI
26-28 Mayıs ‘da Türkan Saylan Kültür merkezinde 
bu yıl altıncısı düzenlenen %100 yenilenebilir enerji 
konferansına ürünlerimizle sponsor olarak katıldık. 

Konferans lezzetli ve 
enerjik ürünlerimiz 
Powernut, Eldenele 
Küp Gofret, Cralips  
vd. çeşitlerimizle 
tatlandı. 
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YENİ ÜrÜNLEr vE
YENİLENENLEr

ÇİKİLOP
 Canınız hafif bir tatlı çektiğinde, efsanevi 

marshmallow lezzeti olan Çikilop, artık 
6’lı multipack (çoklu paket) seçeneği ile 

de her an yanınızda olacak.

LIGHT KRAKER
Lezzetli ve doyurucu ara öğün 

atıştırmalığı olan light krakerimiz, 
güçlendirilen içeriğiyle molaların 

vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

TAT PARE 200 GR.
 Ev partilerinin, sıcak sohbetlerin, sürpriz 
kutlamaların aranılan ismi olan Tatpare; 
gramajında yapılan değişiklikle karışık 
meyveli, kakaolu ve kakaolu mozaik 

kek çeşitleriyle yenilenerek sevenleriyle 
buluşmaya hazırlanıyor.

CRALİPS
Peynirli ve baharatlı zengin aroma 

ile lezzetlendirilen dudak şeklindeki 
eğlenceli tuzlu atıştırmalığımız Cralips 
gramajı yenilenerek 100 gr. şeklinde 
tüketicisiyle buluşmaya başlamıştır.

RULO GOfRET
 Sıcak yaz günlerinde dondurmanın 
kenarında, çalışmaktan bunaldığınız 

zamanlarda çay, kahve aralarında buz 
gibi meyve suyunun yanında misafir 

sohbetlerinin en tatlı anına pratik sunumuyla 
rulo gofret eşlik edecek. Eldenele Rulo 

Gofret 270 gr. ve 60 gr. seçenekleri ile yeni 
tatlar serüveninize eşlik edecek.

100 KALORİ
Atıştırmalık yemeyi seven aynı zamanda 

formuna dikkat edenler için “kalorisi 
adında keyfi tadında” sloganıyla en 

lezzetli atıştırmalıklarımızı porsiyonladık. 
Artık çok sevilen Hindistan cevizli, 

karamelli ve yer fıstıklı barlarımızı, çıtır 
gofretimizi, meyveli kekimizi, baharatlı 

krakerimizi isteyen herkes kalorisini 
bilerek ve kontrollü olarak tüketebilecek.
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BİZDEN HABERLER

SOSYAL MEDYA 
ÇALIŞMALArIMIZ

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-?

 100 Kalori için hazırlanan 
postlarımız Instagram, Facebook 
ve Twitter hesaplarımızda 
paylaşılmıştır. 100 Kalori kadın 
görselli reklam 81.471 kişiye, 
erkek görselli reklam 65.648 
kişiye erişmiştir.

 Powernut için hazırlan reklam filmimizin 8 
saniyelik versiyonu Instagram, Facebook ve 
Twitter hesaplarımızda paylaşılmıştır. Powernut 
8’’ reklamı filmi ise 492.113 kişiye ulaşmıştır.

 Powernut için 
hazırlanan reklam 
filmimizin 19 saniyelik 
versiyonu Instagram, 
Facebook ve Twitter 
hesaplarımızda 
paylaşılmıştır. 
Powernut Reklam 
filmi 1.394.235 
kişiye ulaştı.

SArAY POwErNUT 
BABALAr gÜNÜ YArIŞMASI

 “Babamla Sevgimizin Gücü” fotoğraf 
yarışmamız başlıyor! Babanızla birlikte 
çekildiğiniz  #BabamlaSevgımızınGucu   temalı 
fotoğrafınızı Facebook ya da Instagram 
sayfamızda paylaşın, Saray’dan lezzet dolu 
hediyeler kazanma şansı yakalayın.
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İHTİYACIN OLAN ENErJİ 
SArAY POwErNUT’TA… 
POwErNUT İLE 
gÜÇ SENDE!

 1.128.956 kişiye ulaştı.

ANNELEr gÜNÜ
vİDEO PAYLAŞIMI

 Anneler Günü kutlamasına özel 
olarak animasyon video hazırlanmıştır. 
Instagram, Facebook ve Twitter 
hesaplarımızda paylaşılan video 
634.493 kişiye erişmiştir.

 ÇikonellaLezzeti yarışmamız sosyal 
medyada sahur ve iftarda çekilmiş 
Çikonella’lı sofraların fotoğraflarını 
bekliyor.

Güzel bir çevrede, mutlu ve sağlık dolu bir hayat herkesin olsun! 
Dünya Çevre Günü’nüz kutlu olsun.

ÇOCUKLAr gÜLEr, 
DÜNYA gÜLEr...

