
BAŞKAN’IMIZDAN
MESAJ

l İyi insan olmak, 
iyisini düşünmek, iyisini 
istemek, iyisini yapmak; 
hep bu amaçlar için 
çalışır çabalarız. “İyi”yi 
günlük hayatımızda 
sıkça kullanıyoruz. Peki 
hiç düşündünüz mü 
“iyi” ne anlama geliyor?

n sayfa 1

PORTRE: 
MUSTAFA AKKUŞ 

l Bu sayımızda 1985’te 
faaliyet göstermeye 
başlayan ve zamanla 
hizmet sahası il 
sınırlarını aşan Denizli 
distribütörümüz Ekmel 
Gıda AŞ’nin ortaklarından 
Mustafa Akkuş’u dinledik. 
Akkuş bize şu an bulundukları noktaya nasıl 
geldiklerini anlattı. n sayfa 28

SÖYLEŞİ: 
GÜZİDE KARAKUŞ

l “Sosyal inovasyon
toplumsal yenileşme
ile eş anlamlı olarak da
kullanılabilmektedir. Çünkü
bireyden toplum geneline
bir fayda yaratımı; yeni 
fikir, teknik
ve yöntemler ile mevcut
ve potansiyel sorunların çözümünü de 
beraberinde getirir.” n sayfa 8
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İyi insan olmak, iyisini düşünmek, iyisini 
istemek, iyisini yapmak; hep bu amaçlar 
için çalışır çabalarız. “İyi” kelimesi günlük 
hayatımızda sıradan bir kelime olarak kul-
lanılmaya devam ediyor ama hiç düşün-
dünüz mü ne anlama geliyor? Bol, yararlı, 
faydalı ve nitelikçe beğenilecek düzeyde 
olan, uygun ve istenilen nitelikleri taşıyana 
“iyi” diyoruz aslında ve bu, bizler için bir 
kazanımı ifade ediyor. 
İşte Özdağ ve Saray Ailesi de ülkesi, tabiat, 
canlılar ve tüm insanlık için daha iyi 
olmak, iyi işler yapmak, iyi kişi ve ekip 
olmak, iyi yatırımlar yapmak, iyi ürün ve 
hizmetler üretmek ve insanlık için iyi 
sonuçlar elde etmeyi amaç edinmiş, 
çalışma prensibini bu doğrultuda oluştur-
muş ve mükemmele ulaşmak için her 
daim basamak olmuştur.
Saray iyi yatırımlar yapar.
Saray iyi bisküvi üretir.
Saray iyi çikolata üretir.
Saray iyi kek üretir.
Saray iyi gofret üretir.
Saray iyi süt üretir.
Saray iyi peynir üretir.
Saray iyi mobilya üretir.
Saray iyi makina üretir.
Saray iyi teknoloji üretir.

Saray iyi AR-GE yapar.
Saray iyi inovasyon yapar.
Saray iyi iletişim kurar.
Saray iyi organize olur.
Saray iyi elektrik üretir.
Saray iyi tarım yapar.
Saray iyi hizmet sunar.
Saray iyi işler yapar.
Saray iyi insanlarla çalışır.
Saray iyi ihracat yapar.
Saray iyi reklam yapar.
Saray iyi gönüller yapar.
Saray iyilik yapar.
Saray iyi markadır.
İyi olma sıfat ve durumu; kademe olarak 
gelinen bir nokta, çalışma ile kazanılan bir 
seviye,  daha da yükselinmesi gereken bir 
yer ve de üstüne güzellikler inşa edilebile-
cek sağlam bir zemin. O halde şimdi hem 
Saray Grubu ekibi hem de Türkiye olarak 
üstün derecelere ulaşma anlamında kul-
landığımız “en iyi olma” sıfatını kazanacak 
iş ve icraatları yapmaya devam etmeliyiz.

İşte biz Saray Grubu mensupları, Saray 
ekibi olarak; iş yerlerinde gönüllü olarak 
mesaide geçirdiğimiz zamanı, harcadığı-
mız enerjiyi, bedensel emek ve 

akıl terini değerli kılarız ve yaptığımız işin 
en iyisini yaparız. Ülkemizin ve Saray iş 
yerlerinin verdiği çalışma imkanlarını 
vesile ederek ülkemize ve insanlığa ibadet 
şuuru ile en iyi işleri yapmak için çalışırız.
Ne mutlu kendisine, ailesine, firmasına, 
ülkesine, tüm canlılara ve de insanlara “en 
iyi” işleri ve hizmetleri yapana.

Sevgi ve saygılarımla,

EN İYİ

BAŞKAN’DAN

SAMİ ÖZDAĞ
Saray Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu 
Başkanı
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İyi olma sıfat ve durumu; çalışma 
ile kazanılan bir seviye ve üstüne 
güzellikler inşa edilebilecek 
sağlam bir zemin. O halde şimdi 
Saray Grubu ekibi ve Türkiye 
olarak üstün derecelere ulaşma 
anlamında kullandığımız “en iyi 
olma” sıfatını kazanacak iş ve 
icraatları yapmaya devam 
etmeliyiz.

33
IPSOS, TÜRKİYE’DE 
KADIN PROFİLİNİ ÇIKARDI
Ipsos yaptığı araştırmayla yurdumuz 
kadınının ayrıntılı profilini çıkardı. 
Ipsos’un Türkiye’yi Anlama Kılavuzu 
Araştırması, 21. yüzyılda Türkiye’de 
kadının durumuna dair çarpıcı sonuçlar 
içeriyor.

12 Saray Holding şirketlerinden
 Greeneco 
 Saray Holding ve Acarsan Holding 

ortaklığıyla 2012’de kurulan 
Greeneco Enerji Elektrik Üretim AŞ, 
110 milyon dolarlık proje yatırımı ile 
Türkiye’nin artan enerji ihtiyacına 
çözüm olmayı hedefliyor. 
Greeneco, mart 2016’da resmi 
jeotermal enerji üretimine başladı.

14 Psikoloji

16 Bizden Haberler

28 Paydaşlarımız 
Ekmel Gıda

29 Bizden Portreler / Bizden 
Tarifler

30 Kültür-Eğlence

36 Portre
 Fatih Özcan

SOSYAL 
İNOVASYON 
Sosyal fayda üreten ve kalıcı etki 
bırakan sosyal inovasyon süreci 
için kamu kuruluşları, işletmeler 
ve sivil toplum kuruluşları 
(STK’ler) arasındaki sınırları 
geçirgen hale getirecek sosyal 
bir değişim gerçekleştirilmelidir. 
Devletin üstüne düşen görevi 
yerine getirip bilgilendirme, 
finansal destek sağlama, gerekli 
noktalarda işletmelere teşvik 
sunma gibi yöntemlerle sosyal 
inovasyon projelerinin hayata 
geçirilmesi konusunda STK’ler 
ve işletmelerde heves, bilinç ve 
güç yaratması bir zorunluluktur. 
STK’lerin işbirlikleriyle 
güçlendirilmesi şarttır. 

KAPAK

4
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Uluslararası pazar araştırma şirketi 
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EDİTÖR

2
016 yılı hem dünya hem de Tür-
kiye ekonomisi açısından zorlu 
bir yıl olarak geride kaldı. Saray 
Grubu’nun 55, Saray Bisküvi’nin 

ise 35. yılını tamamlayarak girdiği yeni 
yılı ise her açıdan daha iyi bir yıl olacağı 
öngörüsü ile karşıladık. 2017’de de inanç, 
azim, sabır, sebat, çalışma ve başarı ilkele-
rimizIe insanlık için değer üretmeye 
devam edeceğiz. 

Saray Bülten’i ilk sayısından beri kurumu-
muzun uzun vadeli stratejik amaçlarına 
odaklayarak oluşturduğumuzu geçmiş 
sayılarımızda da paylaşmıştık. Yeni yılın 
bu ilk sayısında yine insan, inovasyon, 
büyüme ve kârlılık, marka ve tedarik zin-
ciri olarak belirlediğimiz amaçlarımızdan 
“inovasyon”da yeni bir boyutu, kapak 
konumuz olarak seçtik; eko inovasyon&-
sosyal inovasyon. Saray ailesi olarak büyü-
menin ve ilerlemenin insana ve doğaya 
saygıyla mümkün olabileceğini, bunun 
yolunun ise sürdürülebilirlik ve inovas-
yondan geçtiğini biliyoruz. Bültenimizde, 
bu misyonumuz doğrultusunda yaptığı-
mız çalışmalara dair detaylı bilgiler bula-
caksınız. 

Bu sayımızın konukları Yrd. Doç. Dr. 
Güzide Karakuş ve İnovasyon ve Liderlik 
Danışmanı Aylin Satun Olsun ile sosyal 
inovasyon konusunun farklı yönlerini 
konuştuk. Sayın Karakuş sosyal inovasyon 
kavramı ve kimin tarafından gerçekleşti-
rilmesinin beklendiği konusunda bizleri 
aydınlatırken Sayın Olsun, sürdürülebi-
lirlik boyutundaki önemi açısından görüş-
lerini bizlerle paylaştı.

İş dünyası bölümünde Türkiye ekonomisi 
için 2016’nın özet bir değerlendirmesini, 
2016 yılı 12 ay sonuçlarını içeren Nielsen 

Unlu Mamuller Pazar Araştırma Rapo-
ru’ndan özet bilgileri ve gıda sektöründe 
2017 trendlerini içeren araştırmaları bula-
bileceksiniz. 

Röportaj bölümümüzü ise değerli distri-
bütörlerimizden Sayın Mustafa Akkuş’a 
ve kendisinin anlatımıyla Ekmel Gıda’ya 
ayırdık. Bizden portreler bölümümüzde 
ise ekibimizin uzun yıllardır başarılı birer 
üyesi olan Tülin Aladağ ve Ayşe Küçük-
sümbül’ün Saray ailesi içinde olmanın 
kendileri için anlamını lezzetli tarifleri 
eşliğinde paylaştıkları röportajımız yer 
alıyor. 

Kültür-eğlence-moda, teknoloji, psiko-
loji, çocuk ve sağlık sayfalarımızı ailece 
keyifle okuyacağınızı umuyoruz. Yeni 
yılın tüm insanlık için sağlık, huzur, refah 
ve barış getirmesi dileğiyle bültenimizi 
beğenilerinize sunuyoruz. 

