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Sürdürülebilirlik; makro ve mikro 
ölçekte, ilkede, uygulamada, 
kalıcı, daim olabilmek...
Yaratılışında, doğasında var tüm 

evrenin; bazı sıra dışı değişim, gelişimleri 
ve ilginç, olağanüstü sürpriz hareketlerini 
ekstra kabul edersek, evrenin yaşamının 
ve davranışlarının daim ve sürekli tekrar 
eden rutinlerden ibaret olduğunu görü-
rüz.
l Evrendeki canlı varlıklarda ve yaşam için 
gerekli her türlü davranışta tekerrürü 
görürüz.
l Sonu olan hareket şekli bir düz çizgidir, 
illa sonu, bitiş noktası vardır.
l Devamlılığın hareket şekli, eliptik veya 
daireseldir ve sonsuzdur.
Dur denilinceye kadar evren, eliptik ve 
dairesel hareketleri ile kalıcılığını daim 
ettireceğe benziyor.
O halde kalıcılığı sağlayabilmek için 
küçük değişimle, gelişimle beraber; demek 
ki yaratılış itibarı ile evren, galaksiler, geze-
genler, dünya eliptik ve dairesel temel, 
yapısal hareketlerinde tekrar ve devamlılık 
üzerinde temellenmiş. 

İşte yeryüzüne baktığımızda esasen 
tüm canlıların temel yaratılış prensibini 
taklit ve tekrar ettiğini görürüz.
Düşünsenize; evrende her şey varlığını, 
kalıcılığını, devamlılığını sağlayabilmek 
için bir gayret ve çaba içerisinde, güneş 
daimen o bitmez tükenmez azmi ile ısı ve 
dolayısı ile ışığını yaymakta, galaksiler, 
gezegenler,  uydular sürekli dönmekte, 
kainattaki tüm canlılar devamlılığını sağ-
layıp, yaşam döngüsünü sağlamak için 
yeme, içme, üreme faaliyetini kendi yara-
tılış fıtratına göre devam ettirmekte, kısaca 
tüm evren devamlılık ve kalıcılık için 
prensip ve faaliyetine SEBAT etmektedir.

Gelelim günlük dünya yaşamında 
ihtiyaçlara yönelik sürdürülebilirlik husu-
suna;
Çevresel, ekonomik, sosyal ve kültürel 
hayatta “ kalıcı ve sürdürülebilir”  olmanın 
temel şartı, dünya kaynaklarını doğa, 
çevre, emtia, insan emeği, sermaye ve 
maddi, manevi varlıkları verimli, aslına 
uygun ve yerli yerinde kullanmaktır. 

Bir bireyde, bir ailede, bir toplumda, bir 
kurumda ve bir ülkede öncelikle bir ilke, 
kurallar, standartlar, usül ve davranışlar 
var olmalı ki sürdürülebilsin.
SARAY Grubu, dünyanın ve şirketlerimi-
zin kıt kaynaklarını yerli yerince, israf 
etmeden ve çevreye zarar vermeden, top-
rak, su ve diğer doğal zenginliklere  ve 
emeğe de zarar vermeden ve hatta sürdü-
rülür olmalarına destek vererek,  faaliyet-
lerini sürdürmeyi ve bunları icra edip, eser 
olarak ortaya koymayı ilke edinmiştir.
Örnekleyecek olursak; 2 milyon metre-
kare çöplüğü fidandan orman yapma 
başarısı bu ilkeli davranışın eseridir.
Semiha Hanımefendi Hatıra Ormanı 
çöplükten orman yapma enteresan icraa-
tından dolayı Bakanlık tarafından ödüle 
layık görülmüştür.
Yine enerji yatırım ve üretiminde çevresel 
etkisi sıfıra yakın,  minimum olan, yatırım 
maliyeti  ise en yüksek yenilenebilir enerji 
olup, karbon salınımı olmayan  Jeotermal 
enerji yatırım ve üretimini tercih etmiştir.

Ve yine sürdürülebilirliğin bir kültür 
olduğunu, yaratılıştan gelen bu güdülü 
davranışın insan yaşamında aileden baş-
layıp, okul ve toplumsal eğitimle olaca-
ğına inanan ÖZDAĞ Ailesi ve SARAY 
Grubu binbir AZİM’le evrensel değerlere 
İNANÇ’la ve ilkelere SEBAT ederek 
fakülte, okul, trafik eğitim parkı, kültürel 
yayınlar ve eğitime destek amaçlı öğrenci 
bursları hizmetlerini istikrarlıca sürdür-
mektedir.
Ve yine ÖZDAĞ Ailesi ve SARAY Grubu 
değerlerine bağlılığı İNANÇ – AZİM – 
SABIR – SEBAT - ÇALIŞMA ve 
BAŞARI temel ilkeleri ve YILLARIN 
KALİTESİ VE GÜVENİYLE kalıcı slo-
ganları ile ve değişmez kalite ve güvenin 
sembolü olan SARAY logosu ve ürün 
markaları ile sürdürülebilir, kalıcı, marka, 
şirket, grup, ekip olmayı sağlamıştır.
Demek ki ÖZDAĞ Ailesinin benimseyip 
çevresel, ekonomik, sosyal ve kültürel 
hayatına icraat olarak aktardığı, Aile Ana-
yasasında da yazılı ilkelerinden biri de 

SEBAT’mış, yani sürdürülebilirlik. 
Onlarca yıl önce ortaya koyulmuş bu 
değerler manzumesi İNANÇ’lar, ilkeler 
sayesinde ve inatla, ısrarla, AZİM’le ve 
SEBAT’la uygulanması neticesinde var 
olagelmiştir.
ÖZDAĞ Ailesi ve SARAY Grubu ekip 
olarak iktisadi, ticari hayatta ve de sana-
yide, üretimde başta insan için eğitim ve 
hizmet ve de ihtiyaçlara yönelik tüketim 
için KALİTE’yi hedeflemiş ve tüketicisine 
KALİTE’li ürün ve hizmet sunmaya 
devam etmiştir.
Sosyal hayatta sosyal sorumluluk planını, 
projelerini yapmış ve yapması gerekenlerin 
bilincinde ortaya eserler koymaya devam 
etmiş, bunları fiilen ve belge ile tescillemiş-
tir.
ÖZDAĞ ve SARAY Grubu ve değerli 
ekibi, evren ve dünya kaynaklarını “kutsal 
değerdir” İNANC’ı ile kabul etmiş, çev-
resel değerleri korumakla kalmayıp katkı 
oluşturmaya SEBAT etmiş, tüm yaşam ve 
besin zincirini bozmayacak şekilde 
AZİM’le ÇALIŞMIŞ, üretim ve icraat 
yapmış, bunları ödüllerle belgelemiş bir 
BAŞARI ortaya koymuştur.
Bu hususlarda inanarak ve hassasiyetle bu 
ÇALIŞMA’ları yapan ÖZDAĞ Ailesi ve 
SARAY ekibine minnet,  şükran ve saygı-
larımı bildiririm.

Saray ve Sürdürülebi̇liṙlik̇

BAŞKAN’DAN

SAMİ ÖZDAĞ
Saray Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu 
Başkanı
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SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMA 
2015 Eylül’ünde, önümüzdeki 15 
yıl boyunca uygulanacak 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
Birleşmiş Milletler tarafından 
açıklandı. Belirlenen bu yeni 
hedefler 2030 yılına kadar her 
şekilde ve her yerdeki aşırı 
yoksulluğu sona erdirmek, 
adaletsizlikleri azaltmak ve 
çevresel sürdürülebilirliği 
sağlamak amaçlarına yönelik 17 
maddeyi barındırıyor. BM’in 
Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’ni açıklayarak başlattığı 
bu yeni dönem; şirketlerin 
başarısının artık sadece ekonomik 
anlamda değil, içinde 
bulundukları topluma ve çevreye 
sağladıkları faydayla orantılı 
olacağını ortaya koyuyor.

KAPAK

4
TÜRKİYE UNLU 
MAMÜLLER PAZARI
2016 Ağustos Nielsen raporu, yılın ilk 
7 ayında, geçen yılın aynı dönemiyle 
karşılaştırıldığında Unlu Mamuller  
pazar hacminin % 3,7 daralmış 
olduğunu göstermektedir. Fakat ciro 
olarak pazarda %4 büyüme yaşanmıştır.
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EDİTÖR

2016 yılının son  sayısı olan bu  bülteni-
mizi yenilenen yapısı  ve genişletilmiş 
içeriği ile sizlerle buluşturmaktan  mutlu-
luk duyuyoruz.

Yılı bitirirken bugünün dünyasında yük-
selen değer haline gelen  Sürdürülebilirlik 
kavramını kapak konumuz olarak seçtik.

Bu sayımızın konuğu ise  Semra Sevinç. 
Sürdürülebilirlik Akademisi’nin kurucu 
Yönetim Kurulu üyesi olan Sevinç, “gele-
ceğin markaları karlılık stratejilerini, karşı 
karşıya olunan riskleri fırsata çevirme stra-
tejilerini belirler iken birey refahı hedefli 
olarak hammadde seçiminden, tasarıma, 
ambalaja, dağıtıma ve iletişime tüm aşama-
larda bireyi ve gezegeni eş zamanlı düşün-
mek zorundadır. Sürdürülebilir markalar 
bu şekilde yönetilen markalardır” diyor.

İş Dünyası bölümümüzde ise 2016 yılının 
ilk yedi  ay sonuçlarının içeren  Nielsen 
‘’Unlu Mamuller’’ Pazar araştırma rapo-
rundan özet bilgileri  bulabileceksiniz. 
Satınalma davranışlarımızı etkileyen 
temel faktörlerle ilgili bir araştırmayı ve 
yeni bir eğitim – öğretim yılı başlarken 
okul alışverişleri özelinde  satın alma kara-
rını etkileyen en önemli kriterlerin bilgi-
sini veren bir diğer araştırma sonucunu da 
sizlerle paylaşıyoruz. 

Stratejik planlama sürecimiz  içinde ana 
hedeflerimizi;  karlı satış ve büyüme, 
insan, inovasyon,  marka ve tedarik zinciri 
başlıkları altında toplamıştık. Bültenimi-
zin her sayısını da bu ana temalarımızdan 
birine odaklayarak oluşturuyoruz.  Bu 
sayımızda , açılımını “Operasyonel verim-
liliği yüksek süreçlerle yönetilen, esnek, 

çevik ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri 
kurmak “ olarak belirlediğimiz tedarik 
zinciri yönetimine değineceğiz.  Bu amaç 
doğrultusunda yürüyen projelerimizi de 
ilerleyen  sayfalarımızda bulabileceksiniz.

Röportaj bölümümüzü  ise  değerli  dist-
ribütörlerimizden Sn. Ramazan Deresal’a 
ve kendisinin anlatımıyla Deresallar 
Gıda’ya  ayırdık. 