 110'dan fazla ülkede 400'ü aşkın ürünümüzle, dünya çocuklarının yüzünü 
güldürmekten mutluluk duyuyoruz...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladık.
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BİZDEN HABERLER

CAKE STAr 
İLE LEZZETLİ 
vE EğLENCELİ 
YArIŞMAMIZ 
BÜYÜK İLgİ 
gÖrDÜ…

 Cake Star’ lı fotoğrafını 
paylaş, Saray’dan lezzet 
paketi kazanma şansı 
yakala! Saray Cake Star 
şimdi A101 ve diğer 
seçkin marketlerde…

Çilekli
Cake Star

SARAY BÜLTEN haziran-temmuz-aĞustos
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MEDYA 
YANSIMALArI

IHürriyet Kelebek
20.05.2016

ISofra
01.05.2016

IPosta
12.05.2016IKobiEfor

01.03.2016 IYeni Şafak Pazar
22.05.2016

IElectric Lighting Magazine 
01.05.2016

IAnne Çocuk
01.06.2016

IKonya Yenigün
13.04.2016



BİZDEN HABERLER

IYeni Haber Konya
09.05.2015

IEkonomi Gazetesi
29.02.2016

IForbes
01.05.2016

ISabah
26.05.2016

IYeni Haber Konya 
13.04.2016

IHürses  
15.04.2016IKeyifli Alışveriş 

01.06.2016



IElectric Lighting Magazine 
01.05.2016

IAnadolu Manşet
07.05.2016 IAnnelik Sanatı

01.05.2016

IAnnelik Sanatı
01.05.2016

IKobiEfor
01.05.2016



23SARAY BÜLTEN haziran-temmuz-aĞustos

BİZDEN HABERLER

IEkonomi Gazetesi
29.02.2016 IYeni Haber Konya 

29.04.2016

IAkib Aktüel 
01.03.2016IKonya’nın Sesi

29.04.2016

IYeni Yüzyıl
10.05.2016IYeni Yüzyıl

30.04.2016

IAnne Bebek
01.04.2016
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POrTAL 
YANSIMALArI
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BİZDEN HABERLER
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BİZDEN HABERLER
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tirmeyi amaçlamış olan Greeneco Enerji 
Elektrik Üretim A.Ş., lisanslandırılmış ve 
lisans aşamasında olan RES, JES ve GES 
tipi çevreci enerji üretim çeşitleriyle Tür-
kiye çapında yıllık 1 milyar Kwh üretim 
kapasitesinde karma elektrik enerji üre-
tim portföyü kurmayı hedeflemiştir.

Greeneco, santral alım sözleşmesi ile 
ülkemizde yerli türbin üretilmesine ola-
nak sağlayarak, ilk yerli türbin kullanan 
jeotermal elektrik santrali olma özelliğini 
de taşımaktadır. 

Hedefi, yerli ve yenilenebilir enerji kay-
nakları ile sürdürülebilir, ucuz, temiz ve 
insanlık için de bir o kadar çevreye say-
gılı, adı gibi “Green” enerji üretmektir.

Greeneco jeotermal santrali projesinin 
ana danışmanlıklarını; Hacettepe Üni-
versitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 
GeologicaI Inc. California USA ve 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür-
lüğü gerçekleştiriyor. 

Greeneco, kendini insanlığa karşı 
sorumlu hisseden bir firma olarak daha 
yaşanabilir bir dünya hedefiyle ülkemizin 
enerji açığını karşılamaya odaklanmıştır. 
110 milyon dolarlık proje yatırımı ile 
Türkiye’nin artan enerji ihtiyacına en 
uygun, sürdürülebilir, karlı ve temiz 
enerji üretim teknolojileri ile çözüm 
olmayı hedeflemektedir.

Yatırımları ile dikkat çeken Greeneco, 
Denizli Ekonomisinin Aktörleri Ödülle-
rinde yılın en büyük yeni yatırımı ödü-
lüne de layık görülmüştür. 

Dünyanın en temel sorunların-
dan biri enerji sorunu. BM’in 
Sürdürülebilir Kalkınma Zir-
vesi’nde 2030 kalkınma 

hedefleri olarak  açıkladığı 17 temel  
hedef ’ten 7.’si dünya çapında enerji kay-
nağı. Herkesin 2030 yılına kadar önce-
l ikl i  olarak yeni lenebi l i r  enerj i 
kaynaklarından elektrik ve enerji sağla-
yabilmesi hedefleniyor.

2012 yılında kurulan Greeneco Enerji 
Elektrik Üretim A.Ş.; bu hedefleri  insan-
lar ve gezegenimiz için yapılacaklar listesi 
ve başarı için bir çerçeve olarak değerlen-
direrek, daha temiz, daha yaşanabilir bir 
dünya hedefiyle çevre dostu enerji olan 
jeotermal enerji üretimine başladı. 

Türkiye’nin artan enerji ihtiyacının 

ithal girdiye ihtiyaç duymaksızın elektrik 
üretebilen çevreci, yerli ve yenilenebilir 
enerji kaynakları ile karşılanmasına katkı 
vermek amacıyla kurulan Greeneco 
Enerji, Denizli – Sarayköy - Tekke böl-
gesinde 2 bin 250 hektar alanda kurulu, 
110 milyon dolarlık proje yatırımının 
yaklaşık yüzde 80’ini tamamladı. 

Saray Holding ve Acarsan Holding 
ortaklığıyla kurulmuş olan Greeneco,  
yıllık 200.000.000 Kwh’lik üretim 
yapma hedefi ile ülkemizin enerji açığını 
karşılamaya odaklanmıştır.