Keyifli okumalar dileriz. 
Sevgi ve saygılarımızla…

GÜLNUR ULUĞ
ELBİSTANLIOĞLU

Merhaba,
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İÇERİKTEN AMBALAJA
2017 GIDA VE İÇECEK 
TRENDLERİUluslararası pazar araştırma şirketi Mintel, gıda ve içecek sektörlerine yönelik hazırladığı 2017 Gıda ve İçecek Trendleri başlıklı raporda, Avrupalı tüketicilerin gıda ve içecek harcamalarına yön verecek eğilimleri yayınladı. Rapor, yiyecek-içecek sektörüne dair çarpıcı bilgiler içeriyor. 

Mintel tarafından yapılan araştırmaya 
göre aynı şekilde İtalyan tüketicilerin 
%60’ı, Fransız tüketicilerin %55’i ve 
Alman tüketicilerin %54’ü şekerli gıda 
tüketimini azaltıyor veya şekerli gıdalar-
dan kaçınıyor. Ayrıca İngiliz gazlı içecek 
tüketicilerinin yarısından fazlası (%53) 
şeker vergisi sonucunda bu içeceklerin 
fiyatlarının artması durumunda bu içe-
cekleri daha az miktarda tüketeceklerini 

M
intel araştırma kuruluşu Avru-
palı tüketicilerin 2017 yılında 
gıda ve içecek alanında harca-
malarına yön verebilecek ve 

satın alma konusunda kararlarını etkile-
yebilecek olan trendleri açıkladı. Mintel 
Kıdemli Trend Danışmanı Richard Cope, 
İngiltere’de 2018 yılı nisan ayında uygu-
lanmaya başlanacak olan şeker vergisi 
daha hayata geçmeden, uluslararası içecek 

firmalarının şimdiden reformülasyon ve 
inovasyon konularına yoğunlaştığını 
belirtiyor. Şeker ile ilgili medyada çıkan 
olumsuz haberlerin Avrupa’da şimdiden 
tüketici davranışlarını etkilediğini belirten 
Cope, “Her on Polonyalı ve İspanyol 
tüketicinin altısı (%63) şekerli gıda tüke-
timini azalttığını veya şekerli gıdalardan 
kaçındığını belirtiyor” açıklamasında 
bulunuyor. 
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kalar açısından yeni gelir kaynağı yaratma 
potansiyeli taşıdığına vurgu yapılıyor. 
İlginç bir şekilde Çinli tüketicilerin yak-
laşık dörtte biri, kişiselleşmiş paketleme 
için daha fazla ödeme yapabileceğini 
belirtiyor. ABD’li tüketicilerin %61’i de 
pazarlama mesajlarını kişiselleştiren mar-
kalar hakkında daha olumlu düşüncelere 
sahip olduğunu ifade ediyor. Kişiselleştir-
menin bir adım ötesinde bütün bu mar-
kaları, muhtemelen belirli özel piyasalara 
(örneğin belirli demografik ve coğrafi 
bölgelere, belirli ilgi alanlarına) yönelik 

veya artık tercih etmeyeceklerini belirti-
yor. Cope, gazlı içecek firmalarının vergi 
düzenlemesi ile bir mücadeleye girmek 
yerine porsiyon miktarında küçülmeye 
gideceklerini ve şeker içermeyen alternatif 
içecek reformülasyonuna yöneleceklerini 
öngörüyor. 
Günümüzde hava ve çevre kirliliğinin teh-
likeleri konusundaki bilinç de gün geçtikçe 
artıyor. Marka sahipleri ise artık problemin 
değil çözümün bir parçası olmakta oldukça 
kararlı. Mintel, gıda ve içecek sektöründe 
“temiz tüket” konseptinin gelişeceği ve 
markaların da gıdaları, bağışıklık sistemi 
destekleyicisi olarak konumlandıracağı 
öngörüsünde bulunuyor.

SOSYAL MEDYA ÖN PLANDA 
Mintel’in raporuna göre artık markalar 
tüketicilere ne alacakları, ne izleyecekleri 
ve ne yiyecekleri konusunda yardımcı ola-
bilmek için yeni teknolojileri çok daha 
fazla kullanıyor. Günümüzde olduğu gibi 
2017 yılında da markalar Snapchat, 
WhatsApp ve Facebook gibi sosyal medya 
platformlarını tüketicilerle hemen ileti-
şime geçmek ve yüksek seviyede tüketici 
hizmetleri sunmak için kullanmaya 
devam edecekler. Tüketicilerin, markala-
rın resmi kanallarına daha önce öngöre-
meyecekleri şekilde ulaşabilme imkanları 
olacak. Markalar açısından ise sosyal 
medya kullanımı, tüketicilerle daha yakın 
ve özel bir ilişki kurma imkanı sağlayacak. 
Ancak bu durum markalara, sosyal medya 
aracılığı ile gerçekleştirecekleri iletişimin 
devamlı ve güvenilir olmasını sağlama 
yükümlülüğü de getirecek. 

AMBALAJDA KÜRESEL TRENDLER 
Uluslararası pazar araştırma şirketi Min-
tel, gıda ve içecek sektörlerine yönelik 
hazırladığı Ambalajlamada Küresel Trend-
ler raporunda ise ambalaj tasarımları üze-
rinde belirgin etkisi olan “yeni nesil” 
trendleri ortaya koydu. Ambalajlamada 
öne çıkan trendler arasında, tüketicinin 
ürünü satın almadan önce tedarik zinciri 
verilerine ulaşmasına imkan veren amba-
laj üstü mobil uygulamalar dikkat çekiyor. 
Gıda ve içecek üreticisi markaların tüke-
ticiyle daha kişisel seviyede ilişki kurma 
çabalarının yoğunluk kazandığına vurgu 
yapan Mintel raporunda, ürün tedarik 
zinciri ve ürün orijini hakkında bilgilere 
kolayca ulaşma imkanı sunan mobil 

uygulamaların giderek yaygınlaştığı, böy-
lece tüketicinin ürünle yakın ilişki kurma-
sının da kolaylaştığı belirtiliyor. 

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ AMBALAJ 
Teknolojik gelişmeler ambalajlamada kişi-
selleştirilmiş uygulamaların ani yükselişini 
de beraberinde getiriyor. Kişiselleştirilmiş 
ambalaj uygulamaları küresel ölçekte yay-
gın bir trend haline geldi ve son derece 
başarılı olduğu da elde edilen sonuçlarla 
kanıtlandı. Mintel raporunda, müşterilere 
ürünü “düzenleme” fırsatı vermenin, mar-
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tür istekler uyandıracak ambalajları üret-
mek için yoğun mesai harcıyor. 
“Kabartma”, “lazerle oyma”, “kumaş vb. 
ile kaplama”, “kalıplanmış desen ve 
bezeme” gibi yöntemlerle dokunma 
duyusuna hitap eden uygulamalar yapıla-
biliyor. Bütün bunlar ambalaj üretim 
sürecinde zaman ve maliyet açısından 
artışa neden olmakla birlikte raf üzerinde 
bu şekilde yaratılacak katma değerin eks-
tra maliyete değeceği ifade ediliyor. 

ÇEVRECİ AMBALAJLAMA 
Tüketiciler, çevresel sürdürülebilirliğin 
sağlanmasına katkı yapacak doğru adım-
ların gıda üreticisi markalar tarafından 
atılmasını istiyor. Bu konuda gıda üreticisi 
şirketleri zorlayan şey ise tüketicilerin bu 
isteğe karşılık “ekstra” bedel ödeme konu-
sundaki isteksizlikleri… Ancak ABD’li 
tüketicilerin yaklaşık %63’ü “yeniden 
kullanılabilir” ya da “başka amaçla kulla-
nılabilir” paketlemenin, ürünü satın alma 
konusundaki kararlarını etkileyen önemli 
faktörlerden biri olduğunu söylüyor. Gıda 
sektörü için bu, üzerinde çalışmaya değer 
bir alan olarak görülüyor. 
Kaynak: www.gidateknolojisi.com.tr

devasa verileri şimdikinden daha yaygın 
kullanma yollarını araştırırken göreceğiz.
Daha açık, daha sade etiketleme
Günümüz tüketicileri artık gıda ve içecek 
paketlerinin üzerinde daha açık, daha sade 
etiketler bulunmasını talep ediyor. Hangi 
ürünü alacağına karar vermeye çalışırken 
üzeri mesajlarla doldurulmuş ürün amba-
lajları değil, yalnızca en önemli bilgileri 
(gıdayı oluşturan bileşenleri, besleyici 

değerini, fonksiyonu ve güvenilirliğine 
dair bilgileri) görünür açıklıkta ve anlaşıl-
ması kolay şekilde veren; kafa karıştırma-
yan, bilinçli satın almayı teşvik eden 
ambalajlar isteniyor. Tüketiciler ayrıca 
satın alacakları ürünler hakkında (ambalaj 
üzerinde) daha fazla bilgi talep ediyor. 
Önümüzdeki süreçte gıda üreticilerinin 
tüketicilerden gelen bu taleplere daha 
fazla ayak uydurmaları ve etiketlemeleri 
bu doğrultuda, daha da geliştirmeleri bek-
leniyor.
DUYULARI HAREKETE GEÇİREN 
TASARIMLAR 
Gıda üreticileri ve markalar, ambalaja 
entegre edilmiş farklı duyusal elementle-
rin yararlarını görmeye başlıyorlar. Amba-
lajın görsel özelliği, neredeyse her zaman 
ambalajlamanın birinci, belki de -satın 
alma kararı açısından- en etkileyici yönü. 
Birçok uzman, dokunmayı insan duygu-
larını harekete geçiren en önemli duyu 
olarak tanımlarken, raporda tüketicilerin 
“lüks”, “kalite”, “tazelik” vd. birçok duygu 
ile ilişkilendirme eğiliminde olduğu 
dokunsal nitelikler üzerinde özellikle 
duruluyor. Tasarımcılar dokunsal duyum-
lar yoluyla, üzerine dokunulduğunda bu 
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İŞ DÜNYASI

N
ielsen verilerine göre 2016, 12. 
ay sonu itibariyle Türkiye’de 
toplam unlu mamuller pazar 
hacmi 407.761 ton ve cirosal 

4.163.263.000 TL olarak gerçekleşti. 
Unlu mamuller pazarında 2016 yılı 2015 
yılı ile karşılaştırıldığında ciro bakımın-
dan %7 büyüme yaşandı. Bu cirosal 
büyümenin ana nedeni tüketici tercihinin 
lider markaların katma değerli ürünlerine 
kayması olarak görülmektedir. Saray top-
lam unlu mamul pazarında, 2016’da ağır-
lıklı dağıtımını 5 puan artırma başarısı ile 
farklılaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verileri doğrultusunda, 2016 yılında ihra-
catın ithalatı karşılama oranı, önceki yıla 
göre 2,4 puan yükselerek %71,8 düze-
yinde gerçekleşti. 2016 
ocak-aralık döneminde dış 
ticaret açığı %11,7 gerileye-
rek 56 milyar dolar olarak 
kaydedildi.