Bu sayımızdan itibaren bültenimizin içe-
riğini kültür-eğlence-moda, teknoloji, 
psikoloji ve sağlık sayfalarımızla zengin-
leştiriyoruz. Ayrıca artık çocuklarımız için 
hazırlanmış eğlenceli bir sayfamız da bül-
tenlerimiz  içinde yer alacak. Tüm ailenin 
keyifle okuyacağı sayfalar  bulabilmesi 
çabasıyla oluşturduğumuz bu bültenimizi 
beğenilerinize sunuyoruz

Keyifli okumalar dileriz
Sevgi ve saygılarımızla…

GÜLNUR ULUĞ
ELBİSTANLIOĞLU

Merhaba,
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TÜRKİYE 
UNLU MAMÜLLER 
PAZARI

çıkan trend olan “sağlıklı yaşam”, Türkiye 
‘de de karşılık bulmuştur.  Araştırma 
sonuçlarına göre Biskuvi sağlık kategorisi 
volumetrik olarak en fazla artış sağlayan 
kategoridir. Kategori yılın ilk 7 ayında, 
geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldı-
ğında tonaj olarak % 3, ciro olarak da  %  
11  büyüme göstermiştir. Toplam bisküvi 
pazarının % 19’u sağlık kategorisinden 
gelmektedir .
Saray 2016 başı itibariyle tüm unlu 
mamul pazarında; ağırlıklı dağıtımını 2 
puan artırmış ve  %21’den %23’e yüksel-
miştir. Tuzlu kraker  kategorisinde ise ilk 
3 marka arasında yer almaktadır. 

Türkiye’de toplam bisküvi pazarı 
yaklaşık 3.8 milyar TL’lik bir 
hacme sahip. 2016 Nielsen Ağus-
tos raporu, yılın ilk 7 ayında, 

geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldı-
ğında Unlu Mamuller  pazar hacminin % 
3,7 daralmış olduğunu göstermektedir. 

Fakat ciro olarak %4 büyüme yaşanmıştır.
Ana kategorilere baktığımızda miktarsal 
olarak tüm kategorilerde daralma yaşanır-
ken, cirosal olarak ,  milföy kategorisi hari-
cinde,  tüm kategorilerde büyüme 
ölçümlenmiştir.
Son yıllarda belki de en baskın şekilde  öne 

UNLU MAMUL KATEGORİLERİ

Total Biscuits  Bisküvi  Gofret Kek Kraker Milfoy Turta
2015 YTD 2.186.351 1.028.029 247.139 530.819 284.870 28.689 66.797
2016 YTD 2.277.091 1.079.753 258.455 559.842 284.399 27.561 66.872
2015 YTD % 100 47 11 24 13 1 3
2016 YTD % 100 47 11 25 12 1 3
Tonaj Büyümesi %4 %5 %5 %5 %0 %-4 %0

Satış Cirosu
(000TL)



İŞ DÜNYASI

OKUL ALIŞVERİŞİ 
ARAŞTIRMASI

ürünün imkânları dâhilindeki en kaliteli 
ürün olmasına dikkat ediyor. Annelerin 
yüzde 66’sının  okul alışverişinde en 
önemli tercih kriterinin kalite olduğu 
görülüyor. Bunu fiyat, marka ve mağaza 
içi tavsiye (%2)  takip ediyor. Araştır-
maya göre anneler satın alma ile ilgili 
tercihlerini satın alma gerçekleşmeden 
önce yapmış oluyor ve mağaza içindeki 
tavsiyenin çok etkili olmadığını belirti-
yorlar.
Annelerin % 51 ‘i okulların verdiği ihti-
yaç listelerine tamamen sadık kalıyorlar. 
Annelerin %36’sı ise kısmen bu listelere 
bağlı kalıyor. Listeleri hiç dikkate alma-
yan ya da okullardan liste almayan anne-
lerin oranı ise yalnızca %13.

ALIŞVERİŞ KARARLARINDA 
ÇOCUKLAR ETKİN ROL 
OYNUYOR

Çocukların alışveriş kararı üzerindeki 
etkisini ölçen soruya verilen cevaplara 
göre 200 anneden 152’si çocuklarının 
satın alma kararları üzerinde etkili oldu-
ğunu ifade ediyor. Çocukların etkili 
olduğunu söyleyen 152 annenin %67’si 
ise çocukların hem giyim hem de kırta-
siye malzemeleri konusunda söz sahibi 
olduğunu belirtiyor.
Okulların başlaması ile birlikte beslenme 
çantalarında en çok taze meyve tercih 
eden anneler, çocuklarının sağlıklı bes-
lenmesini ön planda tutuyor. 

Eğitim döneminin başlaması,  
okul alışverişleri ile diğer tüm 
gelişmelerden bağımsız olarak 
ticaret hayatını mutlaka  etkili-

yor. Okul alışverişleri ile ilgili olarak  25 
ilde 200 okul çağında çocuk sahibi olan 
anne ile yapılan araştırmaya göre okul 
alışverişlerinde satın alma kararını etki-
leyen en önemli kriter kalite. Yaşları 25 
ile 57 arasında değişen anneler ile yapı-

lan araştırma annelerin tercihleri ile 
ilginç bilgiler sunuyor.
Araştırmaya katılan annelerin yüzde 
77’si okul alışveriş dönemi yaklaşırken 
para biriktirmeye başladıklarını ve okul 
alışverişinin aylık bütçelerinde kayda 
değer bir paya sahip olduğunu söylüyor. 
Aylık bütçelerinde önemli bir yer tut-
ması sebebiyle anneler çocuklarının ihti-
yaçlarını karşılarken satın aldıkları 
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Eylül ortası itibariyle okullar açıldı. Yeni dönemin tüm 
öğrenciler için başarılarla dolu, keyifli ve verimli 
olmasını diliyoruz.

Kaynak: Crowdsourcing platformu Roamler Türkiye, Eylül 2016

ALIŞVERİŞ
NOKTASI

ANNELERİN  OKUL ALIŞVERİŞİNDEKİ DAVRANIŞ MODELLERİ

Yerel kanallar

% 29

Zincir kırtasiyler

% 26

Zincir market

% 45

Okul alışverişlerinde 
en az 3 marketi 
ziyaret ediyor Okul alışverişlerinde 

internetten hiçbir 
şey satın alınmıyor Okulların verdikleri 

listeye tamamen 
sadık kalıyor

% 34 % 81 % 51
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
YENİ DÜZENİN ŞİFRELERİ
Son yıllarda şirketler, kurumsal 

sosyal sorumluluk projelerini ve 
stratejilerini dönüştürüyor. Daha 
önceleri “hayırseverlik" dürtüsü 

ve iyilik yapma isteğiyle gerçekleştirilen 
bağışlar  ve yardımlar artık daha kurumsal 
yapıda ve bir strateji ekseninde ele alınıyor. 
Bu dönüşüm sayesinde ‘kurumsal vatan-
daşlık’ kavramı giderek ön plana çıkarken, 
sürdürülebilirlik konusu kurumsal sosyal 
sorumluluk projelerinin odak noktasını 
teşkil ediyor.

Kurumsal vatandaşlık kavramı şirketle-
rin, tüzel kişiler olarak gerçek kişiler gibi 
topluma karşı bazı sorumluluklar taşıdık-
ları bilincine dayanıyor. Ayrıca şirketlere, 
içinde bulundukları toplumda görev ve 

sorumluluklar yüklüyor. Dolayısıyla bugün 
dünyada 8 bini aşkın şirket, ‘kurumsal 
vatandaşlık’ kriterlerine uymak amacıyla 
Birleşmiş Milletler’in (BM) Küresel İlkeler 
Sözleşmesini (Global Compact) imzalamış 
bulunuyor. Bu şirketler, sözleşmedeki mad-
delerle ilgili gelişmeleri her yıl büyük bir 
gururla kamuoyuna sunuyor.

Bugün, dünya ekonomisinin yaklaşık 
%90’ı özel sektör tarafından yönetiliyor. 
Buradan hareketle özel sektörün sürdürü-
lebilir kalkınma yolunda atacağı adımlar 
büyük öneme sahip. Birçok şirket de 
kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürüle-
bilirlik stratejilerini bu hedefler çerçeve-
sinde şekillendirdi. 2015 Eylül’ünde de  
önümüzdeki 15 yıl boyunca uygulanacak 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Susta-
inable Development Goals - DSG’s) açık-
landı. Belirlenen yeni hedefler 2030 yılına 
kadar her şekilde ve her yerdeki aşırı yok-
sulluğu sona erdirmek, adaletsizlikleri 
azaltmak ve çevresel sürdürülebilirliği sağ-
lamak amaçlarına yönelik 17 maddeyi 
barındırıyor.

BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’ni açıklayarak başlattığı bu yeni 
dönem; şirketlerin başarısının artık sadece 
ekonomik anlamda değil, içinde bulun-
dukları topluma ve çevreye sağladıkları 
faydayla orantılı olacağını ortaya koyuyor.

ŞİMDİKİ DÜZENİN ŞİFRESİ…
Harvard Üniversitesi İşletme Bölü-
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mü’nde ekonomi ve yönetim bilimleri 
profesörü, bilim adamı Michael Porter ve 
aynı kurumda akademisyen olan Mark 
Kramer, bu durumu daha önceden göre-
rek yeni bir kavramın gelişmesinde öncü-
lük ettiler. İki isim öncelikle 2006 yılında 
yayınlanan ‘Strateji ve Toplum’ isimli 
makalelerinde kurumsal sosyal sorumlu-
luk ile rekabet arasındaki bağı ortaya 
koydu. İkili daha sonra toplumsal ihtiyaç-
ların ve iş dünyasının önceliklerinin 
entegre edilmesi anlamına gelen ‘Creating 
Shared Value’ (Ortak Değer Yaratma) 
isimli kavramı ve bu konudaki araştırma-
larını yayınladı. 

İki akademisyen bu yayınlarında 
aslında yeni düzenin şifrelerini de veri-
yordu. İkilinin araştırmalarında yaptığı şu 
tespit, bugün gelinen noktayı açıkça özet-
liyor:

“Şirketlerin amacı artık yalnızca kar 
etmek olarak değil, ortak değer yaratmak 
olarak yeniden tanımlanmalı… Bu tanım 
küresel ekonomideki inovasyon ve verim-
lilik anlayışını da iyi bir noktaya getirecek. 
Aynı zamanda kapitalizmi ve onun top-
lumla ilişkisini de yeniden biçimlendire-
cek. Hepsinden önemlisi, ortak değerin 
nasıl yaratılacağını öğrenmemiz, işdünya-
sının yeniden meşrulaştırmak konusun-
daki en iyi şansımız olacak.”

‘ORTAK DEĞER’ YARATAN 
PROJELER…

Günümüzde, bazı şirketlerin binlerce  
kadına iş hayatına katılma fırsatı sunduğu 
projeler mevcut. Çünkü şirketler, sistemin 

kadınları güçlendirecek şekilde değişmesi 
koşuluyla, ekonomik büyüme açısından 
büyük bir potansiyel taşıyacağını görüyor 
ve bu amaçla toplumsal dönüşüme öncü-
lük ediyor.

Diğer yandan başka bir şirketin en 
önemli hammaddelerinin üretiminde 
kalite ve verimi artırma hedefini, üretim 
bölgesindeki ekonomik refaha katkı sağ-
layacak şekilde dönüştürdüğünü görüyo-
ruz.

Bugün dünya devi birçok şirket eko-
nomik değerin ötesinde ‘ortak değer 
yaratma’ misyonuyla sürdürülebilirlik ve 
sosyal sorumluluk stratejilerini geliştir-
meye devam ediyor.

Ülkemizde bir tür hayırseverlik gibi 
algılanan kurumsal sosyal sorumluluk, 
belki de ortak değer yaratma kavramı ve 
uluslararası şirketlerin bu girişimleriyle 
yeniden şekilleniyor. Türkiye’nin 2000’lı 
yılların başında Global Compact inisiya-
tifiyle tanışmasında da bu şirketlerin ciddi 
payı var. Türkiye bugün, 311 imzacı 
kurumla dünyanın on birinci, Avrupa’nın 
ise altıncı en büyük ulusal ağlarından biri 
konumunda. 