İLK YErLİ TÜrBİN 
KULLANAN SANTrAL

Türkiye’nin elektrik ve ısı ihtiyaçları 
çerçevesinde önemli tasarruflar gerçekleş-

grEENECO ENErJİ 
ELEKTrİK ÜrETİM A.Ş.
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Sayın Bayram Çelik, Milkman A.Ş.’de 
İstanbul Bölge Satış Müdürü olarak 
göreve başlamıştır.

Sayın Ercan Şahin, Saray Bisküvi’de 
Kategori Müdürü olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın İbrahim Baltacı, Saray Bisküvi, 
Zincir Mağaza ve Bölgesel Market 
Yöneticisi olarak göreve başlamıştır.

Sayın Sinan Küçükhüseyin, Saray 
Bisküvi Alan Satış Yöneticisi olarak 
göreve başlamıştır.

Sayın Kadir Kaçar, Saray Bisküvi 
Alan Satış Yöneticisi olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Ahmet Yavuz, Saray Bisküvi’de 
Alan Satış Yöneticisi olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Sabiha Asru Günaydın, Milkman 
A.Ş.’de Satış Operasyon Uzmanı olarak 
göreve başlamıştır.

Sayın Beril Abay, Saray Bisküvi’de 
Ticari Pazarlama Uzmanı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın İsmail Rüzgar, Greeneco 
A.Ş.’de Genel Formen olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Hüseyin Seçkin, Greeneco 
A.Ş.’de Kontrol Odası Operatörü olarak 
göreve başlamıştır.

Sayın Ahmet Demir, Omkasar A.Ş.’de 
Operatör Yardımcısı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Çetin Alıçoğlu, Saray Bisküvi’de 
İdari İşler Elemanı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın atma Kocabaş, Saray Bisküvi’de 
ikram elemanı olarak göreve 
başlamıştır.

ATAMA
Sayın Süleyman Koyuncu, 
Saray Holding Gıda Grup Başkan 
Yardımcılığı’na atanmıştır.

DOĞUM
Greeneco AŞ’den Muhammet 
Şimşek’in, Eray adını verdikleri erkek 
çocuğu dünyaya gelmiştir.

Greeneco AŞ’den Kadir Başyaran’ın 
Buğlem adını verdikleri kız çocuğu 
dünyaya gelmiştir.

Milkman AŞ’den Bülent Gücümen’in 
Gülseren adını verdikleri kız çocuğu 
dünyaya gelmiştir.

Mobsar AŞ’den Ahmet Kardeş’in 
Mehmet Akif adını verdikleri erkek 
çocuğu dünyaya gelmiştir.

EVLENENLER
Saray Bisküvi Kırklareli Fabrikamızda, 
Satınalma Şefi olarak görev yapan 
Abdullah Türkgeldi’nin kızı Feyza 
Türkgeldi evlenmiştir.

SArAY AİLESİ 
BÜYÜYOr

BİZDEN HABERLER

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

arkadaşlarımızı tebrik ederiz. 

Arkadaşlarımıza sağlık, mutluluk
ve huzur dolu bir yaşam dileriz.

Kendilerine yeni görevlerinde 
başarılar dileriz.
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KÜLTÜR

SUYUNUZU KUrTArACAK 
ALIŞKANLIKLAr

EN TEMEL DOĞAL KAYNAKLARIMIZDAN BİRİ 
OLAN SUYU DAHA vERİMLİ KULLANABİLMEK İÇİN 
DEĞİŞTİREBİLECEĞİMİZ BEŞ ALIŞKANLIĞI SİZLER 

İÇİN NOT ETTİK.

Arabanızı yıkatmak 
için 150 litre su 
harcarsınız. Bu 

sebeple, arabanızı 
ayda 1 kere yıkatmanız 

yeterli olacaktır.

Kazanç: Küvetinizi 
doldurabileceğiniz 

150 litre su.

Banyonuzu, 
küveti doldurarak 

yapıyorsanız seviyesini 
5 cm azaltmayı tercih 

edebilirsiniz.

Kazanç: Evinizin 
önüne koyacağınız 
kapla hayvanlara 
verebileceğiniz 

70 litre su.

Klasik musluk 
başlıkları dakikada 

20 litre su harcarken, 
düşük akımlı su 
başlıkları 10 litre 

harcıyor. 

Kazanç: Çiçeklerinizi 
sulayabileceğiniz 

10 litre su.

Diş fırçaladığınız iki 
dakikada 15 litre su 

harcanıyor. İhtiyacınız 
olmadığında musluğu 
kapatmanız ise kaybı 
yarı yarıya indiriyor.

Kazanç: Meyve-
sebzelerinizi 

yıkayabileceğiniz 
7-8 litre su.

Dağ gibi biriken 
bulaşıkları elinizde 

yıkamak 200 litre su 
gerektirirken, hepsini 
bulaşık makinesine 
koymanız sadece 15 

litre su harcatır.