Türkiye İhracatçılar Mec-
lisi (TİM) verilerine göre, ocak ayında 
ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre 
%15 oranında artarak 10,5 milyar dolar 
oldu. Bu dönemde en çok ihracat yapan 
sektör 2,1 milyar dolarla otomotiv olur-
ken, bunu sırasıyla 1,3 ve 1,2 milyar 
dolarla, hazır giyim ve konfeksiyon ile 
kimyevi maddeler ve mamuller takip etti. 
Ocak ayında en çok ihracat yapılan ilk 5 
ülke; Almanya, İngiltere, Irak, İtalya ve 
ABD oldu. Bu dönemde Almanya’ya 
yapılan ihracat bir önceki yılın aynı ayına 
göre %4,1 artarken, İngiltere pazarında 
%6,4 oranında yukarı yönlü bir gelişim 
görüldü. Irak’a yapılan ihracat ise, kaydet-
tiği %42,4 oranında yıllık bazda artış ile 
dikkat çekmeye devam etti. ABD’ye yapı-
lan ihracat da %13,6 arttı. Yılın ilk ayında 
Rusya pazarında da çift haneli bir topar-
lanma gözlendi.

Tüketici Güven Endeksi (TGE), ocak 
ayında %5,6 oranında yükselerek 66,9 
oldu. TGE’nin ocak performansında 
hanenin maddi durum beklentisi, tasarruf 
etme ihtimali, genel ekonomik durum ve 
işsiz sayısı beklentilerindeki gelişimlerin 

her biri yukarı yönlü etki yaptı. 2023 yılı 
için 13,7 milyar dolarlık ihracat hedefi 
koyan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar 
ve mamulleri sektörü, TİM’in sektörel 
sınıflandırmasına göre ihracat değerleri 
açısından tarım kategorisindeki en büyük 
alt sektör konumundadır. Saray Bisküvi 
ürün gruplarını da kapsayan sektör, Tür-
kiye genelinde bir önceki yıla göre %3,9 
büyüme kaydetmiştir. Aralık ayındaki 
büyüme ise %13,8 olarak gerçekleşmiştir.

TİM verilerine göre Avrupa ekonomisi 
Euro Bölgesi’nde, ekim ayında %0,8’e 
yukarı yönlü revize edilen sanayi üretimi 
yıllık değişim hızı, kasımda %3,2 oldu. 
Bölgede 2016 yılının son çeyreğine dair 
GSYH gelişim hızı ise %1,8 olarak kay-

UNLU MAMULLER PAZARI
2016’YI BÜYÜMEYLE KAPATTI

dedildi. 2017 yılının ilk ayında reel kesim 
güven endeksinin 0,77 seviyesinde ger-
çekleştiği gözlenirken aynı dönemde tüke-
tici güveninin de 0,4 puan toparlanarak 
-4,7 düzeyine yükseldiği görüldü. Aralık 
iş gücü istatistikleri ise bölgede işsizlik 
oranının kasım döneminde revize edilen 
%9,7 seviyesinden %9,6’ya gerilediğini 
gösterdi. 

SEKTÖREL BIRLIKLER BAZINDA TÜRKIYE GENELI IHRACAT DEĞERLERI
(BİN $)

Sektörel Birlikler

01 OCAK – 30 ARALIK 
(12 Aylık)

2015 2016 Değ. Pay

Hububat, Bakliyat, 
Yağlı Tohumlar ve 

Mamulleri

6.126.984 6.364.061 3,9% 32,0%
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edebilmektir. Bu kapsamda eldeki kaynaklar 
ile insanlar ve toplumlar için kültürel, sos-
yoekonomik ve çevresel sorunlara yenilikçi 
çözümler üreterek daha yaşanabilir bir 
dünya yaratabilmektir. 

Sosyal inovasyon toplumsal yenileşme ile 
eş anlamlı olarak da kullanılabilmektedir. 

Çünkü bireyden toplum geneline bir 
fayda yaratımı aynı zamanda yeni fikir, 

teknik ve yöntemler ile mevcut ve 

D
eğişen dünya; uluslararası pazar, 
yeni teknoloji, ülkeler arası sınır-
ların kalkması, farklılaşan müş-
teri istekleri gibi kavramlar 

yanında yeni bir kavramı da hayatımıza 
dahil etti: İnovasyon. Akademik yazında 
çalışmalar yapıldı, işletmeler sevdi, hayatta 
kalma ümidi olarak görüldü. Tanımlar geniş-
letildi; AR-GE ile farkı, tasarım ile benzer-
liği, buluş ile ortak yönleri, teknolojik 
yönü… Hepsini yazdık çizdik, okuduk ince-
ledik, anlamaya, yaşamaya çalıştık... Sonra 
yeni bir kavram ile karşılaştık: Sosyal inovas-
yon. 

En basit tanımıyla sosyal problemlere ve 
ihtiyaçlara yenilikçi çözümler üretme süreci 
olan sosyal inovasyon (Mulgan, Tucker, Ali, 
&Sanders, 2007) kavramını incelemeden 
önce, inovasyon kavramını yeniden hatırla-
yalım. İnovasyon; yeni veya farklılaştırılmış 
bir ürün veya sürecin, yeni bir pazarlama 
yönteminin, örgüt yapısında ya da işletme-
nin dış paydaşlarıyla ilişkilerinde yeni bir 
yöntemin uygulanmasıdır (Hatice&Baç, 
2007). Sosyal inovasyon ise yeni sosyal bir-
liktelikler ve işbirlikleri ile sosyal problemlere 
çözüm üretmek veya sosyal ihtiyaçlara cevap 

vermektir (Caulier-Grice, Kahn, Mulgan, 
Pulford, &Vasconcelos, 2010). Amaç sosyal 
bir değişim yaratarak toplumsal fayda elde 

SOSYAL İNOVASYON NEDİR?
Yrd. Doç. Dr. Güzide KARAKUŞ 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 
Sivil Havacılık Bölüm Başkanı

İnovasyon 
projelerinin 

yönetimi

İnovasyonun 
stratejik ve 

organizasyonel 
altyapısı

Açık 
inovasyon

Performans
değerlendirme

Kurum
kültürü

Kaynak 
aktarımı ve 

yetkinlik 
oluşturma

Sürdürülebilir 
inovasyon 
kapasitesi
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KAPAK KONUSU

tır. Benzer şekilde kar amacı güden işletme-
lerin artık karlılığı sadece yıl sonu satış 
rakamlarında arama döneminin kapandığını 
anlaması gerekmektedir. Faaliyet gösterdik-
leri toplumları geliştirerek, kaynakların 
sürekliliğini sağlayarak, dezavantajlı grupları 
topluma kazandırarak, çevre projelerine 
katkı sağlayarak varlıklarını sürdürebilecek-
lerini anlamalıdırlar. Çünkü artık değişen 
dünyada işletmelerin büyüklükleri ciroları 
veya hacimleri ile değil, topluma sağladıkları 
fayda ile ölçülmektedir. 

Bu kapsamda işletmeler tarafından 
hayata geçirilen bazı sosyal inovasyon proje-
lerini incelemek faydalı olacaktır.

Hitachi’nin kurum içi iletişim stratejisini 
tamamen sosyal inovasyon üzerine kurgula-
ması önemli bir örnektir. Yaptığı inovasyon 
faaliyetlerini sosyal sorunları çözmeye odak-
layan Hitachi, bu projesini başarıyla hayata 
geçirdi. Benzer şekilde İntel’in Çözüm Kum-
barası Projesi, gençlerin daha iyi bir toplum 
ve daha iyi bir gelecek için eğitim, sağlık, 
çevre, ekonomik kalkınma, kadınların güç-
lenmesi gibi çeşitli alanlarda  teknolojiyi 
kullanarak toplumsal fayda sağlayan yeni-
likçi iş çözümleri üretmeyi hedefliyor. 
Çözüm Kumbarası; işbirliği ortamı sunan 
bir platform olmasının yanı sıra eğitim ve 
mentorluk desteğine, yatırımdan projelerin 
hayata geçirilmesine uzanan süreçlerin tama-
mını bünyesinde barındıran, en kapsamlı 
girişimcilik ve sosyal inovasyon destek pro-
jesi olma özelliğini taşıyor.

Dünyada her gün farklılaşan şekillerde 
karşımıza çıkan toplumsal sorunların ileriki 
yıllarda büyük kaoslara yol açacağı varsayımı 
ile sosyal sorunlara yenilikçi çözümler üret-
mek tüm STK’ler, kar amaçlı kurumlar, 
devletler, kar amacı gütmeyen kurumlar ve 
biz bireylerin görevidir. 

KAYNAKLAR
Caulier-Grice, J., Kahn, L., Mulgan, G., Pulford, 
L., &Vasconcelos, D. (2010). Study on Social 
Innovation: A paperprepared by the Social 
Innovation eXchange (SIX) and the Young 
Foundation for the Bureau of European 
Policy Advisors. Young Foundation/Europe-
an Union.
Hatice, Ç., & Baç, U. (2007). KOBİ’lerde 
İnovasyon Yapmayı Etkileyen Faktörler ve Bir 
Alan Araştırması, Ege Academic Review, 7 
(2), 445–458.
Mulgan, G., Tucker, S., Ali, R., &Sanders, B. 
(2007). Social innovation: What it is, why 
it mattersand how it can be accelerated. 
Working Paper, Skoll Centre for Social 
Entrepreneurship, Oxford Saïd Business 
School. Retrieved from http://eureka.sbs.
ox.ac.uk/761/
Tiryakioğlu, Murat, (2015), https://tiryakioglu.
wordpress.com/category/sosyal-inovasyon.

potansiyel sorunların çözümü söz konusu-
dur. Ancak gerçekleştirilen çalışmaların 
sadece bir sorunu çözmeye yönelik olması 
değil, o sorunun ortaya çıkmasına yol açan 
algı, tutum, davranış ve yöntemlerin de 
değişmesine katkı sunması beklenir. Bazı 
durumlarda amaç toplumda önyargıları kır-
mak, yeni bir bakış açısı yaratmak yolu ile 
toplumun soruna çözüm üretmek üzere 
yönlendirilmesi olabilir. Toplumları yaratıcı 
ve yenilikçi çözüm üretebilir hale getirmek 
tek tek sorunları çözmeye yönelik faaliyetler 
yürütmekten çok daha kolay ve sürdürüle-
bilir bir yöntemdir. Konu ile ilgili bir diğer 
belirsizlik de sosyal inovasyonun kimin tara-
fından gerçekleştirileceğidir. Sosyal inovas-
yon faaliyetleri devletin görevi midir? Bunun 
yanı sıra belirli hedefler doğrultusunda 
kurulmuş sivil toplum kuruluşlarının (STK) 
yapacağı çalışmalar yeterli olabilir mi? Gele-
lim işletmelere. Birçok işletme sosyal sorum-
luluk misyonu kapsamında çeşitli sosyal 
projelere imza atmakta ve çalışmalar yürüt-
mektedir. Ancak kar amaçlı bir kuruluşun 
tamamen sosyal faaliyet çerçevesinde hareket 
etmesi de varlığına aykırı olarak görülebil-
mektedir. 