Bu yeni dönem şirketlerin en önemli 
amacı olan ‘ekonomik büyüme’ konu-
sunda tüm paydaşlarıyla birlikte değer 
yaratmasına odaklanıyor. Hayata geçen 
bu projeler ise kurumsal sosyal sorumlu-
luk ve sürdürülebilirlik konusunda diğer 
şirketler için rehber görevi görmeye 
devam ediyor. 
Kaynak: Harvard Business Review –Türkiye, 
Fatma Çelenk

TÜİK-GİRİŞİMLERDE BİLİŞİM 
TEKNOLOJİLERİ KULLANIM 

ARAŞTIRMASI-2016
l Araştırma sonuçlarına göre 10 ve 
daha fazla çalışanı olan girişimlerin 
internete erişim oranı 2016 yılında 

%93,7 oldu.
l Web sayfasına sahip girişimlerin 

oranı %66 oldu. Web sayfası 
sahiplik oranı %89,7 ile en 

yüksek 250 ve üzeri çalışanı olan 
girişimlerde iken, bunu %79,0 ile 
50-249 çalışanı olan girişimler 
ve %62,4 ile 10-49 çalışanı olan 

girişimler takip etti.
l Girişimlerin %91,6’sı genişbant 

bağlantı kullandı.
l Girişimlerin %11,9’u online satış 

yaptı
l Girişimlerin %38,1’i sosyal 

medyayı kullandı
l Araştırma sonuçlarına göre 10 ve 
daha fazla çalışanı olan girişimlerin 
%38,1’i 2016 yılında sosyal medya 
uygulamalarını kullandı. Bu oran 

2015 yılında %38,8 idi. Sosyal 
ağlar, %94,9 ile sosyal medya 

uygulamalarını kullanan girişimlerin 
en çok tercih ettiği sosyal medya 

uygulaması oldu.
l Kamu kurum ve kuruluşlarıyla 

iletişimde internet kullanma oranı 
%86,2 oldu

TÜİK-TÜKETİCİ GÜVEN 
ENDEKSİ-EYLÜL 2016

l Türkiye İstatistik Kurumu ve 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

işbirliği ile yürütülen tüketici
eğilim anketi sonuçlarından 

hesaplanan tüketici güven endeksi,
l Eylül ayında bir önceki aya göre 

%0,2 oranında azaldı;
l Ağustos ayında 74,44 olan 

endeks değeri Eylül ayında 74,29 
oldu.

l Hanenin maddi durum beklentisi 
endeksi bir önceki aya göre %2,3 

oranında azaldı
l Genel ekonomik durum beklentisi 

endeksi %1 oranında arttı
l İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir 

önceki aya göre %4,5 oranında arttı
l Tasarruf etme ihtimali endeksi 

%11,8 oranında azaldı.

Profesör
Michael Porter
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SATIN ALMA 
KARARLARIMIZI 
NELER BELİRLİYOR?

Bu bölümde alışverişçilerin 
satınalma kararlarını ne etkili-
yor sorusunun cevabını bul-
maya çalışan bir araştırma 

raporunu sizlerle paylaşıyoruz. Potansiyel 
bir alıcıyı gerçek bir alıcıya dönüştürmek 
ve gelecekte de sizi tercih edip sadık 
olmasını sağlamak için neye ihtiyacınız 
var? Uluslararası araştırma şirketleri alış-
verişçinin  kararını etkileyen faktörler 
üzerinde çalışıyorlar. İşte bu araştırma-
lardan edindiğimiz bilgiler,  satışları artır-
maya yardımcı olacak kurallar;

FİYAT: Araştırmalara göre, alıcıların 
yüzde 84’ü daha çekici ve makul fiyatı 
olan ürüne dikkat ediyor ve ona göre 
alım yapıyor. Eğer pahalı malzemelerden 
oluşan yüksek kalitede bir ürün üretirse-
niz, bunu müşterilerinize anlatın. Fazla-
dan bir şey ödemediklerini bilmelerini 
sağlayın. Yani eğer bir ürünün fiyatını, 
özellikleri ve kalitesine “değer buluyor-
larsa”  satın alıyorlar.

ÜRÜN VE HİZMET GELİŞTİRME: 
Steve Jobs tekrar tekrar şunu söylüyor: 

“Benim işim bir ürün satmak değil, 
onun için ihtiyaç yaratmak.” Araştırmaya 
katılanların yüzde 66’sı yüksek kalitedeki 
hizmeti ve geniş yelpazedeki ürünü tak-
dir ettiklerini söylüyor. Onları, düzenli 
alıcılar haline getirmek için ürün seçe-
neği ve ürün geliştirme sonuçlarını  sun-
malısınız.

ALIM SÜRECİNİ BASİTLEŞTİRME: 
Güzel bir tasarım ve çekici görünüm de 
hizmeti kullanma veya ürünü satın alma 
sürecinde çok önemli bir rol oynar. Alı-
cıların yüzde 57’sinden fazlası, hizmet 
koşullarının rahatlığı ve basitliği  ( sade-
liği, yalınlığı) nedeniyle belirli şirketleri 
seçtiklerini ifade ediyor.

İYİ BİR HİZMET SUNMAK GELE-
CEKTE İŞİNİZE YARAYACAK: John 
Tschohl’ün“Achieving Excellence 
Through Customer Service” adlı kita-
bında, satış ve hizmetteki kibarlığı nasıl 
paraya çevirebileceğinizi anlatıyor.  Her-
hangi bir satıştaki “altın hisse”, empati ve 
çalışanların verdiği hizmettir.

Kaynak : 4Service Araştırma Şirketi Raporu, 
Marketing Türkiye Dergisi
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TÜRKİYE EKONOMİSİ 
VE DIŞ TİCARET

2. ÇEYREK 
NASIL 
KAPANDI?

Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte 
%3,1 büyüdü. Gayrisafi yurtiçi 
hasıla ( GSYH) 2016 yılının 2. 
çeyreğinde, önceki yılın aynı 

dönemine göre %3,1 oranında büyüyerek 
ılımlı bir tempo sergiledi. Bu dönemde 
ekonomik gelişim hızına en büyük destek 
yine tüketimden geldi. Özel tüketim % 
5,2 oranında büyüyerek yıllık GSYH 
hızına 3,4 puanlık bir destek verdi. Bu 
dönemde kamu harcamaları da arttı ve 
büyümeyi % 1,9 oranında yukarı yönlü 
etkiledi.

Diğer yandan dış ticaretin büyümeye 
etkisi negatif oldu. İhracat, yılın 2. çeyre-
ğinde binde 2 artarken, ithalatın % 7,7 
artış göstermesi sonucu net ihracat GSYH 
gelişim hızını 2,2 puan aşağı çekti.

Sektörler açısından baktığımızda ise 
büyümeye en büyük katkı imalat ve 
finanstan geldi. Tarım sektörü ise olumsuz 
etki gösterdi.

Temmuz ayında yükselmeye devam 
ederek %8,79 olan yıllık tüketici enflas-
yonu,  Ağustos ‘ta beklentilerin aksine 
düştü. Bir önceki aya göre düşüş gösteren 
TÜFE, 2015’in aynı dönemine göre ise 
% 8,05 arttı. Yıllık enflasyon artışında en 
büyük pay sırasıyla gıda ve alkolsüz içe-
cekler ile alkollü içecekler ve tütün olur-
ken, bunları konut izledi.

TÜRKİYE İHRACATINDAKİ 
GELİŞMELER

Türkiye İhracatçılar Meclisi ( TİM),  
Eylül 2016 verilerine göre Ağustos ayında 
ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre 
%6,9 oranında artarak 11,2 milyar dolar 
oldu. Bu dönemde en çok ihracat yapan 
sektörler ise sırasıyla otomotiv, hazır giyim 

ve konfeksiyon ile kimyevi maddeler 
oldu.

En çok ihracat yaptığımız ilk 5 ülke ise 
Almanya, İngiltere, Irak, ABD ve Fransa 
oldu.  Avrupa pazarındaki olumlu geliş-
melerin yanı sıra ABD, İran ve İsrail 
pazarları da ihracatın gelişimine ciddi 
katkılar sağladı.

Dünyadaki gelişmelere bakıldığında 

ise Avrupa pazarında olumlu gelişmeler 
yaşanırken Irak ve İngiltere’de düşüş 
yaşandığı görülüyor. Euro bölgesinde enf-
lasyon binde 2 olarak gerçekleşti. Yükselen 
ekonomilere baktığımızda da Hindistan 
ekonomisinin % 7,1 büyüdüğü, Brezil-
ya’nın ise 9 çeyrek dönemdir daralıyor 
olduğu görülüyor. Rusya ekonomisinde 
ise iyileşme var, daralma hız kesiyor.

n 2015 Ağustos n 2016 Ağustos

Kaynak: TİM İhracat verileri

Kaynak: TÜİK
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cek 3P; Profit (karlılık), People (İnsan 
) ve Planet (Gezegen -dünya )’dır.

Özetle; geleceğin markaları karlılık 
stratejilerini, karşı karşıya olunan risk-
leri fırsata çevirme stratejilerini belirler 
iken birey refahı hedefli olarak ham-
madde seçiminden, tasarıma, amba-
laja, dağıtıma ve iletişime tüm 
aşamalarda bireyi ve gezegeni eş 
zamanlı düşünmek zorunda. Sürdürü-
lebilir markalar bu şekilde yönetilen 
markalardır.

Bunun örnekleri dünyada ve ülke-
mizde her geçen gün artmaktadır.

Öncelikle kısaca sürdürülebilir-
liği tanımlamak isterim. Sür-
dürülebilirlik bugün ve 
gelecekte bireylerin refahı için 

yani “well-being” için çalışmak demektir. 
Bu birey refahı içinde bireyin ve onun için 
önemli olan herkesin sağlığını düşünmek, 
refahını düşünmek, daha iyi bir dünyada 
yaşamasını sağlamak, yaşam koşullarını 
iyileştirmek var.  

Bugünün ekonomisinde bu hedef ile 
hareket eden markaların karşı karşıya 
olduğu konular, gerçekler sıralamasında; 
yaşanan ekonomik belirsizlikler, hızla 

artan nüfus ve şehirleşme, dijital devrim, 
sosyal medyanın artan gücü, kaynak 
sıkıntısı ve değişen tüketici ilk sıralarda 
yerlerini alacaktır. Tüm bu konularda 
karşı karşıya olunan riskleri fırsata çevire-
bilmek, bireyin refahı için artık lider mar-
kalar iş modellerini, iletişim stratejilerini, 
ürünlerini, pazarlama kampanyalarını 
yeniden tasarlıyor ve oluşturuyorlar.

Pazarlama terminolojisi ile açıklamak 
gerekir ise bugünün ekonomisinde sürdü-
rülebilir marka olmak için markaların  
“3P”yi eş zamanlı ve doğru yönetmeleri 
gerekiyor. Markalar için doğru yönetile-

SÜRDÜRÜLEBİLİR MARKAYI 
NASIL TANIMLARSINIZ?
“Sürdürülebilirlik bugün ve gelecekte bireylerin refahı için çalışmak demektir. Bu 
birey refahı içinde, bireyin ve onun için önemli olan herkesin sağlığını düşünmek, 
refahını düşünmek, daha iyi bir dünyada yaşamasını sağlamak, yaşam koşullarını 
iyileştirmek var.”
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kuruldu. Unilever, Pınar, Sütaş, Sunar 
Gıda gibi kurumların içinde yer aldığı bu 
platform sürdürülebilir gıda sanayi ile 
ilgili çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar 
kapsamında 18 Ekim’de  TUGİS işbirliği 
ile Sürdürülebilir Gıda Konferansı ger-
çekleştirilecek. Dünya Gıda Günü kut-
lamasının da yapılacağı bu konferans 
FAO ve başta Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığı olmak üzere 4 Bakanlık ve 
sektörün tüm paydaşlarının işbirliği ile 
gerçekleştiriliyor. Sürdürülebilir gıda ile 
ilgili araştırma, rapor ve eğitim çalışma-
ları da ilerliyor.