Kazanç: Fazladan 
arabanızı 

yıkatabileceğiniz 
185 litre su.
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BİZDEN PORTRELER

BİZDEN POrTrELEr  
BİZDEN TArİfLEr

Bir diğer konuğumuz Yurt Dışı Müşteri 
İlişkileri Yöneticisi Merve KÖRPE. Ana-
dolu Üniversitesi İşletme bölümünden 
mezun olan Körpe, iş hayatına Argon 
Kimya’ da İhracat Operasyon Sorum-
lusu olarak başlamıştır. 2010 yılında 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Asistanı olarak Saray 
Bisküvi’de görev alan 
Körpe, satış- operason 
görevini yürütmüştür. 
Son olarak Müşteri 
İlişkileri Yöneticisi olarak 
görevine devam etmek-
tedir. En büyük hobisini 
resim ve heykel yapmak 
ile müzik dinlemek 
şeklinde ifade eden 
Körpe, Saray Bisküvi’ 
de çalışmanın en mutlu edici tarafı 
nedir sorumuzu, birçok alanda tecrübe 
edinme fırsatı yakalamak şeklinde ya-
nıtlamıştır. İstenilen her alanda kendinizi 
geliştirmek için olanak bulabilir ve bu 
konu da yardım da alabilirsiniz dedikten 
sonra en beğendiği ürünlerin; Choco 
Lato, Powernut ve 100 kalori ürünler 
olduğunu söylemiştir.

BİSKüvİLİ ÇİLEKLİ PARfE
Malzemeler:
l 1 paket Saray 150 gr. petibör l 1 adet 
Milkman Labne l 1 paket vanilya l 2 
poşet krem şanti l 1 adet limon suyu l 2 
su bardağı Milkman süt l Ceviz l Yarım 
kg çilek

Hazırlanışı:
Krem şantiyi 2 bardak soğuk Milkman 
süt, vanilya, limon suyu  ve Milkman 
Labne peyniri ile hazırlıyoruz. Hazırladı-
ğımız kremaya, Saray Petibör bisküvi-
leri ufak parçalara ayırarak ekliyoruz. 
Çilekleri  de çok küçük parçalar halinde 
keserek yine karışımımıza ekliyoruz. 
Daha sonra hazırladığımız karışımı 
küçük kuplara döküp derin dondurucu-
da yaklaşık 1 saat bekletiyoruz. Çilek ve 
ceviz ile süsleyerek servis ediyoruz.

eğitim programlarına 
katıldığı İstanbul Aydın 
Üniversitesi’nden İnsan 
Kaynakları Uzmanlık 
Sertifikası almıştır. 2010-2014 
yılları arası Fen Bilimleri 
Dershanesi Kırklareli 
Şubesinde görev aldıktan 
sonra 2014 yılı itibariyle 
Saray Bisküvi ve Gıda Sanayi 
A.Ş Kırklareli tesislerinde 
İnsan Kaynakları Şefi olarak 
çalışmaya başlamıştır. 

İlk konuğumuz Kırklareli 
Tesisleri İnsan Kaynakları Şefi 
Deniz UYSAL.
11.08.1989 Mannheim 
Almanya doğumlu olan Deniz 
UYSAL, Trakya Üniversitesi 
Bilgisayar Teknolojileri ve 
Programlama bölümünden 
2010 yılında mezun olmuştur.  
Anadolu Üniversitesi 
Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri bölümünde 
öğrenimine devam eden 
UYSAL, İnsan Kaynakları 
Yönetimi alanında kariyer 
yapmak istediğine karar 
verdikten sonra, çeşitli 

Çocukluk çağlarında merak 
saldığı halk oyunları danslarını 
hobi olarak sürdürmektedir. 
Saray Ailesine dahil olduğu 
için kendini çok şanslı 
hissettiğini ve bu pozisyonu 
fırsata çevirerek her geçen 
gün daha fazla çalışıp kariyer 
basamağını daha yükseğe 
taşımak istediğini  dile getiren 
Uysal, en sevdiği ürünün 
ise Powernut olduğunu 
söylemiştir.

Çalışma ortamını sevdiğini 
ifade ederken en sevdiği Saray 
ürünlerinin ise Chocolips, 
Choco Rogo ve Powernut 
olduğunu söylemiştir.

şeklinde ifade etmiştir.  Saray 
Bisküvi’ de çalışmanın en mut-
lu edici tarafı nedir sorumuzu 
çalışma ortamının güven verici 
olması şeklinde yanıtlamıştır. 

İkinci konuğumuz ise 
Karaman Fabrikamızdan 
Rabia ZEYBEK’dir. 01.10.1997 
Karaman doğumlu olan Rabia 
ZEYBEK 25.12.2015 tarihinde 
Yemekhane Personeli olarak 
Saray Ailesine katılmıştır. Lise 
mezunu olan ZEYBEK en bü-
yük hobilerini kitap okumak, 
gezmek ve sinemaya gitmek 

Bizden tarifler köşemizin bu sayımızdaki konukları Merve KÖRPE, Deniz 
UYSAL ve Rabia ZEYBEK. Hem kendilerini daha yakından tanıyacağız hem 
de yapmış oldukları tariflerle, ikramlarınızda Saray ürünleri ile fark 
yaratmanın pratik yollarını paylaşacağız.