Bu kapsamda görülmektedir ki uzun 
dönemde daha yaşanabilir bir dünya için 
sosyal sorumluluk faaliyetlerinin bu örgüt-
lerin tamamı tarafından tümüyle sahiplenil-
mesi bir gerekliliktir. Sosyal fayda üreten ve 

kalıcı etki bırakan sosyal inovasyon süreci 
için kamu kuruluşları, işletmeler ve STK’ler 
arasındaki sınırları geçirgen hale getirecek 
sosyal bir değişim gerçekleştirilmelidir 
(Pol&Ville, 2009). Devletin üstüne düşen 
görevi yerine getirip bilgilendirme, finansal 
destek sağlama, gerekli noktalarda işletme-
lere teşvik sunma gibi yöntemlerle sosyal 
inovasyon projelerinin hayata geçirilmesi 
konusunda STK’ler ve işletmelerde heves, 
bilinç ve güç yaratması bir zorunluluktur. 
STK’lerin işbirlikleriyle güçlendirilmesi şart-

Güzide Karakuş, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin önderliğinde düzenlenen 
Inosuit-İnovasyon Odaklı Mentorluk 
Projesi’ne seçilen Saray Bisküvi’ye, 
proje kapsamında mentorluk yapmaya 
başladı. Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda 
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 
Sivil Havacılık Bölüm Başkanı görevini 
yürüten Güzide Karakuş,  kariyerine BSA 
Hidroacar Otomotiv Makine’de başladı. 
Ardından CRM Consulting’de proje ve 
yönetim danışmanlığı görevini yürüttü. 
2005 yılında 3K Mühendislik&Danışmanlık 
şirketini kurdu. 2016 yılında, 
Ankara Kalkınma Ajansı’nda proje 
değerlendiriciliği/hakemlik görevinde 
bulundu.Karakuş ayrıca TÜBİTAK ve 
AB Hibe programlarına yönelik proje 
hazırlama, CE markalama, teknik dosya 
hazırlama danışmanlığı, ISO 9001:2000 
Kalite Yönetim Sistemi danışmanlığı 
gibi pozisyonlarda da aktif görev aldı. 
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun olan Karakuş, Gebze Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü İşletme Ana Bilim 
Dalı İşletme Yüksek Lisans Programı’nı 
tamamladı. Sonrasında Selçuk 
Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalı 
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı 
Doktora Programı’nı bitirdi. İyi seviyede 
İngilizce bilen Karakuş’un ayrıca Kobimen 
Akademi Mentorluk Programı, ISO 
9001:2000 Başdenetçi Eğitimi, AB İŞKUR 
Projesi Hazırlama ve Yönetme Eğitimi, AB 
Proje Hazırlama Eğitimi, İşletme Değerleri 
ve Performans Takibi ile Yönetimi, Ürün 
Planlama Teknikleri ve Stratejik Planlama, 
İşletmelerde Müşteri Merkezli Düşünme, 
Problem Çözme Teknikleri, İletişim 
Yönetimi ve Süreç Yönetimi sertifikaları 
bulunuyor.

GÜZİDE KARAKUŞ KİMDİR?

i
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S
osyal inovasyon; dünyayı daha 
yaşanabilir bir hale getirmeye 
odaklanan, toplumsal sorunların 
çözümü için geliştirilen ve uygu-

lama şansı bulan yeni yaklaşımları, uygu-
lamaları, yapılanmaları (örgütlenmeleri), 
iş modelleri ve/veya süreçlerini ifade eden 
bir kavram. Bir inovasyonun sosyal olarak 
kabul edilmesi için herhangi bir sosyal 
ihtiyaçtan yola çıkılması gerekmektedir. 
Ayrıca sosyal inovasyonda amaç; ihtiyaç 
sahibi kitleye bağış vb. araçlarla anlık 

çözümlerin ötesinde, sistematik bir yakla-
şımla ihtiyacı karşılayacak çözümü bul-
mak ve sürekliliğini sağlamaktır. 

Sosyal inovasyonlar, toplumsal sorun-
ların çözümüne yönelik olarak sosyal giri-
şimciler tarafından yapılır. Burada sosyal 
girişimci olarak ele aldığımız taraflar; 
kamu ve özel kuruluşlar, üniversiteler ve 
sivil toplum kuruluşlarıdır. Sosyal inovas-
yon, ekosistemdeki tarafların işbirliği ile 
etkin olarak hayata geçirilebilir. Bu sebeple 
sosyal inovasyondan genelde bir ekosistem 
dahilinde bahsedilir. Devlet-özel sektör, 
üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları 
sosyal inovasyonun katma değere dönüş-
mesini sağlayan uygun ortamı hazırlar. 

Aylin Satun Olsun 
İnovasyon ve Liderlik Danışmanı, 
ASO Company Kurucusu ve Genel 
Müdürü

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK   
SOSYAL 
İNOVASYONDAN 
GEÇİYOR
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İnovasyon; yeni veya iyileştirilmiş 
ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliş-
tirmek ve bunu ticari gelir elde edecek 
hale getirmek için yürütülen tüm süreçleri 
kapsar. İnovasyon kavramındaki en 
önemli kriter, ticari gelir ve fark yaratabil-
mektir. Sosyal inovasyonda ise çıkış nok-
tası gelir elde etmekten ziyade, toplumsal 
bir soruna çözüm bulmaktır. Dünya için 
fayda yaratma hayalinden yola çıkar. 

Frost&Sullivan’ın yaptığı araştırmaya 
göre 2020’de dünya nüfusunun yüzde 
56’sı kentlerde yaşayacak; 2025’e kadar 35 
şehir, “küresel mega şehre” dönüşecek. 
Araştırmaya göre tarihte ilk kez dünya 
nüfusunun yüzde 50’si kentlerde yaşıyor. 
Bu rakam 2020’ye kadar yaklaşık yüzde 
56 olacak ve kentlerde yaşayan nüfus 4,3 
milyar kişiye ulaşacak. Artan şehirleşme 
ile birlikte çevre kirliliği, temiz doğal kay-
naklara ulaşım, iklim değişikliği, gıda ihti-
yacı ve göç daha büyük bir sorun haline 
gelecek. Bu durum; insan ömrünün uza-
ması, iş yaşamındaki otomasyon ile bir-
likte gelen işsizlik, insanların değişime 
uyum sağlaması için gereken beceri kaza-
nımı, yaşlılık, obezite, eğitim vb. konu-
larda pek çok ilave ve farklı 
çözüm ihtiyacını beraberinde 
getirecek. Sosyal inovasyon 
bu noktada daha da elzem 
hale gelecek. 

Dünyada sosyal inovasyon 
denilince akla ilk gelen proje, 
bu girişimi ile Nobel Ödülü 
de kazanan Muhammed 
Yunus’un mikro kredi fikridir. 
Çok fakir, bankaların kredi 
vermeye yanaşmadığı kadın-
lara çok küçük miktarlarda 
verdiği mikro kredi ile pek 
çok kadının iş sahibi olmasını sağlamıştır. 
Bu fikir daha sonra, gelişmekte olan ülke-
lerde hızla yayılmıştır. Yine 100 yıl önce 
İtalya’da Montessori, okul öncesi eğitim 
için ilk çocuk evlerini açarak anaokulları-
nın ve okul öncesi eğitimin öncüsü olmuş-
tur. Wikipedia bir başka sosyal inovasyon 
örneği olarak açık kaynak bilgi ve eğitimi 
tüm insanlığa sunmuştur. 

Sosyal inovasyonu hayata geçiren sosyal 
girişimcilerin sayısı son yıllarda, ülkemizde 
de hızla artıyor. Çiftçileri internet üzerin-
den bilgilendirmek amacıyla bir web sitesi 
kuran Tülin Akın, 1.5 milyon çiftçiye ula-
şarak daha bilinçli tarım yapmaları için 

onlara destek oluyor. Kadınların uygun 
ücretle spor yapması hedefiyle yola çıka-
rak B-fit’i açan Bedriye Hülya, benzer 
B-fit şubeleri açmalarına destek olarak 
kadın girişimcilere katkı sağlıyor. Zafer 
Kıraç sivil toplum ve hapishaneler ara-
sında köprü kurarak Türkiye’nin ceza 
infaz sistemini dönüştürüyor. Ceza İnfaz 
Sisteminde Sivil Toplum Derneği 
(CİSST); sivil toplum örgütleri ve üniver-
sitelerin cezaevlerine yönelik sosyal ve 
eğitsel programlar geliştirip uygulamala-
rını sağlayan bir platform işlevi görüyor.

Bireylerin yanı sıra sosyal inovasyon ve 
sosyal girişimciliği stratejik önceliği haline 
getiren firmalar da var. Intel ve Hitachi’yi 
global bazda örnek gösterebiliriz. Koç 
Holding’in “Meslek Lisesi Memleket 
Meselesi” projesi yine ülkemizde, gençle-
rin mesleksizliğine ve şirketlerde yetişmiş 
teknik eleman ihtiyacına odaklanarak 
geliştirilmiş ve tüm paydaşların dahil 
olduğu bir sosyal inovasyondur. 