Sürdürülebilir markayı bireyin 
refahını arttıran marka stratejisi 
olarak tanımladınız ve tüketicinin 
değiştiğinden bahsettiniz, yeni 
tüketici nasıl bir tüketici? 

Evet tüketici değişiyor… Bugünün 
tüketicisi markalar ile yeni ilişkiler kuru-
yor. Satın aldığı ürünler, seçtiği satış alan-
ları ve sevdiği markaları belirler iken artık 
geçtiğimiz yıllara göre daha farklı kriter-
ler ile karar veriyor.

Markalardan , refah  (well-being)  ola-
rak kendileri için daha iyi bir dünya 
yaratmasını bekliyorlar. Markaların bu 
beklentilere uygun hareket etmeleri gele-
cek iş planları ve karlılıkları için en 
önemli araçlar.

Bugün Türkiye’de yaşayan 77 milyon-
luk nüfusun yüzde 35’ini Y kuşağı, yani 
“Milenyum kuşağı” denilen 1980-1999 
arası doğanlar oluşturuyor. 2025 yılında 
işgücünün yüzde 60-75’inin Y kuşağı 
olacağı tahmin ediliyor. Bu ve sonrasında 
gelen Z kuşağı daha sorumlu markalar 
istiyor. Bu sorumluluğun tanımını bire-
yin sağlığını, refahını düşünmekten, gele-
cek nesi l leri  düşünerek kaynak 
tüketmeye, kadını güçlendirme çalışma-
larına kadar çok geniş bir yelpazede 
tanımlamak gerek.

Her yıl aralarında Türkiye’nin de 
olduğu 22 ülkede yapılan bir araştırmanın 
2015 sonuçlarına göre bu grubun % 40’a 
yakını tüm bu sorumluluklara dikkat ede-
rek ürün ve hizmet satın alıyorlar.

Yeni tüketicinin markalardan beklen-
tileri şeffaflık, gerçeklik, açıklık ve sami-
miyet. Markalar ürün planlamalarından 
iletişim stratejilerine kadar her aşamada 
bu konuları dikkate alarak strateji geliş-
tiriyor. 

Sürdürülebilirlik Akademisi 
olarak bu alanda nasıl çalışmalar 
yapıyorsunuz, biraz bundan 
bahseder misiniz ?

Sürdürülebilirlik Akademisi 2009 
yılında iş dünyasında sürdürülebilir iş 
modellerine geçişi hızlandırmak amacı ile 
faaliyetler gerçekleştirmek üzere kurulmuş 
bir yapıdır. Yönetim Kurulu ve çalışmaları  
bazında oluşturduğu uzman ve paydaş 
temsilcilerinin katıldığı  Danışma Kurul-
ları ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Amacı tüm paydaşlar ile işbirliği yapa-
rak, yeni ekonominin ve sürdürülebilir 
büyümenin gerekliliği olarak,  kuruluşla-
rın, markaların kar ve satış artırmaya 
yönelik stratejiler ile  eş zamanlı olarak  
sosyal ve çevresel etkilerini  birlikte 
yönetme stratejilerini hedeflemeleri ile 
oluşan yeni iş modellerinin gelişmesi ve 
yaygınlaşmasını sağlamaktır. 

Sürdürülebilirlik Akademisi olarak biraz 
önce paylaştığım hedefler doğrultusunda 
öncelikle bilgilendirme ve bilgi paylaşım 
platformları oluşturuldu ve ilki 2009 
yılında gerçekleştirildi. Bu platformlarda bu 
güne kadar çeşitli konferanslar, toplantılar, 
seminerler ve çalıştaylar yapıldı.

Markalar için bilgi paylaşım  platform-
larının en önemlisi ABD  merkezli Global 
Sürdürülebilir Markalar Topluluğu ‘’Sus-
tainable Brands”in İstanbul çalışmalarıdır.

2013 yılından itibaren global Sustai-
nable Brands Conference’nın İstanbul 
buluşması ve network’ü gerçekleştiriliyor.

Kurumsal eğitimler devam ediyor, 
ayrıca kurumlar ile sürdürülebilir iş ve 
marka stratejileri geliştirme, sosyal etki 
yönetme gibi konularda işbirlikleri yapı-
lıyor, projeler geliştiriliyor.

Ayrıca Sürdürülebilirlik Akademisi 
2014 yılından itibaren Türkiye Sürdürü-
lebilir İş Ödülleri de vermeye başladı. 
Enerji Yönetiminden, Su Yönetimine, 
İletişimden, Sosyal Etkiye, Çeşitlilik ve 
Dahil Etmeden -Start-Up’a 8 farklı kate-
goride ödüller veriliyor.

Bir diğer önemli çalışma da otel, ofis, 
mağaza, fabrikaların kısaca tüm çalışma 
alanlarının çevresel etkilere uygun yönetim-
lerinin sertifikalandırılma çalışmalarıdır.

Gıda sektöründe sürdürülebilir 
marka hedefli nasıl çalışmalar 
yapıyorsunuz? 

Gıda sektöründeki çalışmalarımız geç-

tiğimiz yıl daha kapsamlı ve yaygın bir 
şekilde planlanarak ilerlemeye başladı. 
Öncelikle Sürdürülebilir Gıda Platformu 

l Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi 
İşletme bölümünde tamamlayan 
Semra Sevinç, uluslararası kurumlarda 
tepe  yöneticilikleri yaptıktan sonra , 
2007 yılından itibaren sürdürülebilir iş 
modelleri ve marka stratejileri üzerinde 
çalışmalara başlamıştır.
l Sürdürülebilirlik Akademisi’nin kurucu 
Yönetim Kurulu üyesidir. 
l Sürdürülebilir marka stratejisi 
ve yönetimi konusunda çalışmalar 
yapan Semra Sevinç, Türkiye’de 
Sürdürülebilir Markalar, Sürdürülebilir İş 
ve Sürdürülebilir Gıda gibi platformların 
kurucuları arasında yer almaktadır.
l Global Sustaınable Brands 
Platformunun Türkiye ayağının kurucuları 
arasında yer almaktadır. 
l Semra Sevinç,  bu çalışmalarına ek 
olarak  Bahçeşehir Üniversitesi, Mimar 
Sinan Üniversitesi ve İzmir Ekonomi 
Üniversitesi’nde Stratejik Pazarlama 
Yönetimi ve  Marka Yönetim Stratejisi  
dersleri vermektedir.
l Sevinç ayrıca dergilerde Sürdürülebilir 
Marka Yönetimi konusunda köşe 
yazarlığı ve editörlük yapmaktadır.

SEMRA SEVİNÇ KİMDİR?
i
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Anaokulu, çocuğumuzun hayatı 
tanıma yolunda, ailesinden 
sonra ikinci  durağıdır. 
Dönüm noktalarından biri 

olan okulda, yeni bilgiler öğrenir, beceri-
ler kazanır ve geliştirir, ilişki kurmayı 
öğrenerek sosyalleşmeye başlar. Anao-
kulu birey olma yolunda önemli bir 
adımdır. Çocuğunuzun, hem bilişsel, 
hem fiziksel hem de psikolojik olarak 
geliştiği bu dönem, aynı zaman da kay-

gıların eşlik edeceği bir yolculuk olabilir. 
Çocuklar ve anne – babaların zaman 
zaman zorlandığı anlardan biri de ayrılık 
anlarıdır.
Geçici olarak nitelendirebileceğimiz bu 
sürece hemen hemen her çocuk ve ebe-
veyn ilişkisinde karşılaşmaktayız. 
“Ayrılma kaygısı” olarak adlandırdığımız 
bu durum anne ya da annesi yerine 
bakım veren kişiden ayrıldığında yaşanan 
yoğun kaygı halidir. Bu kişi onun doğ-

duğu ilk andan itibaren onun hem fizik-
sel (beslenme, temizlik vb.) hem de 
duygusal (sevme, sevilme, korunma, 
sakinleştirilme vb.) tüm ihtiyaçlarına 
cevap veren kişidir. Oldukça normal olan 
bu kaygıyı çocuğunuzun gelişim basa-
maklarından biri olarak görebilirsiniz. 
Bakım veren kişi ile çocuk arasındaki 
bağın gelişmesi ile ayrılık kaygısı birinci 
yaştan itibaren gözlemlenebilir ve genel-
likle dört yaşına kadar sürebilir.

İLK AYRILIK:
ANAOKULU
Yeni bir okul dönemi başladı. Okul çağında çocuğu olan tüm evlerde heyecanlı, 
telaşlı bu dönemin belki de en zorunu  anaokuluna gidecek, yani okul ile ilk defa 
tanışacak, evden ilk defa ayrılacak minikler ve elbette onların anne-babaları  yaşıyor.
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PSİKOLOJİ

Çocuğunuzun en güvenilir ortamından 
yabancı bir ortama geçişinde yaşadığı 
ufak kaygılar ve annesinden ayrılması 
gerektiği an yaşadığı aşırı sıkıntı, çocuğu-
nuzda huzursuzluk, mutsuzluk ve ağlama 
krizleri olarak gözlemlenebilir. Kimi 
zaman bunlara, mide bulantısı, kusma, 
karın ağrısı gibi fiziksel tepkiler de eşlik 
edebilir. Ayrılık kaygısının yoğunluğu, 
çocuğunuzun okula ve yeni sosyal çevre-
sine uyumunu olumsuz olarak etkileye-
bilir.
Ona bakım veren kişinin kaybolacağı ve 
onu bir daha göremeyeceği korkusu ile 
yalnız ve korumasız kalmışlık hissi ile bu 
tepkiyi veren çocuk, korktuğu durum 
gerçekleşmesin diye annesini gözünün 
önünden ayırmak istemez. Sadece ilk 
ayrılık olan kabul edebileceğimiz okula 
bırakırken değil, ev içinde ve diğer sosyal 
ortamlarda da bu kaygıyı yaşayabilir; 
uyumakta zorlanabilir ve uykuyu redde-
debilir; sosyal ortama girmez, parkta 
arkadaşları ile oynamak yerine annesinin 
yanında kalmayı tercih edebilir.
Evden ayrılarak okula başlayan her çocuk 
kısa süreli kaygı yaşayabilir. Ancak anne-
nin, bakım veren kişinin kaygılı bir psi-
kolojik yapıya sahip olması, çocuğa aşırı 
koruma ve aşırı ilgili tutumu çocuğa 
yansıyarak yaşanan kaygının yoğunlu-
ğunu artırmaktadır. Annenin, çocuğu 
bırakmak istememesiyle, çocuk da anne-
den ayrılmak istemeyecektir.
Çocuğunuzun ayrılma kaygısı ile baş 
edebilmek için
l Çocuğunuza mutlaka erken dönemde 
(3 yaş) yuva deneyimi yaşatın. Küçük 
oyun grupları ile başlayabilirsiniz.
l Vedalaşma anını yaşamaya çalışın. 
Çocuğunuza hoşça kal derken onu öpün, 
ona sarılın ve okul bitince tekrar onu ala-
cağınızı ona hatırlatın. Onun ayrılığı 
reddedişine göre bu süreyi uzatmak, kay-
gısını yoğunlaştıracaktır. Vedalaşma 
rutini oluşturabilirsiniz.
l Yuvanıza ve öğretmenlerinize güvenin. 
Öğretmenleri ile iletişim halinde olun. 
Aklınıza takılanları sormaktan çekinme-
yin.
l Kendi kaygılarınızı çocuğunuza belli 
etmemeye çalışın. Yaşadığınız yoğun 
duygular aranızda bir etkileşim yaratarak 
onun da kaygılarının ve tepkilerinin art-
masına neden olacaktır.
l Sizden ayrılmakta zorluk çekiyorsa, 

onu bir başkasının okul kapısına kadar 
götürmesini deneyin. Bu, aileden başka 
biri ya da servis olabilir.
l Okuldan alma saatinde geç kalmayın. 
Bırakırken onu alacağınızı söylediğiniz 
saatte yanında olmanız güven açısından 
son derece önemlidir.
l Okul süreci içerisinde gerilemeler yaşa-
yabilirsiniz. Tatiller, hastalıklar gibi okul-
dan uzaklaşmalar veya aile içinde yaşanan 
travmatik durumlar (taşınma, ölüm, 

boşanma, hastalık vb.) okula uyumda 
gerilemelere yol açabilir. Açıkça çocuğu-
nuzla konuşmak ve sürece baştan başla-
mak, onu ve korkularını anlamak 
adaptasyonunu yenilemesini sağlayacak-
tır. Unutmayın, bu süreç geçicidir. Çocu-
ğunuzun her zaman sevgi ve anlayışa 
ihtiyacı vardır. 