SUMMER CUPCAKES
Malzemeler:
l 10 adet Saray Kakaolu Kek l 3 su Bardağı Milkman süt l 1 
kutu Saray Rulo Gofret l 3 yemek kaşığı un l 6 yemek kaşığı 
şeker l 1 kutu Milkman krem peynir

Hazırlanışı:
Un, şeker, 2 su bardağı Milkman süt tencere de kısık ateşte 10 
dakika pişirilir, soğumaya bırakılır, içerisine krem peynir ilave 
edilir. Bir kap içerisinde Saray Kakaolu kek, yarım su bardağı 
süt ile ıslatılır, kıvama getirilir, sunum yapmak istediğiniz 
kabın altına yayılır, üzerine hazırlamış olduğunuz krema 
koyulur. Sunum olarak kavanoz tercih edip, kat kat hazırlamış 
olduğum malzemeleri koydum, dondurma ve rulo gofret ile 
servis ettim. Küçük çocuklarımıza bu yaz günlerinde ufak 
atıştırmalıklar, büyüklerimiz için tatlı kaçamaklar yapabilirsi-
niz. Afiyet olsun.

BATON KEKLİ YAŞ PASTA
Malzemeler:
l 2 adet Saray baton kek l 5 
bardak Milkman süt l 2 bar-
dak şeker l 1 adet yumurta 
sarısı l 1 adet vanilya l 1 kaşık 
un l Çikolatalı puding l İste-
ğe göre mevsim meyveleri.
Muhallebisi İçin;
l 1 bardak sütün içine 1 bar-
dak şeker, 1 kaşık margarin, 
1 kaşık un konularak kısık 
ateşte pişirilir. Kaynadıktan 
sonra 1 paket vanilya eklenir 
karıştırılır.

Puding İçin;
3 bardak süt ve bir paket 
çikolatalı puding karıştırılır.
5 dk. kısık ateşte pişirilir.
Hazırlanışı:
2 adet baton kekin herbiri 
iki parçaya bölünür. Bölünen 
parçalar süt ile ıslatılır, daha 
sonra hazırlanan muhallebi 
ara katlara sürülür. Her katına 
meyve koyulabilir, en dış 
kısmı ise çikolatalı puding ile 
kaplanır ve süslemesi yapılır. 
Afiyet olsun.
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SArAY HOLDİNg ŞİrKETLErİNDEN
HABErLEr

ÖDÜLLÜ YATIrIM 
grEENECO’DA YEŞİL 
ENErJİ ÜrETİMİ 
BAŞLADI

 Daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle 
ülkemizin enerji açığını karşılamaya 
odaklanan Greeneco yenilenebilir enerji 
üretimine başladı. Greeneco Enerji Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı Kamil Öz-
dağ, “Ülkemizin 2023 yılı planlarına göre, 
elektriğin en az yüzde 30’unun yenilene-
bilir kaynaklardan sağlanması hedefle-
niyor. Greeneco Enerji olarak amacımız; 
yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları ile 
sürdürülebilir, ekonomik, temiz, insan-
lık için faydalı, çevreye saygılı, adı gibi 
“Green-Yeşil” enerji üretmek ve ülkemizin 
2023 hedeflerini gerçekleştirmesine 
katkıda bulunmak” dedi. Türkiye, dünya 
ülkeleri arasında enerji tüketiminde ön 
sıralarda geliyor. Ülkemizin 2014 - 2018 
dönemine ait 10. Kalkınma Planı ile enerji 
alanında, dışa bağımlılığımızı azaltmaya 
yönelik alternatif politikalar oluşturulma-
sı, büyüme ve cari açık üzerinde olumlu 
etkiler yaratılması ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının enerji üretimindeki payının 
yükseltilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, 2023 
yılında ülkemizin elektrik enerjisi ihtiyacı-
nın bugüne kıyasla iki kat artarak yaklaşık 
500 milyar kWh olacağı tahmin ediliyor. 
Bu talebi karşılayabilmek için ise bugün 
kurulu gücümüzün 2 katına çıkarılması ve 
100.000 MW’a ulaştırılması gerekiyor. Bu 
öngörülerden hareketle 2023 yılına kadar 
ülkemiz elektrik enerjisi üretimi içindeki 

yenilenebilir enerji kaynaklarının payının 
en az yüzde 30’a çıkarılması hedefle-
niyor. İthal girdiye ihtiyaç duymaksızın; 
çevreci, yerli ve yenilenebilir kaynaklar ile 
elektrik üretebilen Greeneco Enerji, yeni 
üretime başlayan santrali ile Türkiye’nin 
enerji üretim hedeflerine katkı sunmaya 
başladı. Santral, ülkemizde yerli türbin 
üretilmesine olanak sağlayan ve aynı za-
manda ilk yerli türbin kullanan jeotermal 
elektrik santrali olma özelliğine de sahip. 
Denizli – Sarayköy - Tekke jeotermal 
projesi ile amaçlarının yerli ve yenilene-
bilir enerji kaynakları ile sürdürülebilir, 
ekonomik, insanlığa faydalı, çevreye say-
gılı enerji üretmek olduğunu vurgulayan 
Greeneco Enerji Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Kamil Özdağ, “Sahamızda 
toplam 60 MWe’lik bir kurulu güce 
ulaşmayı planlıyoruz. Bu santralimizde 