Sosyal inovasyon, 21. yüzyılda ihtiya-
cımız olan “anlam yaratma” duygusuna 
karşılık geliyor. Sürdürülebilirlik sosyal 
inovasyondan geçiyor. Birleşmiş Milletler 

İnsani Gelişme Raporu’nda da belirtildiği 
gibi; bireyleri daha az kırılgan olacakları 
bir geleceğe hazırlamak ancak toplumla-
rın ve ülkelerin iç dayanıklılıklarını güç-
lendirecek inovatif fikirlerin hayata 
geçirilmesi ile mümkün olacak. Kendi 

Aylin Satun Olsun, insan kaynakları 
ve yönetim alanında; otomotiv, 
enerji, elektrik, demir-çelik ve tekstil 
sektörlerinde; Erdemir Grup, Schneider 
Elektrik, Pirelli Lastik ve Pirelli Kablo, Akın 
Tekstil gibi bilinen çokuluslu yabancı ve 
Türk şirketlerinde 20 yılı aşan iş ve liderlik 
tecrübesine sahiptir. En son Erdemir 
Grup’ta insan kaynakları koordinatörü 
(CHRO) olarak Grup yapısının 
oluşmasında etkin rol alan Olsun, 
2008-2014 yılları arasında, Schneider 
Elektrik›te, insan kaynakları ve iç iletişim 
genel müdür yardımcısı pozisyonunda 
Türkiye ve Türki Cumhuriyetler’den 
sorumlu oldu. 
Marmara Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü’nden mezun olan 
Aylin Olsun, İstanbul Üniversitesi’nde 
iktisat yüksek lisansı yaptı. 2013 yılında 
ICF onaylı CTI Koçluk Programı’nı 
tamamladı. PDI sertifikalı global yetenek 
değerlendirici olarak Türkiye, İtalya ve 
Suudi Arabistan’da orta ve üst düzey 
değerlendirme merkezlerinde görev 
aldı. Harrison Assessments, PDI 360’ 
mentorluk sertifikalarına da sahip olan 
Olsun, TÜBİTAK’ın Avrupa Birliği destekli 
Ulusal Mentorlar Ağı’nda inovasyon 
ve işletme koçluğu üzerine eğitim ve 
mentorluk sürecini tamamlayarak bu 
oluşumda yer aldı. Aylin Satun Olsun 
ayrıca halen KOBİ’lere ve aile şirketlerine 
kurumsallaşma desteği vermektedir. 
PWN (Professional Women Network) 
İstanbul kurucu üyesi de olan Olsun, 2013 
yılından itibaren, PWN İstanbul Yönetim 
Kurulu üyesi ve genel sekreteri olarak 
görevine devam etmektedir. PERYÖN, 
ICF, ICF Türkiye, Propeller Derneği 
üyesidir. Türkiye Bilim Merkezleri Vakfı 
Yönetim Kurulu, mütevelli kurulunda 
yer almaktadır. 2015 yılından bu yana, 
kurucusu olduğu ASO Company 
şirketinde kurumlara inovasyon, liderlik 
değerlendirme ve kurumsallaşma 
üzerine danışmanlık hizmeti veren Aylin 
Satun Olsun, evli ve bir çocuk annesidir.

AYLİN SATUN OLSUN KİMDİR?

ekosisteminde problem ve ihtiyaçları 
tespit edip “ne yapabilirim?” sorusunu 
soran şirketler, topluma ilave fayda sağ-
larken çalışanlarının yaptıkları işte ara-
dıkları anlamı bulmalarına da yardımcı 
olacak. 

KAPAK KONUSU
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S
aray Holding ve Acarsan 
Holding ortaklığıyla 2012 
yılında kurulan Greeneco Enerji 
Elektrik Üretim AŞ; Denizli-

Sarayköy-Tekke bölgesinde 2 bin 250 
hektar alanda gerçekleştirdiği 110 milyon 
dolarlık proje yatırımı ile Türkiye’nin 
artan enerji ihtiyacına çözüm olmayı 
hedefliyor. Greeneco, tamamladığı santral 
montajları ve deneme üretimlerinin 
ardından mart 2016 itibarıyla resmi 
jeotermal enerji üretimine başladı. 
Türkiye, dünya ülkeleri arasında enerji 

tüketiminde ön sıralarda geliyor. Ülkemi-
zin 2014-2018 dönemine ait 10. Kal-
kınma Planı ile enerji alanında, dışa 
bağımlılığımızı azaltmaya yönelik alterna-
tif politikalar oluşturulması, büyüme ve 
cari açık üzerinde olumlu etkiler yaratıl-
ması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 
enerji üretimindeki payının yükseltilmesi 
amaçlanıyor. Ayrıca, 2023 yılında ülke-
mizin elektrik enerjisi ihtiyacının bugüne 
kıyasla iki kat artarak yaklaşık 500 milyar 
kWh olacağını tahmin ediliyor. Bu talebi 
karşılayabilmek içinse bugün kurulu 

SARAY’IN ÇEVRECİ, YERLİ VE 
YENİLENEBİLİR ENERJİ ŞİRKETİ

GREENECO 
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SARAY HOLDİNG’TEN

Greeneco Enerji Elektrik Üretim AŞ 
Genel Müdürü Cem Ovalıoğlu, meslek 
hayatına endüstriyel tesislerde montaj 
mühendisi olarak başladı. Ovalıoğlu, 
son 8 yılı enerji sektöründe olmak üzere 
toplam 23 yıllı aşkın mesleki deneyime 
ve yöneticilik geçmişine sahip. 
1969, İzmit doğumlu olan Cem Ovalıoğlu, 
1993 yılında Trakya Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Rafineri, petrokimya, gıda, demir-
çelik, limancılık sektörlerinde; Petkim, 
Tüpraş, İskenderun Demir-Çelik AŞ 
başta olmak üzere yurt içi ve yurt 
dışında büyük projelerde, gerek yatırım 
gerekse işletme aşamalarında çeşitli 
kademelerde yöneticilik yaptı. 2008 
yılında, Güriş AŞ’de 47 MWe Gürmat 
Jeotermal Enerji Santrali projesi ile 
başlayan enerji sektöründeki kariyerine, 
EnerjiSa Bandırma 919 MWe Doğalgaz 
Santrali ve Zorlu Enerji 80 MWe Kızıldere 
2 Jeotermal Enerji Santrali projeleri ile 
devam etti. 
Evli ve 2 erkek çocuk babası olan 
Ovalıoğlu, ekim 2012’den bu yana 
Greeneco Enerji Elektrik Üretim AŞ Genel 
Müdürü olarak görevini sürdürüyor.

CEM OVALIOĞLU

i

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 
hedefleniyor. 
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 üretilme-
sine olanak sağlayan ve aynı zamanda ilk 
yerli türbin kullanan jeotermal elektrik 
santrali olma özelliğine de sahip. Deniz-
li-Sarayköy-Tekke jeotermal projesi saye-
sinde, yerli ve yenilenebilir enerji 
kaynakları ile sürdürülebilir, ekonomik, 
temiz, insanlığa faydalı, çevreye saygılı, 
adı gibi “green-yeşil” enerji üretilecek. 
Hedef ise toplam 60 MWe’lik bir kurulu 
güce ulaşmak. İlk etapta, 2 üniteden olu-
şan 25,6 MWe gücündeki ilk santralin 
kurulumu gerçekleştirildi ve üretime baş-
landı. Bu santralde yıllık 200.000.000 
KWh elektrik enerjisi üretilecek. Gree-
neco Enerji’nin 2. etap yatırımıyla ilgili 
mühendislik çalışmaları da hızla devam 
ediyor. 2. etap yatırımların 2019 yılında 
tamamlanmasıyla 240 milyon dolarlık bir 
yatırım değerine ulaşılacak. Greeneco 
böylece, 60 MWe kurulu güç ile yıllık 
540.000.000 KWh üretim kapasitesine 
ulaşmayı planlıyor. Bu kapsamlı yatırım-
lar Türkiye genelinde sanayicilerin de 
dikkatini çekiyor. Greeneco’nun Denizli 
Ekonomisinin Aktörleri Ödülleri’nde, 
Yılın En Büyük Yeni Yatırımı ödülüne 
layık görülmesinin nedeni de bu. 
Greeneco bu projeyle, yıllık yaklaşık 125 
milyon m2 doğalgaz ithalatının önüne 
geçilmesini ve ülkemiz doğalgaz ithalatı-
nın 45 milyon dolar düşürülerek cari açı-

ğımızın azaltılmasına olumlu katkı 
sağlamayı hedefliyor. Fosil yakıt kullanı-
mını azaltacak ve cari açığın kapanmasına 
katkı verecek önemli projelerden biri olan 
Greeneco jeotermal santrali projesinin ana 
danışmanlığını; Hacettepe Üniversitesi, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Geologi-
caI Inc. California USA ve Maden Tetkik 
ve Arama Genel Müdürlüğü gerçekleşti-
riyor. 

YATIRIMLARA DEVAM EDİYORUZ 

Greeneco Enerji bir süre önce İtalyan 
EXERGY SPA ile 25.6 MWe’lik yeni bir 
santral yatırımı için anlaşma imzaladı. 
Birinci ve ikinci üniteleri devreye giren 
Greeneco; üçüncü ve dördüncü ünite 
anlaşması için İtalyan şirketi EXERGY 
SPA ile anlaşmaya vardı. Bu anlaşmayla 
ilk santral yatırımında olduğu gibi yeni 
santralde de Türk malı tribün kullanımına 
karar verilerek yerli katma değer yaratma 
hedefinde somut bir adım atıldı. Yenile-
nebilir ve yerli kaynağa dayalı enerji üre-
timi yapan Greeneco böylece, kurulu 
gücünü iki katına çıkarmayı hedefliyor.
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Y
eni bir bilgiyi öğrenmek, onu 
aklımızda tutmaya çalışmak ve 
bütün detaylarıyla gündelik 
yaşantımızın bir parçası haline 

getirmek çok çaba gerektiren, zorlu bir 
süreçtir. Okul, dolayısıyla dersler, bu 
öğrenmenin en aktif şekilde kullanıldığı 
alandır. Her gün okulda anlatılan konu-
ları öğrenmek, anlaşılamayan konular 

üzerinde tekrar yapmak öğrenciler için 
sıkıcı olabilir. Bu çalışma rutinini, eğlen-
celi bir hava içerisinde gerçekleştirmek 
hem çocuğun çalışma isteğini ve çalış-
maya olan motivasyonunu artıracak hem 
de ebeveynler için daha az yorucu olacak-
tır. 
Öncelikle ebeveynler ödev sorumlulu-
ğunu çocuğa bırakmayı başarmalıdırlar. 