 
Kaynak: BMag-psikoloji rehberi 
Ece Konuralp
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Yurt İçi Satış Direktörlüğümüze 
bağlı çalışan merch ekibimiz 
için, 25-26 Ağustos tarihlerinde 
Marma Otel’de, Flow Koçluk 

Enstitüsü işbirliği ile Satışta Etkili İletişim 
toplantısı düzenlenmiştir. Yöneticilerimi-
zin de deneyimlerini paylaştıkları samimi 

bir ortamda gerçekleştirilen toplantı da, 
Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen 
merch elemanlarımızın; kişisel verimlilik-
lerini artırıp, güçlü yönlerini belirlemeleri 
sağlanırken, satış sürecinin aşamalarına 
dair profesyonel bakış açısı kazanmaları da 
sağlanmıştır.  Saray Bisküvi olarak, Kârlı 

satış ve büyümeye odaklandığımız bu 
dönemde, üst düzey yöneticilerimizden en 
küçük birim ve elemanlarımıza kadar aynı 
vizyonu yayarak, hedefimize yatırım 
yapma isteğimiz hızından hiç kaybetme-
den ilerlemeye devam etmektedir. Bu viz-
yonun bir gereği olarak düzenlenen eğitim 
toplantımızın, iki günlük programı süre-
since  merch ekibimiz,  yaratıcı potansiyel-
lerini keşfedecekleri bir deneyim yaşamış, 
katılan yönetici ve elemanlarımızın  moti-
vasyonları tazelenmiştir.

SATIŞ DESTEK EKİBİ 
EĞİTİM TOPLANTISI
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SARAY BİSKÜVİ HER 
ALANDA  KADIN DOSTU

Kurulduğu günden bu yana yap-
tığı işin her boyutunda eşitlikçi 
bir vizyonla ilerleyerek kadın 
çalışan istihdamı yaratmadaki 

hassasiyetini koruyan Saray Bisküvi, özel-
likle son dönemlerde kurum bünyesinde 
yer alan kadın çalışanlarını destekleyen 
birçok çalışma yürütüyor. Çalışanlarının 
kendilerini daha iyi hissetmeleri, daha 
yüksek motivasyonla çalışabilmeleri ve 
işlerini daha iyi yapabilmeleri adına ihti-
yaçlarına uygun çözümler üretiyor.  Bun-
lardan biri de “Saray’lı Anneler İşte, 
Çocukları Kreşte” projesi.
Saray Bisküvi, kadın çalışanlarının  3-6 
yaş arasındaki çocuklarına ücretsiz kreş 
imkanı sağlıyor.  “Saray’lı Anneler İşte, 
Çocukları Kreşte” projesi  ile anneler 
çalışırken çocukları emin ellerde 
eğitimlerine devam ediyor. Saray 
çalışanlarının çocuklarının kreşi  tam gün 
hizmet veriyor. Servis ve özel hostes 
desteğinin de verildiği bu uygulama 

kapsamında çalışanların çocuklarını 
servisle evlerinden alarak gün içinde 
kreşte güvenli ve sağlıklı bir ortamda 
uygun eğitimleri de alarak bakımları ve 
gün sonunda yine servisle evlerine 

güvenle gitmeleri sağlanıyor. Özel kurum 
hostesi  çocukların ihtiyaçlarını 
karşılamak ve güvenliklerini sağlamak 
üzere tüm gün çocuklarımızın yanında 
bulunuyor.

#POWERNUTGÜÇSENDE 
ROAD SHOW

“#PowernutGüçSende Road Show 
etkinliğimizde, dünyada giderek popüler 
olan “dünyanın en güçlü adamı” yarışma 
konsepti ile gerçekleştirilen etkinlikler 
kapsamında katılımcılar program tadım 
ekibi tarafından Powernut yemeye davet 
ediliyor. Nefis sütlü çikolata, kavrulmuş 
fıstık ve karşı konulmaz karamel lezzetini 
Saray Bisküvi’nin enfes kakaolu keki ile 
buluşturan Powernut ile enerji kazanan 
katılımcılar, Powernut t-shirtü giyerek 
yarışma alanına ilerliyor. Yarışmacılar, özel 
beton gülleler, kütükler ve lastikler ile güç 
oyunları oynuyor. Platformdaki oyunları 
t amamlayan kat ı l ımcı l a ra  za fe r 
podyumunda madalya takılıyor. 
Etkinlik katılımcıları eğlenceli anlara şahit 
olurken, aynı zamanda oyunlar sırasında 
fotoğraf kareleri alınarak yarışma sonunda 
gif (hareketli resim formatı) olarak kendi-
lerine hediye ediliyor. Katılımcılar buradaki 
fotoğraflarıyla birlikte hazırlanan hareketli 

gif ’i sosyal medyada paylaşabilecekler, akti-
vite farklı tarih ve mekanlarda sezon süre-
since devam edecek. İlk 2 etkinliğin 

tarihleri; 17-18 Eylül – Caddebostan Sahil 
24-25 Eylül-Bostancı Sahil Yolu oldu."
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SARAY BİSKÜVİ, 
ŞANGAY VE 

DUBAİ’DE İKİ ÖNEMLİ 
FUARA KATILIYOR

Saray, katılacağı uluslararası 
sektörel fuarlara yenilerini ekliyor. 
Kasım ayı boyunca iki önemli yurt 
dışı gıda fuarına katılacak Saray 

Bisküvi,  fuar alanında açacağı stand 
ile sevilen atıştırmalıklarını tüm 

dünyaya tanıtacak. Saray Bisküvi’yi 
ihracat hedeflerine bir adım 

daha yaklaştıracak fuarlardan ilki 
Dubai’de Yummex Middle East 2016 
(Sweets&Snacks Middle East), diğeri 

ise Şangay’da FHC China Fuarı. 
Saray Bisküvi, her iki fuara katılarak 
rekabetçi ürünlerini dünyanın dört 

bir yanından gelecek ziyaretçilere 
tanıtarak yeni iş fırsatlarını 

değerlendirecek.
Sürdürülebilir kârlı büyümeyi 

hedefleyen Saray, Turquality’den 
aldığı güç ile daha fazla ülkede 
marka ve pazar penetrasyonu 
sağlamayı, ihracat oranlarını 

artırmayı ve yeni pazar fırsatlarını 
değerlendirmeyi hedefliyor.

 “Saray Bisküvi oluşturduğu proje 
grupları ile sürdürülebilir bir dünya 
için çalışıyor. Temel amaçlarını insan, 
inovasyon, kârlı satış ve büyüme, 
marka ve tedarik zinciri alanlarına 
odaklayan Saray Bisküvi; Üretim 
tesislerinde oluşturulan Atıl Malzeme 
ve Mamul Değerlendirme Proje Gru-
bu, Kaliteyi Koruma ve Artırma Proje 
Grubu, Koruyucu Bakım ve Eğitim 
Proje Grubu ve Verimliliği Artırma 
ve Maliyeti Azaltma Proje Grubu ile 
sürdürülebilirlik boyutunda mesafe 
katetmek üzere çalışmalarını sürdü-
rüyor. Ekip liderleri ve ekip üyelerinin  

belirlendiği ilk toplantıların ardından, 
iyileştirme çalışmalarının başlaması 
adına her proje grubu, aksiyon plan-
larını  oluşturdu. 

l Atıl Malzeme ve Mamul Değer-
lendirme Proje Grubunda; Saray 
Bisküvi bünyesinde atıl durumda olan 
hammadde malzeme ve mamul stok-
larının değerlendirilerek ekonomiye 
kazandırılması amaçlanmaktadır.
l Kaliteyi Koruma ve Artırma Proje 
Grubunda; Saray Bisküvi’ nin belir-
lenmiş kalite standartlarının koru-
narak sürekliliğinin sağlanması ve 

iyileştirme - geliştirme faaliyetlerinin 
yapılması amaçlanmaktadır.
l Koruyucu Bakım ve Eğitim Proje 
Grubunda; Tüm süreçlerin yeniden 
gözden geçirilip, operasyonel verimli-
liğin en etkin şekilde kurgulanması ve 
süreçlerin verimliliğinin sürekliliğinin 
sağlanması için önleyici faaliyetlerin 
düzenlenmesi amaçlanmaktadır. 
l Verimliliği Artırma ve Maliyeti 
Azaltma Proje Grubunda; Tüm 
süreçlerin işleyişinin sürekli gözden 
geçirilerek, gerekli görülen iyileştir-
meleri yaparak, maliyetlerin azaltıl-
ması amaçlanmaktadır."

SARAY BİSKÜVİ TEDARİK ZİNCİRİ PROJE GRUPLARI 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN ÇALIŞIYOR
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ÇALIŞAN 
MUTLULUĞU
 “Çalışan mutluluğu için 

sürdürülen projeler kapsa-
mında, titiz çalışmaları ile 
somut katkı sağlayan Ali 
BÜLBÜL ve Adnan Men-

deres KUTBAY isimli depo 
elemanları ayın elemanı 

seçilmişlerdir.”

KADİR GECESİ İFTAR YEMEĞİMİZ
 Saray Ailesi olarak; Mukaddes kitabımızın indirildiği, duaların kabul edildiği,  
cennet kapılarının aralanması ile o gün meleklerin yeryüzüne indiği Kadir 

Gecesinde tüm çalışanlarımız ile bir araya gelerek iftar yemeği organizasyonu 
gerçekleştirdik ve böylesine değerli geceyi bir arada karşılamanın sevincini yaşadık.

BİRLİK VE BERABERLİK İÇİN
 Demokrasi nöbetine gelen halkımıza Saray Chocolips, Rogo, Holey, 

Milkman süt  vb. ürünlerimizin dağıtımı yapılmıştır.

 Saray Bisküvi 
Karaman Üretim 
tesislerimiz bün-
yesinde düzenle-
nen futbol turnu-
vamız keyifli ve 
heyecan dolu bir 
aktivite olarak 
gerçekleştiril-
miştir. Kazanan 
takımımıza 
kupası  takdim 
edilmiştir.