yıllık 200.000.000 KWh elektrik enerjisi 
üretilecek. 2. etap yatırımımızın da 2019 
yılında tamamlanması ile 240 Milyon 
Dolarlık bir yatırım değerine ulaşarak, 60 
MWe kurulu güç ile yıllık 540.000.000 
KWh üretim kapasitesine ulaşmayı plan-
lıyoruz. Yatırımlarımız Türkiye genelinde 
dikkat çekiyor. Denizli Ekonomisinin 
Aktörleri Ödüllerinde yılın en büyük yeni 
yatırımı ödülüne layık görüldük” dedi. 
Bu proje ile ayrıca, yıllık yaklaşık 125 
milyon m2 doğalgaz ithalatının önüne ge-
çilmesini ve ülkemiz doğalgaz ithalatının 
45 Milyon Dolar düşürülerek cari açığımı-
zın azaltılmasına olumlu katkı sağlamayı 
hedeflediklerini belirten Özdağ, Greene-
co Enerji projesinin, fosil yakıt kullanımını 
azaltacak ve cari açığın kapanmasına 
katkı verecek önemli projelerden biri 
olduğunu ifade etmiştir.

SArAY BİSKÜvİ’DEN 
ÇİKOLATALI ÜrÜNLEr 
PAZArINDA Bİr İLK…

 Nefis çikolata kaplamalı kakaolu kek, 
üzerinde yer fıstığı ve karamelle doyum-
suz bir lezzet: Saray Powernut.
Mutluluk veren lezzetli ürünleri 
ile hem çocukların hem de 
yetişkinlerin gözdesi Saray 
Bisküvi; çikolatalı ürünler 

kategorisindeki yeni ürünüyle bir ilki 
gerçekleştiriyor. Nefis sütlü çikolata, kav-
rulmuş fıstık ve karşı konulmaz karamelin 
Saray’ın enfes kekiyle buluştuğu PoWer-
nut, doyumsuz lezzeti ile fark yaratacak. 
Lezzetleriyle yıllardır Türkiye’nin sevilen 
bisküvi markası olan Saray’ın alışılagel-
miş ürünlerden farklılaşarak ürettiği yeni 

tadı PoWernut; “Güç sende” 
sloganıyla 
çikolatalı 

ürünler dünyasına heyecan, enerji ve 
gençlik katmaya geliyor. Nefis sütlü çiko-
lata, kavrulmuş fıstık ve karşı konulmaz 
karamel lezzetini Saray’ın enfes keki ile 
buluşturan PoWernut, çikolata severleri 
keyifli bir lezzet yolculuğuna çıkarıyor. İş-
tah açan görüntüsü ve tadına doyulmaz 
enfes lezzeti ile PoWernut; çikolata, fıstık 
ve karamel içeriğiyle enerji verirken, nefis 
keki ile de alışkanlıkları değiştirip sıra dışı 
bir ürün deneyimi sunuyor. 
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SARAY HOLDİNG’TEN

SArAY BİSKÜvİ 
ATIŞTIrMALIKLArI, 
gULfOOD 2016’YI SArDI

 Lezzetli ve yenilikçi ürünleri ile sevi-
len bisküvi markası Saray, 21 - 25 Şubat 
tarihleri arasında düzenlenen Gulfood 
2016 - Uluslararası Gıda ve Gıda Tek-
nolojileri Fuarı’na katıldı. Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin Dubai kentinde düzen-
lenen fuarda stand açan Saray Bisküvi; 
katılımcıları sevilen atıştırmalıkları ve 
yeni ürünleri ile buluşturdu.
Uluslararası gıda sektörünün buluşma 
noktası olan, 4 bin 500 firmanın katı-
lımcı olarak temsil edildiği, 20 binden 
fazla markalı ürünün sergilendiği fuar; 
küresel gıda endüstrisinin en önemli 
tanıtım alanlarından biri. Birçok yeni 

ürün ve teknolojinin 
görücüye çıktığı 
fuara, her yıl olduğu 
gibi bu yıl da birçok 
ülkeden çok sayıda 
firma katılarak yeni 
ürünlerini tanıttı. Bis-
küvi, gofret, çikolata, 
kek, kraker ve şekerleme kategorilerin-
de 400’ü aşan ürününü yurt içi ve yurt 
dışı pazarlarda tüketicilerle buluşturan 
Saray Bisküvi’nin Chocolips, Powernut 
ve 100 kalori gibi yeni ürünleri fuarda 
en fazla dikkat çeken ürünler arasına 
girdi. Dünya gıda devlerinin ağırlandığı 
Gulfood 2016 Fuarı’nda yer almanın 
yurt dışı pazarlarda etkin olmak için 
önemli olduğunu belirten Saray Bisküvi 
Yurt Dışı Satış Direktörü Kamil Özdağ, 
“Saray Bisküvi olarak güçlü, dinamik ve 

yenilikçi olmayı ön 
planda tutan, güven 
veren bir dünya 
şirketi olma vizyonu 
ile hareket ediyoruz. 
Bugün, Saray markalı 
ürünlerimiz ile 110’u 
aşkın ülkede her gün 
milyonlarca tüketi-
cimize ulaşıyoruz. 
Geçen yıl, dünyanın 
ilk ve tek devlet des-
tekli marka geliştirme 
programı Turqua-

lity’e kabul edilen sayılı firmalardan biri 
olduk. Programın markamıza özellikle 
yurt dışı pazarlarda kattığı güç aşikâr. 
Bununla birlikte geniş ürün yelpazemiz, 
güçlü dağıtım kanallarımız ve önemli 
uluslararası fuarlara katılımımızla; sür-
dürülebilir kârlı büyümeyi hedefliyoruz. 
Yurt dışında firmamıza yeni fırsatlar 
yaratarak, markamızı dünya çapında ta-
nıtmaya devam etmek ve güçlü dağıtım 
sistemleri oluşturarak bir dünya markası 
olma yolunda hızla ilerliyoruz” dedi.