DERS ÇALIŞMAYI ZEVKLİ HALE

GETİRMENİN YOLLARIÖğrenme süreci ve ev ödevleri zaman zaman çocuklar için zorlayıcı olabiliyor. Ebeveynler ise bu durum karşısında ne yapmaları gerektiğini bilmiyor, çocuklarına destek olamıyorlar. Oysa çocukların dilinden konuşmak ve onlara ders çalışmayı ve öğrenmeyi sevdirmek o kadar da zor değil.
Uzm. 

Psikolog 
Ayşegül Moral

DBE Davranış 
Bilimleri 

Enstitüsü 
Çocuk ve Genç 

Bölümü
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PSİKOLOJİ

Çocuğun yerine ödev yapmak ya da 
çocuğu ödev yapması için sürekli uyar-
mak doğru bir tutum değildir. Ebeveynler 
çocuklarının doğru çalışma tekniklerini 
bulabilmesi için onlara zaman tanımalı, 
keşfetmelerine ve araştırma yapmalarına 
yardımcı olmalıdırlar. Çocukların ders 
çalışma sorumluluğunu edinebilmeleri 
için ailelerin kendi tutum ve davranışla-
rını gözden geçirerek çocuklarına sabırla 
destek olmaları gerekmektedir.
Ebeveynler çocuklarının öğrenmeye yöne-
lik heveslerini artırmalıdırlar. Evde ders 
çalışmak için uygun psikolojik ve fizyolo-
jik ortamı oluşturduğunuzdan emin olun. 
Uygun koşullar oluşmadığı zaman, çocu-
ğun öğrenmeye olan ihtiyacının ertelene-
ceğini unutmayın. Sorduğu sorulara 
tatminkar cevaplar verin. Fakat kendisinin 
araştırma yapıp bulabileceği durumlarda 
cevabı vermek yerine onu araştırma yap-
maya teşvik edin. Derslerini ve yapması 
gereken diğer çalışmaları önem ve öncelik 
sırasına koymasına yardımcı olun. Önce 
ders sonra eğlence kuralına sadık kalın. 
Anlamadığı ya da zorlandığı konularda 
onu incitecek kelimeler kullanmayın. 
Çocuğunuzun becerilerini iyi gözlemle-
yin. Görsel ya da işitsel alanlardan hangi-
sini kullanarak daha iyi öğreniyorsa o 
alanda yoğunlaşın. Bunu keşfetmek biraz 
zaman alabilir, denemeler yapın. Uzun 
ödevleri bölerek parça parça yaptırın. 
Çocukların uzun süre bir işe odaklanma-
larının zor olduğunu unutmayın. Çocuk-
larınıza model olmanız, davranış 
kazandırma sürecinde büyük önem taşır. 

Planlı olan, sorumluluk alabilen çocuklar 
için ebeveynlerin de bu şekilde davranışlar 
sergilemesi gerekmektedir. Ders çalışmayı 
sağlamak için dikkat dağıtıcı her türlü 
uyarandan uzak bir ortam sağladığınızdan 

emin olun (TV, gürültü vs.). Başarılı 
olmanın hazzını tatmasına fırsat verin. 
Takdir edin, başarılarından bahsedin. Her 
gün çocuğunuzun tamamlayabileceği 
yaşına ve kapasitesine uygun hedefler 
koyun. Önemli olanın ne kadar çalıştığı 
değil ne kadar iyi öğrendiği olduğunu 
unutmayın. Sıkıldığı zaman dersi hemen 
bırakma isteğini ertelemeyi öğretin (İki 
soru sonra mola vereceğim vb.). Çocuğu-
nuzun günlük bir rutin oluşturmasına 
yardımcı olun. Her gün aynı saatlerde 
ders çalışmaya başlamasını sağlayın. 
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ATIŞTIRMALIK PAZARININ 
İTİBARLI MARKASI: SARAY 

MİNİKLER 
FABRİKAMIZDAYDI

ilde 1200 kişiyle gerçekleştirilen yüz yüze 
görüşmeler neticesinde oluşturuldu. Araş-
tırma kapsamında, 38 sektörün yıl içinde 
itibarını en çok artıran markalar belirlendi.

yaptı. Minikler bu kısa gezinin ardından 
toplantı salonuna alınarak Saray tanıtım 
filmini izledi. Sonrasında minik ziyaretçi-
lere Saray ürünlerinden oluşan küçük hedi-
yeler verildi. Miniklerin coşkusu görülmeye 
değerdi.

T
ürkiye’nin sevilen atıştırmalık 
markası Saray, Marketing Türkiye 
ve Akademetre’nin ortaklaşa 
düzenlediği The ONE Awards 

Bütünleşik Pazarlama Ödülleri kapsamında 
gerçekleştirilen İtibar ve Marka Değer Per-
formans Ölçümü Araştırması sonuçlarına 
göre Atıştırmalık Kategorisi’nde finale 
kaldı. 

Türkiye’nin en büyük markalarının 
yarıştığı araştırmada Saray Bisküvi, gerek 
35 yıla dayanan tecrübesi, gerek yenilikçi 
ve inovatif yaklaşımı gerekse yoğun pazar-
lama ve iletişim faaliyetleri ile tüketicilerin 
gözündeki itibarlı yerini bir kez daha per-
çinledi. Saray bu sene 38 kategori üzerin-
den değerlendirilen İtibar ve Marka Değer 
Performans Ölçümü Saha Araştırması’nın 
atıştırmalık kategorisinde ilk dörde kalan 

markalardan biri oldu. Araştırmada yılın en 
başarılı markaları ve paydaşları yine her yıl 
olduğu gibi halk jürisi tarafından seçildi. 
Saray’ı finale götüren saha araştırması; 12 

K
ırklareli Atatürk İlkokulu 1. sınıf 
öğrencileri 23 Aralık 2016’da 
fabrikamızı ziyaret etti. Fabrika-
mıza öğretmenleriyle birlikte 

gelen 60 çocuk, yeni binamızdaki solich ve 
tanisch üretim hatlarında kısa bir gezinti 
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BİZDEN HABERLER

S
aray Holding 2017 Stratejik Planlama Çalıştayı’mızı 
24 Ekim 2016’da, İstanbul Marma Otel’de gerçek-
leştirdik. Açılış konuşmasını Saray Holding AŞ Yöne-
tim Kurulu Başkanı Sayın Sami Özdağ’ın yaptığı 

çalıştaya icra kurulu üyeleri, Yurt Dışı Satış, Yurt İçi Satış, 
Pazarlama, Kalite Güvence, Satınalma, AR-GE, Üretim, İK, 
Bilgi İşlem, Bütçe-Raporlama ve Muhasebe departmanları 
katıldı. Çalıştay Saray grubu stratejik planlama metodolojisi-
nin hatırlatma sunuşu ile başladı. Tüm katılımcılar için 
oldukça verimli geçen çalıştayda global trendler, Türkiye sek-
tör trendleri, pazar bilgileri paylaşıldı. Saray Bisküvi SWOT 
Analizi gerçekleştirildi; vizyon ve misyon çerçevesinde uzun 
vadeli stratejik hedefler ve kurumsal KPI’lar ele alındı. 2017-
2021 stratejilerinin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi yapıldı. 
Geniş bir katılımla gerçekleştirilen toplantı, ağırlıklı olarak 
grup çalışmaları ile yürütüldü. Çalıştay kapsamında ayrıca, 
2016 hedefleri ve stratejik plan kapsamındaki faaliyet sonuç-
ları değerlendirildi ve 2017 için hedefler belirlendi.

2017 STRATEJİK 
PLANLAMA
ÇALIŞTAYI’MIZI YAPTIK
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S
aray Bisküvi 35. Kuruluş Yıldö-
nümü ve Satış-Pazarlama Toplan-
tımızı bu yıl 13-14-15 Ekim 2016 
tarihlerinde, Antalya Xanadu 

Resort‘te gerçekleştirdik. Yurt içi ve yurt dışı 
satış ekiplerimizin genel değerlendirme top-
lantısıyla başlayan, kapanış konuşmasını 
Saray Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanı 
Sn. Sami Özdağ’ın yaptığı etkinlik boyunca 
tüm ekipler; sunumlar, workshop’lar ve bir-
birinden keyifli aktivitelerle hem motivasyo-
nunu hem de bilgisini artırdı.

Sayın Özdağ konuşmasına, güzide bir 

OCAK-ŞUBAT-MART SARAY BÜLTEN

SARAY AİLESİ 35. YILINI 
HEP BİRLİKTE COŞKUYLA 
KUTLADI
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BİZDEN HABERLER

ekiple birlikte 35. yılımıza ulaşmaktan duy-
duğu sevinci ve insanlığa hizmet misyonuyla, 
insanlık için değer üreten, mutluluk üreten 
bir iş yapıyor olmaktan duyduğu gururu 
belirterek başladı. İlkelerimizi, “insan” başlı-
ğını en üste koyan stratejik amaçlarımızı 
yeniden hatırlattı. İnovasyonu “çağımızın en 
büyük başarı anahtarı” olarak tanımlayan 
Özdağ, “çalışmak; ama doğru temeller üze-
rinde çalışmak”, “tüketiciyi dinlemek”, “çalış-
taylarla oluşturduğumuz strateji ve planların 
icraatlarla arkasında durmak” başlıklarını öne 
çıkaran konuşmasını tüm ekibe teşekkür 
ederek tamamladı. 

Üç gün süren 35. Kuruluş Yıldönümü ve 
Satış-Pazarlama Toplantımız, tüm ekibin 
kendilerine dağıtılmış birer yapboz parçası 
ile vizyon ve stratejik amaçlarımızı gösteren 

bir tabloyu elbirliği ile tamamlamasıyla baş-
ladı. 2016 yılı genel değerlendirme toplantısı 
ve eşzamanlı birim toplantılarının düzenlen-
diği etkinlikte takım olma bilinci ve planlı 
çalışmanın önemini aktarmayı hedefleyen 
bir seminer de gerçekleştirildi. Bu dinamik 
çalışmada, ekiplerin tasarım ve üretimlerini 
bizzat gerçekleştirdiği bisikletler bir sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında başarılı 
öğrencilere verilmek üzere hazırlandı.

Rekabet analizlerinin, trendlerin, dijital 
gelişmelerin ve 2017 iletişim projelerinin 
aktarıldığı, aksiyonlarla renklendirilmiş 
sunumlar, PR çalışmaları ve 2017’nin yıldız 
ürünlerinin tanıtıldığı 2. gün toplantısından 
sonra yurt içi ve yurt dışı satış ekipleri work-
shop’larla çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, 
yoğun çalışma saatlerinin yanı sıra Powernut 

outdoor aktiviteleri ve Antalya’nın güzellik-
leriyle daha da yakınlaştı. 