SATIŞ DESTEK EKİPLERİ 
TEŞHİR YARIŞMASI

 Satış destek (merch) ekiplerimize 
2’şer haftalık periyodlarla teşhir yarış-
maları düzenlenmektedir. Son dönem 
birincisi Aydın’dan Yasemin Hışıl 
olmuştur. Ödül ve plaketini alan Hışıl, 
başarılı çalışmaları ile örnek olmaya 
devam etmektedir.

Adnan
Menderes Kutbay

Ali
Bülbül
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YENİ ÜRÜNLER VE
YENİLENENLER

DOLCE ÇİKOLATA SOSLU KEK
Kek’in en tatlı ifadesi olan Çikolata Soslu Dolce ürünümüz, 

her anınızı tatlandırmak için 3’lü paketiyle çikolatalı molaların 
vazgeçilmezi olmaya devam edecek.

COCO BONİTA
Coco Bonita 5’li paket  (22x5= 110g)

Gerçek çikolata ve hindistan cevizinin 
muhteşem keyfi.

ADIYLA, TADIYLA,
HEDİYESİYLE

EGZOTİK 
BİR DÜNYA!

AMBALAJDAKİ ŞİFREYİ 
FACEBOOK ADRESİNE GİR

MALDİVLER TATİLİ 
KAZAN!

Hindistancevizinin nefis bol sütlü çikolata 
ile birleşmesi bu kez 5’li avantajlı pakette.

ÜSTELİK TATİL HEDİYELİ! 
Paket içerisindeki kodu www.cocobonita.com.tr veya 
facebook/saraycocobonita adresine girenler arasında 

yapılacak çekilişle her ay sürpriz hediyeler ve 6 ay sonunda 
çift kişilik Maldivler tatili hediye edilecek.
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SOSYAL MEDYA 
ÇALIŞMALARIMIZ

www.facebook.com/saraybiskuvi

www.facebook.com/saraybiskuvi

www.facebook.com/saraybiskuvi

www.facebook.com/saraybiskuvi

www.facebook.com/saraybiskuvi

SOSYAL 
MEDYADAYIZ
Sosyal medya sayfalarımızı 
takip etmeyi ve sevdiklerinizle 
paylaşmayı unutmayın

Powernut web sayfamız açıldı ;
www.powernut.com.tr

“Eğlenceli video uygulaması ile Powernut reklam filmi sosyal medyada … Fakat bu 
sefer kahraman sizlersiniz; Powernut reklam filmindeki süper kahramanların başlarının  
yerine arkadaşlarınızın ya da kendinizin fotoğraflarını ekleyerek Powernut güç sende 

filminin süper kahramanı olmaya hazır mısınız ?

PoWernut Güç Sende Projemiz, Felis 
2016’da yarışmak üzere kaydolmuştur

TÜRKİYE’NİN 
EN YENİ TEKNOLOJİK MECRASINDAYIZ! 

 Socialmat ile Powernut’ı iletişimin 3 prensibinde birden tanıtıyoruz:
Açıkhava reklam, Tattırma ve numune, Sosyal Medya

En basit tanımıyla socialmat; sosyal medya yoluyla numune dağıtımı yapan 
interaktif bir otomattır.
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MEDYADA 
SARAY

IEkonomist
08.07.2016

IHürriyet Kelebek
26.08.2016 IEkonomix

01.08.2016



BİZDEN HABERLER
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IMother & Baby 
01.05.2016

IBusiness Life 
01.08.2016

IŞamdan Plus
21.09.2016

IAkşam Life
04.09.2016

ISofraMerkez-
Dergisi

01.08.2016



ISabah Günaydın
09.10.2016

IDünya
18.05.2016

IAkşam Cumartesi
12.03.2016

IVatan
06.17.2016

IYeni Haber
17.09.2016

IMallReport
01.08.2016
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BİZDEN HABERLER

PORTAL 
YANSIMALARI
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BİZDEN HABERLER

Sayın Ayşe Işıl Kalaycı, Mobsar 
A.Ş. Genel Müdürü olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Can Sağlamöz, Milkman 
A.Ş.’de Satış Direktörü olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Fatih Özcan, Saray Bisküvi’de, 
AR-GE Müdürü olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Tamer Arslan, Saray Bisküvi 
Yurtdışı Satış Direktörlüğü bünyesinde,  
Bölge Müdürü olarak çalışmaya 
başlamıştır.

Sayın Orhan Alp, Trend A.Ş.’de, Alan 
Satış Yönetici olarak göreve başlamıştır.

Sayın Yeşim Yenigün, Trend A.Ş.’de 
Genel Muhasebe Sorumlusu olarak 
göreve başlamıştır.

Sayın Muhsin Işıklı, Mobsar A.Ş.’de 
Kesim Operatörü olarak işe başlamıştır.

Sayın Ali Cahit Ökeşli, Greeneco 
A.Ş.’de Petrol ve Doğalgaz Mühendisi 
olarak göreve başlamıştır.

Sayın Mehmet Temelcioğlu, Greeneco 
A.Ş.’de Kaynakçı Olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Serkan Top, Greeneco A.Ş.’de 
Kaynakçı yardımcısı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Benhür Elmas, Greeneco A.Ş.’de 
Kaynakçı Yardımcısı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Bayram Narin, Mobsar A.Ş.’de 
Bantlama Makinesi Yardımcı Elemanı 
olarak göreve başlamıştır.

Sayın Kenan Şen, Mobsar A.Ş.’de 
CNC Makinesi Yardımcı Elemanı olarak 
göreve başlamıştır.

Sayın Muhammed Yerli, Mobsar 
A.Ş.’de Delik Makinası Yardımcı Elemanı 
olarak göreve başlamıştır.

Sayın Serkan Aşık, Mobsar A.Ş.’de 
Delik Makinası Yardımcı Elemanı olarak 
göreve başlamıştır.

Sayın Tarık Yağız, Mobsar A.Ş.’de 
Delik Makinası Yardımcı Elemanı olarak 
göreve başlamıştır.

Sayın Gökhan Çengel, Mobsar A.Ş.’de 

Mobsar Yardımcı Elemanı olarak 
göreve başlamıştır.

Sayın Oya Uzun, Mobsar A.Ş.’de 
Mobsar Yardımcı Elemanı olarak 
göreve başlamıştır.

Sayın Zafer Bayar, Mobsar A.Ş.’de 
Hammadde Depo Yardımcı Elemanı 
olarak göreve başlamıştır.

Sayın Kadir Can Çataldaş, Milkman 
A.Ş.’de üretim elemanı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Veli Çetinel, Milkman A.Ş.’de 
üretim elemanı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Özcan Kanat, Milkman A.Ş.’de 
üretim elemanı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Hüdaverdi Yiğit, Milkman 
A.Ş.’de üretim elemanı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Yunus Kutbay, Milkman 
A.Ş.’de üretim elemanı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Yüksel Dikmen, Milkman 
A.Ş.’de üretim elemanı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Yahya Şimşek, Milkman 
A.Ş.’de üretim elemanı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Ramazan Atmaca, Milkman 
A.Ş.’de üretim elemanı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Murat Demirel, Milkman 
A.Ş.’de üretim elemanı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Rıdvan Çelikel, Milkman 
A.Ş.’de pastör elemanı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın M. Turabi Kartal, Milkman 
A.Ş.’de pastör elemanı olarak göreve 
başlamıştır.

ATAMALAR
Sayın Merve Körpe, İhsar A.Ş.’de 
Müşteri İlişkileri Yöneticiliği görevine 
atanmıştır.

SARAY AİLESİ 
BÜYÜYOR

DOĞUM
Omkasar A.Ş.’den Yücel 
Bahçegülü’nün, Ali Deniz Bahçegülü 
adını verdikleri erkek çocuğu dünyaya 
gelmiştir.

Milkman A.Ş.’den Murad Akdaş’ın Eylül 
Deniz adını verdikleri bir kız çocuğu 
olmuştur.

VEFAT
Saray Holding İnsan Kaynakları 
Müdürümüz Mustafa Us’un kız kardeşi 
vefat etmiştir.

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

arkadaşlarımızı tebrik ederiz. 

Kaybettiklerimize Allah’tan rahmet, 
kederli ailelere başsağlığı dileriz.

EVLİLİK
Sayın Oğuz Kaan Özdağ ve Rüveyda 
Özer 20 Ağustos tarihinde evlenmiştir.

Kendilerine sağlık, mutluluk
ve huzur dolu bir yaşam dileriz.

Kendilerine yeni görevlerinde 
başarılar dileriz.
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DERESALLAR GIDA
sahip oldukları  tartışılamaz; ancak bizle-
rin daha aşina olduğu ürünler, Çikilop ve 
Powernut ürünlerimizdir.” diyerek cevap 
vermiştir. Ramazan Deresal, Saray Gru-
bu’nun  sürekli yenilik odaklı ve tüketici 
memnuniyeti için çaba sarf eden duru-
şundan her zaman çok etkilendiklerini ve 
grubun farklı sektörlerde atılımcı bir 
yapıya sahip olmasından ilham aldıklarını 
sözlerine eklemiştir. Deresal Ailesi olarak 
önümüzdeki süreçte de Saray Grubu’nun 
başarılı ve verimli çalışmalarının devam 
etmesini temenni etmektedir. Birlikte 
büyümekten, başarıların paydaşı olmak-
tan gurur duyduklarını belirten Deresal, 
karşılıklı güvenle süren değerli işbirliğimi-
zin daha kazançlı yarınlara ulaşacağına 
olan inancını belirtirken biz de kendisine 
teşekkür ediyor, sağlıklı ve bereketli günler 
diliyoruz. 

Bu sayımızda Saray Bisküvi Konya 
Distribütörü Sayın Ramazan 
Deresal’ın ağzından, Deresallar 
Gıda’yı sizlere tanıtmaya 

çalışacağız. Ramazan Deresal bizlerle hem 
firmasının başarılı geçmişini hem de Saray 
Ailesi ile olan iş birliklerine dair 
görüşlerini paylaştı.

1974 yılında iş hayatına başlayıp, 1984 
yılında gıda sektörüne giren Deresallar 
Gıda 1997 yılına kadar toptancılar çarşı-
sında bir çok ulusal firmanın ve markanın 
distribütörlüğünü yapmıştır. Gıda sektö-
rünün gösterdiği gelişimi öngören ve 
çalışmalarını daha sistemli, kapsamlı ve 
bugünün iş dünyasının modellerine 
uygun şekilde sürdürme gereğini farkeden 
Deresallar pek çok boyutta işlerine yatı-
rım yapmışlardır. 1997 yılında Adana 
Çevre yolunda 6000 m2 kapalı alana 

sahip, 1100 m2 idari ofisi olan yeni bir 
tesis oluşturmuşlar, iş yapış modellerinde 
yenilikler yapmış, daha geniş bir portföyle 
çalışmaya başlamışlardır. Gıda ve temizlik 
gruplarında bir çok ulusal markanın bölge 
temsilciliğini başarıyla sürdürmüş, özgün 
sistemler kurarak Konya, Karaman, Aksa-
ray il ve ilçelerine hizmet vermeye başla-
mışlardır.