HEM KÜÇÜKLErE HEM 
BÜYÜKLErE 
SÜTLÜ - MEYvELİ 
İÇECEK: rOgO

 Birbirinden lezzetli süt ve süt ürün-
leriyle Türkiye’yi buluşturan Saray Milk-
man, Türkiye’nin ilk gerçek meyve sulu 
ve sütlü smoothie’si Rogo’yu tüketicinin 
beğenisine sundu. Birbirinden doğal, 
lezzetli meyvelerin karışımından oluşan 
Saray Milkman Rogo, hem çocuklar hem 
de aileler tarafından güvenle tercih edile-
cek. Doğal ve yenilikçi lezzetlerin mimarı 
Saray Milkman, yepyeni ürünü Rogo’yu 
tüketicisi ile buluşturdu. Bir buçuk yıl 

süren Ar-Ge çalışmaları neticesinde 
üretilen Türkiye’nin ilk şişeli smoothie’si 
Rogo; 7’den 70’e herkesi, günün her saa-
tinde, sağlıkla tüketebilecekleri lezzet-
lere davet ediyor. Saray Milkman Rogo, 
yüzde 35 gerçek meyve suyu ve yüzde 
30 süt karışımından oluşuyor. 
Çok sevilen vitamin kaynağı 
meyveler ile yüksek besin 
değerine sahip sütü bir araya 
getiren Rogo, tüketicilere hem 
sağlıklı hem de lezzetli yepyeni 
bir içecek alternatifi sunuyor. 
Soğuk olarak tüketildiğinde 
ve benzersiz aromasıyla ferahlık hissi 
yaratan Rogo’nun tropikal, kırmızı ve 
sarı meyveler olmak üzere 3 farklı çeşidi 

bulunuyor. Çocukların kemik gelişimi için 
büyük önem taşıyan kalsiyum açısından 
oldukça zengin yeni Rogo’nun her şişe-
sinde 105 mg kalsiyum bulunuyor. Anne-
lerin hassasiyetini dikkate alan Milkman; 
herhangi bir koruyucu madde içermeyen 

yeni, doğal Rogo’ları çocuklara 
özellikle tavsiye ediyor. Yeni 
Milkman Rogo şişesi elde, cepte 
ya da çantada taşımaya uygun 
pratik yapısıyla rahatlık; canlı 
renkleri ile estetik bir görünüm 
sunuyor. Kalitesini ISO 22000, 
ISO 9001/2008, BRC ve Helal 

Gıda Sertifikaları ile tescilleyen Saray 
Milkman’in yeni ürünü Rogo; 300 ml 
paketleriyle raflardaki yerini aldı.
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 Saray Holding ‘in Eğitim alanındaki 
Sosyal sorumluluk projelerini 
biliyor muydunuz?
 
 Kamil Özdağ Fen Fakültesi
l Karamanoğlu Mehmet Bey Üniver-

sitesi bünyesine tüm müştemilatı 
yapılarak eğitime hazır teslim edil-
miştir.

 Hacı Adnan Özdağ Gıda 
Teknolojileri Bölümü

l Karaman Endüstri Meslek Lisesi 
bünyesinde yapılan Gıda Teknoloji-
leri Bölümü M.E.B.’e hibe edilmiştir.

 Çocuk Trafik Eğitim Parkı
l Okul öncesi çocuklar ve ilköğretim 

öğrencileri için trafik eğitimi parkı 
yapılmıştır.

 Eğitim Bursları
l Her yıl 180 ihtiyaç sahibi gencimize  

eğitim bursu verilmektedir.

 Türkiye pazarında bir ilk olan Saray 100 kalori 
ürünleri, "6 Haziran Diyetisyenler Günü" etkin-
liklerinde Diyetisyenler ile buluştu. Atıştırmalık
yemeyi seven aynı zamanda da formuna dikkat 
edenler için "Kalorisi adında, keyfi tadında" 
çok özel bir ürün grubu olan 100 Kalori ailesi 
diyetisyenlere tanıtıldı. Türkiye Diyetisyenler 
Derneği İstanbul Temsilciliğinin 05 Haziran 
Pazar Günü gerçekleştirdiği buluşmada, sağlıklı 
yaşama özel, Saray 100 kalori ürünleri tüm di-
yetisyenlerin beğenisini aldı. Saray  "100 Kalori" 
ürünleri ile en lezzetli atışmalıkları porsiyonladı. 
Artık Saray'ın sevilen hindistan cevizli, yer fıstıklı 
ve karamelli barları, çıtır gofreti, meyveli keki, 
baharatlı krakeri isteyen herkes tarafından kalo-
risi bilinerek ve kontrollü olarak tüketilebilecek.
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BİLİYOR MUYDUNUZ?