Konuk motivasyon konuşmacısı Semih 
Saygıner’in muhteşem performansı, her 
dakikasında “güç sende” denilen etkinliğin 
unutulmaz bir parçası oldu. Tedarik zinciri 
birimlerinden iç ve dış satış ekiplerine, pazar-
lamadan muhasebeye, bilgi işlemden insan 
kaynaklarına, AR-GE’den üst yönetime 
geniş bir katılımla gerçekleştirilen toplantı ve 
etkinlikler ile hedeflerimiz, ilkelerimiz, stra-
tejilerimiz ve hepsinin arkasında durma 
sözümüz perçinlendi. 

Gala yemeği ile coşkulu bir birliktelik 
yaşayan dev ekip, yeni döneme “biz” olma-
nın ve “güç bizde” diyebilmenin enerjisiyle 
girdi. 
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MEDYADA 
SARAY

IMilliyet 
20.10.2016

IDünya Gazetesi
16.11.2016 IVatan

28.10.2016 IPosta Gazetesi
10.20.2016

IPosta Gazetesi (Ekler)
17.12.2016

IPlatin Dergisi 
14.12.2016

IMilliyet 
25.10.2016

IDünya Gazetesi
13.12.2016

ISabah Günaydın Eki
14.12.2016

ITürkiye Gazetesi 
05.12.2016
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IMother Baby 
24.12.2016

IBusiness Life
01.11.2016

ITürkiye Gazetesi 
23.11.2016

IAnne Bebek Dergisi
22.12.2016 IPosta Gazetesi (Ekler)

30.12.2016

IGıda Teknolojileri Dergisi
15.10.2016

IKariyer Dergisi
01.11.2016

IEkonomist
20.11.2016

IBusiness Life
31.12.2016

IParents Dergisi 
27.12.2016 IEvim Dergisi

29.12.2016

IFormsante 
25.12.2016
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SOSYAL MEDYA 
ÇALIŞMALARIMIZ

www.facebook.com/saraybiskuvi

www.instagram.com/saraybiskuvi

www.twitter.com/saray_biskuvi

https://www.youtube.com/saraybiskuvitr 

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

companies-cym

SOSYAL 
MEDYADAYIZ
Sosyal medya sayfalarımızı 
takip etmeyi ve sevdiklerinizle 
paylaşmayı unutmayın

SOSYAL MEDYANIN 
GÖZDESİYİZ!

 Saray Holding olarak hem kurumsal 
olarak hem de alt markalar bazında 
sosyal medya çalışmalarımız devam 

ediyor. Tüketicimizle daha yakın 
olmamızı sağlayacak, aksiyon alacak 
paylaşımlar yapıyoruz. Gerek Türkçe 

gerekse stratejik ülkelere yönelik 
yabancı dillerde yapılan bu paylaşımlar 
Saray’ı sosyal medyada, hızlı tüketim 

kategorisinde üst sıralara taşıyor.

TAKİP EDELİM, 
PAYLAŞALIM

MARKALARIMIZI 
ZİRVEYE TAŞIYALIM

Sosyal medya hesaplarımızı takip edelim 
ve paylaşalım.

On binlerce kişiye ulaşıp markamızı 
büyütelim, büyüyelim. 

Saray Holding olarak hesaplarımızdan 
her hafta hem Türkçe hem de 

stratejik ülkelerimize yönelik yabancı 
dillerde (ilgili ülkede görülmek üzere 

hedeflendirilmiş) paylaşımlar yapıyoruz. 

Her birimizin hesaplarımızdaki 
gönderileri “PAYLAŞ”ması; marka 

algımızı yükseltme, hedef kitlelerimizle 
duygusal bağ kurma ve tüketicilerimizde 

bağlılık yaratma amaçlarımız için çok 
önemli. 

Biz büyük bir aileyiz. Kendi sosyal 
ağlarımızda bir marka mesajımızı 

paylaşmak, o mesajın on binlere ulaşması 
demektir.

 
Paylaşımlarımızı beğenmek ve 

“PAYLAŞ”mak için aşağıdaki hesapları 
takip edin!

TÜRKİYE POWERNUT’I 
KONUŞUYOR

 Powernut sosyal medya hesabımız 
300 marka içerisinde, hakkında 

konuşulmalarda 38. sırada!  
(Ocak 1. hafta itibarıyla)
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ÇİKİLOP WEB SAYFASI 
CIVIL CIVIL 

 Çikilop web sitemizi yeniledik ve her yaşa keyif 
verecek bir oyun uygulaması ekledik. Şimdi yurt 
dışı seyahat kampanyaları, yarışmalar, oyunlar ile 

yepyeni, cıvıl cıvıl bir Çikilop sayfamız var! 
 

Çiki Crush Oyun Aplikasyonu; 
l Facebook ve mobil uyumlu, 

l Her ay oyun üzerinden yarışmalar yapılabilecek 
özellikte.

YENİ YIL ÇOŞKUSU
 Yılbaşını kutladık! Tüm hesaplarımızdan 

10 bine yakın görüntüleme aldık. 

Sosyal medya adreslerimizden yarışmalar yapıyoruz.

CHOCOLIPS’TEN ROMANTİK 
ROMA SEYAHATİ 

 Chocolips web sitesi açıldı. Üstelik yılın en 
romantik döneminde “romantik Roma seyahati” 
ödüllü bir kampanya ile yayına girdi. Sitemizden 

bu kampanya ile 3 ay boyunca yüzlerce romantik 
hediye dağıtıyoruz. Chocolips, Roma seyahati 

ödüllü çekiliş kampanyası:
l Çekiliş, mikro siteye ambalajdan çıkan 

kod girişleri üzerinden yapılacak. 
l 20 Şubat’ta başlayacak 3 ay boyunca devam 
edecek olan kampanya kapsamında talihli 2 çift 
aşıklar şehri Roma’ya seyahat kazanacak. Ayrıca 
kampanya süresince şanslı pek çok çifte küçük 

hediyeler de verilecek. 

Sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetimizin gereği ve farkındalık 
yaratma konusundaki sosyal sorumluluğumuzun bilinci ile sosyal 

medya hesaplarımızdan Enerji Tasarrufu Haftası'nı kutladık. 
Yenilenebilir enerji ve enerji kaynaklarını tasarruflu kullanarak daha 

enerjili, daha yeşil ve daha güzel bir dünya mümkün!
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PORTAL 
YANSIMALARI
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YENİ ÜRÜNLER

STIL, NEŞE VE ENERJI TEK PAKETTE!  
“LOVE IT” ILE HAYAT ARTIK DAHA 

RENKLI DAHA KEYIFLI…
Saray’ın yepyeni lezzeti “Love It” 

hem damaklara hem de göze hitap 
ediyor. Türkiye’de ilk kez üretilen ve 

görüntüsüyle makaronu andıran enfes 
kremalı atıştırmalık “Love It”, ofislerdeki 
çay saatlerinin, ders aralarının, ya da ani 

bastıran tatlı krizlerinin yeni ve renkli 
alternatifi! Mutluluğu her an yanında 

bulundurmak ve sevdikleriyle paylaşmak 
isteyenlerin yeni tadı “Love It”; Frambuaz, 
Misket Limon ve Kayısı çeşitleriyle neşeyi 
ve enerjiyi tatlı severlerle buluşturuyor. 

Loveit gerçek meyve ile hazırlanmış özel 
hamuru ile damaklarda sıradışı bir lezzet 

bırakıyor.

LEZZETI BOL, EĞLENCESI BOL! 
BOLBOL

Saray’ın yeni ürünü BolBol; enfes fıstık 
kreması, çıtır çıtır gofreti, mısır, pirinç ve 
buğday patlakları ile özellikle tüm tatları 

bir arada tüketmeyi seven gençlerin 
gözdesi olacak. 

KAKAO SOSLU KAKAOLU KEK
30 gramlık sevimli ambalajı ile çocukların 

gözdesi oldu bile!

SARAY’IN YENILIKÇI 
ÜRÜNLERINE BIR 

TANE DAHA EKLENDI; 
OFFTIME YURTIÇI 
VE YURTDIŞINDA 

TÜM SEÇKIN 
MARKETLERDE

TATLI, TROPIK BIR MOLA 
OFFTIME 

Saray’ın yeni lezzeti OffTime; iki ıslak 
kek arasına yerleştirilmiş Hindistan 

cevizi parçacıkları ve enfes sütlü çıtır 
çikolata kaplamasıyla anlık tropik mola 

isteyenlerin kalbini fethedecek. 

RENKLİ. DAHA ZEVKLİ!
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SAĞLIK VE LEZZET 
BİR ARADA: TAHİN

S
usamın ezilmesi ve birtakım 
işlemlere tabi tutulmasıyla elde 
edilen tahin, kış aylarının vazge-
çilmez lezzetlerinden. Pekmezle 

karıştırılarak sofralarımızı, özellikle de 
kahvaltı masalarını süsleyen tahin yalnızca 
tadıyla değil sağlığa faydalarıyla da hepi-
mizin gözdesi. Daha çok kış aylarında 
vücudu soğuk algınlığı, grip gibi rahatsız-

lıklardan korumak için tüketilen tahin, 
içerdiği E, C ve B vitaminleriyle de hücre 
yapısının bozulmasını engeller; yaraların 
iyileşmesini hızlandırır. Tahinin ana mad-
desi olan susam; yağ ve protein açısından 
çok zengin bir besin maddesidir. Ayrıca 
fosfor, kalsiyum, demir, B1 vitamini ve lif 
kaynağıdır. Vücuda alınan ağır metaller, 
zehirli bileşikler, radyasyon ve bazı ilaçla-

rın yarattığı toksinlere karşı metabolizma-
mızı korur. Besinlerin midemizde uzun 
süre kalmasına yardımcı olarak acıkmayı 
geciktirir. Kansere karşı koruma sağlar. 
Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarının (Alz-
heimer) önlenmesinde olumlu etkisi 
olduğu bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. 
Damar sertliğini ve tıkanmalarını engeller. 
Anne sütünü artırıcı özelliği vardır. 
Çocukların beyin ve zeka gelişiminde 
etkilidir. Yapısında bulunan bazı madde-
ler nedeniyle kemik gelişiminde oldukça 
faydalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. 
Göz sağlığı için hayati önem taşır. Cildi 
güzelleştirir. Pekmezle karıştırılarak tüke-
tildiğinde sadece enerji vermekle kalmaz; 
hem kan yapar, hem de üşümeyi engeller. 
İki çorba kaşığı tahinde yaklaşık yarım 
kilo biftekteki kadar protein vardır.