2013 yılı başında Saray Holding  ve 
Deresallar Gıda birlikte güçlenerek büyü-
mek üzere işbirliklerinin imzasını atmıştır. 
Bisküvi, çikolata, gofret, kek ve diğer atış-
tırmalık ürün gruplarına süt ve süt ürün-
lerini de ilave ederek bu birlikteliği daha 
yüksek seviyelere taşımak üzere güven ve 
inançla çalışmalarını sürdürmektedirler.  
Ramazan  Deresal , ürünlerimizle ilgili 
sorumuza “Ürün gamımızda bütün ürün-
lerimizin kalifiye olduğu ve farklı albeniye 
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BİZDEN PORTRELER

BİZDEN PORTRELER  
BİZDEN TARİFLER

İlk konuğumuz Kırklareli 
Fabrika Depo Sevkiyat 
Sorumlumuz Tufan 
Azay’ dır. 19 Ocak 1974 
Kırklareli doğumlu 
olan Azay, Trakya 
Üniversitesi Edirne 
Meslek Yüksekokulu 
Elektirik bölümü 

mezunudur. 2009 
yılı Mart ayı itibari 
ile Saray Bisküvi’ de 
görevine başlamıştır. 
Yöresel et yemeklerine 
özellikle ilgi duyduğunu 
belirten Azay, yemek 
yapmanın keyif aldığı 
bir hobisi olduğunu 

ifade ederken bu 
sayımıza Eldenele Rulo 
Gofretli Yaş Pasta tarifi 
ile katkı sağlamıştır. 
Saray Ailesinde zevkle 
çalıştığını dile getiren  
Azay, en sevdiği ürünün 
ise Bista olduğunu 
söylemiştir.

Bizden tarifler köşemizin bu sayımızdaki konukları 
Ümmügülsüm Uzel ve Tufan Azay’ dır. Hem kendilerini daha 
yakından tanıyacağız hem de ürünlerimiz ile yapmış oldukları 
pasta tariflerini sizlerle paylaşmış olacağız.

İkinci konuğumuz ise 
Saray Bisküvi Karaman 
Fabrikamızdan Çavuş 
Ümmügülsüm Uzel’dir. 
1995 yılından bu yana 
Toplama, Besleme, 
Sıkıştırma elemanı olarak 
çalıştıktan sonra  son altı 
yıldır Çavuş olarak görev 
alan Uzel, bunca yıllık 
tecrübesinin sonunda 
Saray Bisküvi’nin dürüst, 
düzenli ve tertipli 

çalışma ortamının çalışan 
olarak onu en mutlu 
eden faktörler olduğunu 
söylemiştir. İlkokul 
mezunu olan Uzel; el işi 
ve yemek yapmaktan 
keyif aldığını ancak kitap 
okumanın en sevdiği 
hobisi olduğunu ifade 
etmiş; Susamlı Bisküvi, 
Powernut ve Sörf’ü ise 
en sevdiği ürünler olarak 
sıralamıştır.

SARAY FİNGER 
BİSKÜVİLİ PASTA
Malzemeler: 
2 paket Finger Bisküvi 
l 1 bardak su l 1 bardak 
şeker l 2 yemek kaşığı 
nişasta l 1 çay bardağı 
şeker l 1 yemek kaşığı 
kakao l 1 yemek kaşığı 
tereyağı ve arzuya göre 
süslemek için hindistan 
cevizi l fındık 
Hazırlanışı:
Öncelikle bisküvi ve 
süsleme malzemesi 

dışında olan malzemeler 
bir tencereye alınır, ocakta 
karıştırılarak kaynayana 
kadar pişirilir ve ocaktan 
alınır. Yayvan bir tepsinin 
altına iki sıra Saray Finger 
Bisküvi dizilir ve ılık 
şurup ile ıslatılır. Üzerine 
pişirilen puding boşaltılır 
ve arzu edilen baharat 
ya da kuruyemişler ile 
süslemesi yapılır.  2 
saat buzdolabında 
bekletildikten sonra servis 
edilir. Afiyet olsun.

ELDENELE RULO 
GOFRETLİ YAŞ PASTA 
Malzemeler:
1 kg Milkman süt l 2 adet 
pasta tabanı l 2 adet 
270 gr Eldenele rulo 
gofret l 1 yumurta l 1 
kaşık un l 3 kaşık 
mısır nişastası l 1 
paket vanilya l 1 su 
bardağı toz şeker 
l 2 kaşık kakao 
l 2 kaşık damla 
çikolata l 500 gr. 
böğürtlen (tercihe 
göre çilek de 
olabilir) l 1 paket 
pasta kreması l 1 
kaşık margarin
Hazırlanışı:
Krema dolgusunun 
yapılışı; 3,5 su 

bardağı soğuk süte 
yukarıda miktarları 
yazılı olan un, şeker, 
nişasta, vanilya, kakao ve 
damla çikolata eklenir.  
Ocakta orta ateşte 
kıvamlanıncaya kadar 

karıştırılır, kıvamını alınca 
karıştırarak margarin 
ilave edilir. Ocaktan 
alınan dolgu kreması 
başka kaba alınarak 
karıştırılır ve soğumaya 
bırakılır.

Yapılışı: Pasta 
tabanları süt ile 
ıslatılır ve üzerine 
krema dolgusu 
sürülür. Bu şekilde 
iki, üç kat daha 
çıktıktan sonra 
üstüne ve yanlarına 
da pasta kreması 
sürülür. Üstüne 
böğürtlenler yanına 
ise rulo gofretler 
dizilerek servise 
hazır hâle getirilir. 
Afiyet olsun.
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MOBSAR 
MOBİLYA 
SANAYİ A.Ş. 

2007 yılında temeli atılmış ve 2008 
yılında SARAY Holding çatısı 
altında DÜZCE ilinde kurulup 
faaliyete başlamış olan MOBSAR 

Mobilya Sanayi A.Ş., 5.000 m2 Kapalı 
alan ve 16.000 m2 açık alanı ile toplamda 
21.000 m2 alana sahiptir.Son teknoloji 
makinaları ile üretim yapmakta olan 
MOBSAR Mobilya San. A.Ş.;
Yıllık, 
124.800 m2 Yatak Odası (4.800 Adet)
67.500 m2 Yemek Odası (4.500 Adet)
57.000 m2 Genç Odası (3.000 Adet)
22.800 m2 Mutfak (1.200 Adet)
Ve Oturma Grubu Kapasiteye sahiptir.

Kurulduğu ilk yıllarda VERELLİ Markası 
ile Mobilya sektörüne giriş yapmış olup, 
Yurtiçi satışı yanında Hollanda, Fransa, 
Irak, Suriye, Katar, Ürdün, Suudi Arabis-
tan, Yemen, Libya, İran, Mısır, Sudan, 
Fas, Demokratik Kongo Cumhuriyeti 
gibi ülkelere de ihracatları bulunmaktadır.
MOBSAR Mobilya Sanayi  A.Ş. 
10.07.2008 yılında TSE Belgesi almış 
olup ürünler TSE Garantisi ile tüketiciye 

ulaştırılmaktadır.

MOBSAR MOBİLYA SAN. A.Ş. 
VERİMLİLİK ÇALIŞMALARI
Sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ama-
cıyla Mobsar, kapasite ve verimlilik proje-
l e r i  ü z e r i n d e  yo ğ u n l a ş m ı ş t ı r. 
Ödüllendirme sistemleri ile güçlendiril-
miş olan çalışmalar anlamlı sonuçlar elde 
edilerek sürmektedir. 
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SARAY HOLDİNG’TEN

Mobsar Mobilya San.A.Ş. Genel Müdürü;  
A.Işıl Kalaycı, bankacılık sektöründe 18 
yıllık tecrübeye sahiptir. Bu sektörde 
kurumsal, ticari ve perakende bankacılık 
alanlarındaki  yetkinliğinin yanısıra; 
pazarlama satış yönetimi , bilanço 
yönetimi, takım kültürü ile personel 
yönetimi konularında başarılı ekiplere 
liderlik yapmıştır.
Selçuk Üniversitesi İ.İ.B Fakültesi İşletme 
Bölümünden 1997 yılında mezun olan 
Işıl Kalaycı Etibank, Oyakbank, HSBC 
bank gibi sektörün güçlü kurumlarında 
yöneticilik yapmıştır.  2008 yılından 
beri  Saray Holding firmalarını yakından 
tanıyan Kalaycı; 11 Temmuz 2016 tarih 
itibari ile Mobsar Mobilya A.Ş De Genel 
Müdür olarak göreve başlamıştır. Kalaycı; 
pazarlama, satış yönetimi ,yüksek 
motivasyon ve performans ile takım 
yönetimi alanlarındaki tecrübeleri ile 
Saray ailesinin  genç ve enerjik yüzü 
olmaya aday Mobsar Mobilya A.Ş. ‘nin 
başarı yolculuğuna liderlik etmenin 
heyecanını duyduğunu belirtmektedir.
Yüksek enerji ile çalışmayı, koçluk ve 
mentorluk modelleri ile yönetmeyi, 
seyahat etmeyi, yağlı boya resim 
yapmayı , doğal yaşam ve kültür 
gezilerini sevmektedir. Kalaycı bir erkek 
evlat sahibidir.

A.IŞIL KALAYCI
i
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2017 DÜNYA 
REKORLARI KİTABI 
Henüz 2017 yılına 
girmemize üç ay gibi bir 
süre olmasına rağmen 
Guinness 2017 Dünya 
Rekorları kitabı Eylül 
ayında yayınlandı.4 bin 
adet rekorun 
belgelendiği kitapta en 
akıllısından en akıl 
almazına bir dolu ilginç 
rekor bulunmakta. Sizin 
için derlediğimiz bazı 
rekorlar ise şu şekilde:

 Dünyanın en büyük evcil kedisi 118,33 
santimetre ile Ludo karşınızda. Rekor 

büyüklükteki kedi İngiltere, Wakefield’de 
Kelsey Gill ile birlikte yaşamını 

sürdürmekte.

 17,09 metre yüksek-
liğinde ve 9,99 metre 
genişliğindeki bu 
salıncaklı sandalyede 
keyif yapmak isteyen-
ler? Jim Bolin rekorun 
sahibi, Illinois.

  Çok enteresan koleksiyonlar duymuşsunuzdur. Alman 
asıllı Harry Sperl tam bir hamburger çılgını, ancak yanlış 
anlaşılmasın, Harry hamburger ile ilgili olarak piyasada 
mevcut olan ürünleri toplama konusunda çılgın. Hali 
hazırda elinde 3,724 adet hamburger temalı ürün 
bulundurmakta.
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KÜLTÜR–EĞLENCE 

 Saatte 98.464 km 
hız ile tek tekerlekli 
motor dalında 
rekorun sahibi Kevin 
Scott ve İngiltereli 
Monowheel Takımı.

 Dünyanın en çok dövmesine 
sahip en yaşlı çiftli Melbourne, 

Florida’dan Charloote Guttenber ve 
Charles Helmke. Vücutlarının % 91,5 

ila % 93.75 lik kısımları dövme ile 
kaplı. Saygı duymalı (!)

 Karşınızda Avusturalya’dan Rasputin, kendisi 
135,2 santimetrelik boynuzu ile Guinness 
rekorlar kitabına girmeyi hak edenlerden.
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KIŞ SAATİ UYGULAMASI 
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

 30 Ekim'de sona ermesi gereken yaz saati uygulamasının 
devam etmesini öngören karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; gün ışığından 
daha fazla yararlanmak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinden 
itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması şeklinde 
başlayan yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyu sürdürülmesi 
kararlaştırıldı. Ayrıca, Güneş ışığından daha fazla yararlanmak 
amacıyla tüm yurtta saatlerin yeniden düzenlenmesi 
hakkındaki 2016/8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda yer 
alan “30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bir saat 
geri alınması” ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.