 Artık Atatürk Havalimanı dış hatlardaki mağazalarda da bulunan Saray 
ürünleri, Mayıs ayı boyunca tadım aktiviteleri ile desteklenerek yerli ve yabancı 
yolcularla buluştu. Saray Powernut ve Chocolips başta Rus ve Arap yolcular 
olmak üzere tüm deneyenler tarafından çok beğenildi. Tadanlar, Saray’ın  yeni-
likçi ürünlerinden Powernut’da  sütlü çikolata, taze kavrulmuş fıstık ve karamel 
lezzetinin kek ile birlikteliğini çok beğendiklerini belirtmişlerdir. Saray’ın efsane 
lezzetlerinden  Chocolips ise başta hanımlar olmak üzere özel sosu, çikolata 
kaplaması  ve kekinin uyumu ile gelen yumuşak lezzetiyle takdir görmüştür.

SArAY BİSKÜvİ AHL 
DIŞ HATLAr’DA EN 
SEvİLEN ÜrÜNLErDEN 
POwErNUT vE 
CHOCOLİPS KEYİfLİ 
YOLCULUKLArA 
UğUrLUYOr

İTÜ’DE POwErNUT TADIMI gErÇEKLEŞTİrDİK
 22-23-24 Nisan 2016 tarihlerinde İstanbul Teknik Üni.Maçka kampüsünde 

9.Uçarı Ulusal vaka Analiz yarışmasında tadım ve tanıtım desteği ile gençlere 
destek ve güç verdik.

 Saray Bisküvi, Küçükyalı 
Çocuk Esirgeme kurumunda 
düzenlenen kahvaltı 
organizasyonuna ekibi ve 
ürünleri ile destek verdi.  
Kurumun bünyesindeki 
11-13 yaşları arasındaki gençler 
ürünlerimizle keyiflendiler.
Canları  atıştırmalık çektiğinde 
Saray’ı yanlarında bulacak olan 
gençlerle keyifli bir birliktelik 
yaşandı.
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PORTRE

rAMAZAN 
SÜMEr

S aray Bisküvi Genel Müdürü Rama-
zan Sümer, hızlı tüketim sektöründe 
20 yılı aşkın mesleki deneyime 
sahip. Sümer, sadece Türkiye de 

değil aynı zamanda Afrika boynuzu olarak 
adlandırılan ülkelerde de(Etiyopya, Cibuti ve 
Somali ve Eritre ) çalışma fırsatı yakalamış bir 
isim.

Ramazan Sümer, Uludağ Üniversitesi Ulus-
lar Arası İlişkiler Bölümü’nden 1987 yılında 
mezun oldu. İş hayatına 1994 yılında Mis Süt 
ve Süt Ürünleri’nde Satış Geliştirme Uzmanı 
olarak başlayan Sümer, ardından aynı 
kurumda Satış Şefi ve Satış İdare Müdürlüğü 
görevlerinde bulundu.

2000-2006 yıllarında Nestle Türkiye’de Batı 
Türkiye Bölgesinden Sorumlu Bölge Satış 
Müdürü, Pastörize Ürünler Kategori Müdürü, 
Satış Geliştirme Müdürü pozisyonlarında 
görev aldı. 2006-2008 yılları arasında Nestle 
Profesyonel grubu bünyesinde Satış Operas-
yon Müdürü olarak çalıştı. Nestle bünyesinde 
bir  çok uluslararası projede (Hong Kong, 
Tayland, Özbekistan, Avustralya)  görev aldı. 
2008-2011 yılları arasında ise Nestle’ de Doğu 
Afrika’ dan sorumlu İş Geliştirme Ülke 
Müdürlüğü görevleri ile kariyerine devam etti. 
11 yıllık deneyimin ardından kurucusu 
olduğu Turopia Danışmanlık’ta  Türkiye ve 
Doğu Afrika ülkeleri arasında iş geliştirme 
amaçlı faaliyetlerde bulundu. 2014 yılında 
BTX İçecek ve Gıda şirketinde Genel Müdür 
unvanı ile aktif bir lider olarak hareket eden 
Sümer, daha sonra G2M Dağıtım Pazarlama 
ve Ticaret A.Ş.’de Satış Direktörlüğü yaptı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Sümer, 05 Ekim 
2015 tarihinden itibaren kariyerine Saray Bis-
küvi Genel Müdürü olarak devam etmektedir.

Sümer; “Türkiye atıştırmalık pazarının 
önemli oyuncularından biri olan Saray Bis-
küvi’ de ekibimizle birlikte, güçlü, dinamik ve  
yenilikçi olmayı ön planda tutan, güven veren 
bir dünya şirketi olma hedefine ulaşma 
yolunda   yeni başarılara imza atacak olmanın 
heyecanını yaşıyorum. Saray Bisküvi lezzetle-
rinin daha çok kişiye ulaşması için bundan 
sonra birlikte çalışacağız” dedi.

Ramazan Sümer, iş hayatında temel aldığı 
ilke ve prensipleri “Takım oyuncusu olmak, 
farklılaşmak ve sonuç odaklılık’’  olarak özet-
lemektedir. 
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Giliis siGna