SONBAHAR-KIŞ
SEZONU BAŞLADI
Alışveriş ve moda dünyasında “Yaz 
Sezonu”  son ucuzluk dönemini de 
kapatarak bitti. Eylül ile başlayan 
yeni sezonda neler geldi, sizin için 
derledik;
Moda Danışmanları, 80’lerin 
modasının yeni sezonda tek 
omuzlu, tek kolu uzun üstlerle ve 
dar elbiselerle yeniden gündemde 
olacağını söylüyor. Asimetrikliği ile bu 
tarzın zayıfları daha dolgun, topluları 
ise daha zayıf gösterecek bir fırsat 
olacağı belirtiliyor. Simetri artık çok 
sıkıcı bulunuyor.
Sezonun kumaşı kadife, renkleri ise 

gri, pembe ve sarı. Fakat bu 3 rengin 
beraber değil, en fazla ikisinin birlikte 
kullanılması öneriliyor. Toprak renkleri 
de öne çıkıyor.
Kapüşonun tüm üstlerde tercih 
edileceği  ve aksesuar olarak farklı 
armalarla paltoların, kazakların, 
tişörtlerin süsleneceği bir döneme 
girdik. Rozetler, armalar, kapitoneler 
ile dış giyimin eğlenceli ve renkli 
olduğu bir kış dönemi geçireceğiz
Bluzlarda bolero tarzı ve elbiselerde 
uzun pelerin tarzı ile pelerin etkisini 
her yerde göreceğimiz bir sezon 
hanımları bekliyor.
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INSTAGRAM 
KULLANICILARINA 
ÜÇ YENİLİK MÜJDESİ…

iPHONE7 
7 EYLÜL’DE 
TANITILDI

Popüler fotoğraf paylaşma platformu 
Instagram’a gelen son güncelleme 
ile birlikte kullanıcıların bir hayli işine 
yarayacak 3 özellik devreye girdi. 
Instagram’a gelen son güncelleme ile 
birlikte uygulamada öne çıkan üç yeni 
özellik şöyle:
1) Instagram’da artık fotoğraflara zoom 
yapabiliyorsunuz. Yani Instagram’daki 
fotoğrafları daha yakın açıdan 
görmek isteyen kullanıcıların yapması 
gereken tek şey iki parmağıyla ekrana 
dokunmak ve fotoğrafı yaklaştırmak için 
parmaklarının arasını açmak. Hepsi bu!

Apple yine bir Eylül etkinliği ile yeni 
telefonu İPhone 7 ‘yi tanıttı.
7 Eylül’de gerçekleştirilen lansmanda 
İPhone 7 ‘nin yanında yeni kablosuz
kulaklığı Airpods ve Apple Watch 
Series 2 de tanıtıldı.

İPhone 7 ve İPhone 7 Plus seçeneğinin 
öne çıkan özellikleri; toza ve suya
dayanıklılık, yenilenmiş kamera, İPhone 
7 Plus’ta çift kamera özelliği, yeni
A10 işlemci ile performans artışı, 
Airpods kablosuz kulaklık, telefonun 
her iki yanında bulunan hoparlörler ile 
stereo ses alabilme, artık eski kulaklık
girişinin olmaması ve şarj girişi 
üzerinden bir dönüştürücü ile eski
kulaklıkların kullanılabilmesi. Ayrıca 
yerleşik bir GPS modülünün bulunduğu
yeni Apple Watch, Nike+, Hermes ve 
Watch Edition sürümleriyle tüketicilere
ulaşacak

2) Instagram’da artık küfüre, hakarete 
yer yok! Yeni gelen özellik sayesinde 
Instagram’da paylaştığınız fotoğrafların 
altında görmek istemediğiniz 
kelimeleri filtreleyebiliyorsunuz. Bu da 
yorumları sürekli takip etmek zorunda 
kalmak istemeyen kullanıcıların işini 
kolaylaştıracak.

Bu özelliği kullanabilmek için Ayarlar’a 
girip Yorumlar bölümüne bakmanız 
yeterli. Uygunsuz yorumları gizle 
seçeneğini aktif hale getirmenizle 
birlikte hesabınızda görmek 
istemediğiniz kelimeleri bir bir 

listeleyebilirsiniz.
3) Instagram’ın bahsetmediği ama 
kullanıma sunulan bir diğer özellik 
iste sizi artık kimlerin takip ettiğini 
profil kısmı altında ‘Sizi takip ediyor’ 
şeklinde görüntülenmesi. Herhangi bir 
hesaba bakarken ‘acaba benim hesabı 
takip ediyor mu’ diye sormanıza gerek 
kalmayacak; zira takip ediliyorsanız, o 
kişinin profili bu bilgiyi sizle paylaşıyor 
olacak. Tıpkı Twitter’da olduğu gibi! 
Ancak bu özellik henüz tüm hesaplar 
için aktif hale getirilmediğinden şu an 
göremeyebilirsiniz.

TEKNOLOJİ-MODA
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SAĞLIKLI BİR KAS YAPISI 
İÇİN GEREKLİ OLANLAR

K ramplardan mide ağrılarına, 
yaralanmalardan  karın sancıla-
rına kadar vücudumuzun pek 
çok bölgesindeki sıkıntıların 

nedeni kaslarımız… En basitinden, çok 
çalıştığımızda boynumuzun tutulması, 
yanlış bir yatış pozisyonunda vücudumu-
zun ağrıması yine kas kaynaklı sorunlar. 
Ayrıca stres, sakatlanmalar ya da yaralan-
malar da kas sistemimizi tehdit ediyor. 
İlaçlar ilk çare olarak düşünülebilir. Fakat 
kaslarınızı gevşetmenin doğal yolları da 
var. Vücudunuzu kimyasal maddelere 
ihtiyaç duymadan rahatlatmak ve daha 
sağlıklı bir kas yapısına sahip olmak isti-
yorsanız doğal yöntemlerden de yararla-
nabilirsiniz.

RAHAT BİR UYKU İÇİN: PAPATYA
Papatya, doğal sakinleştiricilerin en 

çok bilinenlerindendir. Yüzyıllardır anti-
bakteriyel olarak ve kas spazmlarını din-
dirici özelliğiyle birçok kültürde tedavi 
amaçlı kullanılıyor. Uykuya geçişi kolay-
laştırmak, stresi azaltmak gibi olumlu 
etkilerinin yanı sıra kas ağrılarını da 
hafifleten papatya bitkisini içerek tüke-
tebilirsiniz. Ancak antienflamatuar (ilti-
hap azaltıcı) özelliği ile krampları 

azaltmayı sağlayan papatya bitkisi, kan 
inceltici ilaç kullananlar için tavsiye edil-
miyor.

KAS GÜÇLENDİRİCİ: VİŞNE SUYU
Kasları rahatlatmanın en lezzetli yolla-

rından biri, hiç şüphesiz vişne suyu… 
Eğer, uzun mesafe koşucusu ya da ağır 
vücut geliştirme egzersizi yapan biriyseniz 
kas zayıflığının önüne geçmek ve ağrıları 
en aza indirgemek için vişne suyunu haya-
tınızın bir parçası haline getirmenizi tav-
siye ederiz. Vişnenin, hücre yenileyici 
özelliği, hasar görmüş kas dokularınızı en 
çabuk şekilde onararak, daha sağlam bir 
kas sistemi ortaya çıkarıyor. Antosiyanin 
(hücre onarıcı) açısından zengin bir içe-
riğe sahip olan vişne, kolesterolü ve kan 
şekerini düşürmesiyle ekstra fayda sağlı-
yor.

KEMİK ERİMESİNE SON: 
D VİTAMİNİ

Sürekli olarak kas ağrısı çekenlerdense-
niz, vücudunuzda ciddi şekilde D vita-
mini eksikliği ihtimalini gözden 
geçirmeniz gerekebilir. İlaç  ya da yiyecek-
lerden alabileceğiniz D vitaminini güneş-
lenerek de bünyenize kazandırabilirsiniz. 

Güneşten gelen ultraviyole B ışınlarının 
derimizde sentezlenerek hayat bulduğu D 
vitamini, kemik erimesine yol açan bir 
hormon olan paratiroid hormonunun 
salgılanmasını önlüyor. 

KAS GEVŞETİCİ: MAGNEZYUM
Sinirleri ve kasları gevşeten magnez-

yum, kemik zayıflığı, sürekli yaşanan baş 
ağrıları, kan şekeri dengesizliği, yüksek 
kan basıncı, kas zayıflığı/ spazmları ve 
çarpıntı için önerilen mineraller arasında 
yer alıyor. Günlük magnezyum ihtiyacı-
nızı karşılarken tabletlerin yanı sıra bazı 
önemli besinlerden de yararlanabileceği-
nizi unutmayın. En fazla magnezyuma 
sahip besinlerden muz, badem, baklagiller 
ve esmer pirinci gün içerisinde tüketmeye 
çalışın.

EN DOĞALI: DÜZENLİ HAYAT
Düzenli olarak tükettiğiniz besin ya da 

vitamin tabletleri sayesinde bir şekilde 
kaslarınızı gevşetebileceğinizi varsayalım. 
Fakat bunun yanında düzenli uyku ve 
doğru beslenmenin de bir o kadar önemli 
olduğunu unutmayalım. Doğal olarak kas 
gevşetmenin yollarından biri de dinlen-
mek... 
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SAĞLIK-ÇOCUK

SARAY  
ÇOCUK

Sizce cevap nedir? Doğru cevabı bulup
info@saraybiskuvi.com.tr adresine 
gönderebilirsiniz.

Doğru kelimeleri bulabilir misin?
Bulman gerekenler:
SARAY – POWERNUT - GÜÇSENDE

Süper gücünüzü yenilemek için Powernut’a ulaşmanız 
lazım! Doğru yolu çizebileceğinden emin misin?
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PORTRE

NURTEN 
GÜLKAYA

1991 yılında BİLKENT Üniversitesi, 
Bilgisayar Teknolojileri Büro Yöne-
timi bölümünden mezun olan 
Nurten Gülkaya, 25 yılı aşkın bir iş 

deneyimine sahip olup, İnsan Kaynakları 
alanında farklı birimlerde görev yapmıştır. 

Coca-Cola, Vodafone  gibi sektörünün 
önde gelen kuruluşlarında  tecrübe edin-
miş, İnsan Kaynakları Danışmanlığı , 
Sigortacılık ve Bilgi Teknolojileri şirketle-
rinde üst düzey yöneticilik görevlerini 
üstlenmiş olan Gülkaya, 2015 yılından 

beri Saray Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş.  
İnsan Kaynakları Departmanında yöne-
ticilik yapmaktadır.

Uzmanlık konusu, İşe Alım ve Yerleş-
tirme olan Nurten Gülkaya 1968 
doğumlu, evli ve 2 erkek çocuk annesidir.

Gülkaya, Saray Bisküvi İnsan Kaynak-
ları Departmanı olarak, ‘’Sektöründe ter-
cih edilen ve çalışılmak istenen marka ve 
kurum olmak” hedefi ile çalışmalarını 
sürdürdüklerini belirtmiştir. Hedeflere 

ulaşmada katkı sağlayacak İnsan Kaynak-
ları prosedür ve uygulamaları oluşturmak, 
yetkinliğe dayalı işe alım ve yerleştirme 
süreciyle şirket değerlerini yükseltecek 
yeni kişileri istihdam etmek, sonuç odaklı 
ve hızlı karar alan bir organizasyon yapısı 
oluşturmak, hedef bazlı performans ve 
yönetim modeli ile çalışanlarının başarı-
sını ve sürekli gelişimini desteklemek ve 
şirketin ana hedeflerine ulaşılmasında 
katkı sağlamak üzere çalışan bir ekibin 
parçası olmaktan gurur duyduğunu 
belirtmektedir. 
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GILIIS SIGNA