TÜRKİYE’DE BİR İLK: TAHİNLİ SÜT 

Yukarıda da sıraladığımız nedenlerle 
tahine sofralarımızda, özellikle de kış ayla-
rında daha sık yer vermeliyiz. İşte Saray 
da bu bilgilerden yola çıkarak ilk çağlar-
dan beri kullanılan ve gerek çocuk gerekse 
yetişkinler için en önemli besinlerden 
olan sütü tahinle buluşturdu. Ve böylece 
Türk damak tadına da oldukça uygun 
olan Milkman Tahinli Süt raflardaki 
yerini aldı. 7’den 70’e her yaşın ihtiyaç 
duyduğu sağlık ve enerjiyi tek kutuya top-
layan Milkman Tahinli Süt, vücudu 
soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıklara 
karşı güçlendirirken tok ve dinç de tutu-
yor. 

Büyüme ve gelişmenin yanı sıra hücre 
yenilenmesini de destekleyen yapısıyla 
Milkman Tahinli Süt, hem çocukların 
hem de yetişkinlerin vazgeçemeyeceği 
içecek olmaya aday. Zihnin açılmasını 
destek olan, yüksek besin değeri ile gün 
boyu enerjik kalmayı sağlayan Tahinli Süt, 
ister sıcak ister soğuk olarak tüketilebile-
cek bir lezzet. Zengin miktardaki kalsi-
yum içeriği ile kemikleri güçlendiren 
tahin, 7’den 70’e her yaştan insanın iskelet 
yapısını da destekliyor. Milkman, yeni 
ürünü Tahinli Süt ile büyük-küçük her-
kese ihtiyaç duyduğu besin ve enerjiyi tek 
kutuda sunuyor. 
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Sayın Tamer Arslan, Saray Bisküvi Yurt Dışı 
Satış Direktörlüğü’nde bölge müdürü olarak 
göreve başlamıştır.

Sayın Mehmet Ekinci, Saray Bisküvi Yurt 
Dışı Satış Direktörlüğü’nde müşteri ilişkileri 
müdürü olarak göreve başlamıştır.

Sayın Şükran Acar, Saray Bisküvi’de üretim 
mühendisi olarak göreve başlamıştır.

Sayın Esra Arda, Saray Bisküvi’de proses 
kontrol sorumlusu olarak göreve başlamıştır.

Sayın Merve Çilek, Saray Bisküvi’de 
laborant olarak göreve başlamıştır.

Sayın Akın Gelener, Saray Bisküvi’de, alan 
satış yöneticisi olarak göreve başlamıştır. 

Sayın Fatma Yılmaz, Saray Bisküvi’de çaycı 
olarak göreve başlamıştır. 

Sayın Gürkan Çalışkan, Saray Bisküvi’de 
alan satış yöneticisi olarak göreve 
başlamıştır. 

Sayın Fatmanur Özdağ, Saray Bisküvi’de 
hemşire olarak göreve başlamıştır.

Sayın Özgen Demirci, Milkman AŞ’de 
İç Anadolu satış müdürü olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Ümit Şevkan, Milkman AŞ’de krem 
peynir laboratuvar şefi olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın İsmail Özalp, Milkman AŞ’de kaşar 
ünite şefi olarak göreve başlamıştır.

Sayın Hakan Irmak, Milkman AŞ’de 
muhasebe ve depo sorumlusu olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Bayram Boyacı, Milkman AŞ’de 
yardımcı tesis sorumlusu olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Seda Çetintürk, Milkman AŞ’de çiğ 
süt laboratuvar teknikeri olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Özgür Aksakal, Milkman AŞ’de 
çiğ süt satınalma uzmanı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Şaban Kocataş, Milkman AŞ’de süt 
alım kalite elemanı olarak göreve başlamıştır.

Sayın Bayram İlhan, Milkman AŞ’de 
güvenlik görevlisi olarak işe başlamıştır.

Sayın Zahide Demirel, Milkman AŞ’de 
proses kontrol teknikeri olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Niyazi Öztürk, Milkman AŞ’de 
depo sevkiyat sorumlusu olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Ali Aksoy, Milkman AŞ’de elektrik 
ustası olarak göreve başlamıştır.

Sayın Celil İmren, Greeneco AŞ’de petrol 

ve doğalgaz mühendisi olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Bilal Saylan, Greeneco AŞ’de İSG 
uzmanı olarak göreve başlamıştır.

Sayın İlker Polat, Greeneco AŞ’de SCADA 
operatörü olarak göreve başlamıştır.

Sayın Ahmet Umut Ata, Omkasar AŞ’de 
üretim planlama görevlisi olarak göreve 
başlamıştır.

ASKERE GİDENLER
Greeneco Satınalma Mühendisi Ulaş 
Bayraktaroğlu’nu, vatani görevini yerine 
getirmek üzere askere uğurladık.

SARAY AİLESİ 
BÜYÜYOR

DOĞUM
Saray Bisküvi’den Süleyman Bozkurt’un 
Murat Mirza ismini verdikleri erkek çocukları 
dünyaya gelmiştir.

Saray Bisküvi’den Şeref Başkurt’un Zeynep 
ismini verdikleri kız çocukları dünyaya 
gelmiştir.

Saray Bisküvi’den Kerim Yıldızbaş’ın Nil 
ismini verdikleri kız çocukları dünyaya 
gelmiştir.

Saray Bisküvi’den Mehmet Göktekin’in 
Tuana ismini verdikleri kız çocukları dünyaya 
gelmiştir.

Saray Bisküvi’den Teslime Küçükkesikbaş’ın 
Mustafa ismini verdikleri erkek çocukları 
dünyaya gelmiştir.

Saray Bisküvi’den Seyrani Özcan’ın Feyza 
ismini verdikleri kız çocukları dünyaya 
gelmiştir.

Saray Bisküvi’den Musa Taş’ın Muhammed 
ismini verdikleri erkek çocukları dünyaya 
gelmiştir.

Saray Bisküvi’den Ali Bülbül’ün Nevzat 
Eymen ismini verdikleri erkek çocukları 
dünyaya gelmiştir.

Saray Bisküvi’den Atalay Uyar’ın Belinay 
ismini verdikleri kız çocukları dünyaya 
gelmiştir.

Saray Bisküvi’den Hulusi-Şerife Altıntaş 
çiftinin Fatmanur ismini verdikleri kız 
çocukları dünyaya gelmiştir.

Saray Bisküvi’den İskender-Ayşe Tolu çiftinin 
Semanur ismini verdikleri kız çocukları 
dünyaya gelmiştir.

Saray Bisküvi’den Emre Keskin’in erkek 
çocuğu dünyaya gelmiştir.

Mobsar AŞ’den Hüseyin Dilek’in Efehan 
ismini verdikleri erkek çocukları dünyaya 
gelmiştir.

Mobsar AŞ’den Harun İlhan’ın Miray ismini 
verdikleri bebekleri dünyaya gelmiştir.

Milkman AŞ’den Feyzullah Çukur’un 
Zülfünaz ve Veli ismini verdikleri ikiz 
bebekleri dünyaya gelmiştir.

Milkman AŞ’den Yusuf Kaydı’nın Esma ismini 
verdikleri kız çocukları dünyaya gelmiştir.

Ensar AŞ’den Hasan Gençer’in Zeynep 
Bilge ismini verdikleri kız çocukları dünyaya 
gelmiştir.

VEFAT
Saray Holding’de yatırım ve finans grup 
başkanlığı görevini yürüten Adnan Demirbağ’ın 
kız kardeşi vefat etmiştir. 

Saray Bisküvi’de genel müdür yardımcısı olarak 
görev yapmakta olan Mehmet Ali Bozkurt’un 
anneannesi vefat etmiştir.

Saray Holding gıda grup başkanı olarak görev 
yapmakta olan Süleyman Koyuncu’nun annesi 
vefat etmiştir.

Saray Bisküvi’de üretim elemanı olarak görev 
yapmakta olan Sabri Özçakar’ın kızı vefat 
etmiştir.

Saray Bisküvi’de bilgi işlem uzmanı olarak görev 
yapmakta olan Soner Çeliktaş’ın babası vefat 
etmiştir.

Saray Bisküvi’de hamurhaneelemanı olarak 
görev yapmakta olan Seyrani Özcan’ın annesi 
vefat etmiştir.

Saray Bisküvi’de üretim elemanı olarak görev 
yapmakta olan Fatma Çayır’ın babası vefat 
etmiştir.

Saray Bisküvi’de fırın elemanı olarak görev 
yapmakta olan Musa Kılıç’ın annesi vefat etmiştir.

Saray Bisküvi’de üretim elemanı olarak görev 
yapmakta olan Fatma Aktaş’ın babası vefat 
etmiştir.

Saray Bisküvi’de üretim elemanı olarak görev 
yapmakta olan Pakize Öner’in annesi vefat 
etmiştir.

Unsar’da un tesisi elemanı olarak görev 
yapmakta olan Mustafa Aksoy’un babası vefat 
etmiştir.

Saray Bisküvi’de gofret sorumlusu olarak görev 
yapmakta olan Şaban Akdilek’in yeğeni (eski 
personelimiz) Halil İbrahim Büyükyalçın vefat 
etmiştir.

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

arkadaşlarımızı tebrik ederiz. 

Kaybettiklerimize Allah’tan rahmet, 
kederli ailelere başsağlığı dileriz.

Kendilerine yeni görevlerinde 
başarılar dileriz.

BİZDEN HABERLER
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EKMEL GIDA AŞ
diyor. Diğer markalarda olmayan ürünle-
rin satışının daha hızlı olduğunu dile geti-
ren Akkuş, ürün gamının genişletilmesinin 
çok olumlu sonuçlar verdiğinin altını çizi-
yor. 

İlk günden bu yana “önce müşteri 
memnuniyeti” sloganıyla hizmet veren 
Ekmel Gıda, müşterilerine sadece ürün 
tedariği değil aynı zamanda merchandising 
hizmetleri, yerinde ürün eğitimi ve tüketici 
iletişimi de sağlayarak satış sonrası faaliyet-
lerde de bulunuyor. İçinde bulunduğu satış 
dağıtım sektörünün örnek kuruluşu olmak 
amacıyla ülke ekonomisine ve çevresindeki 
değişime katkıda bulunmaya özen gösteren 
bir anlayışla hareket ediyor. Geleneksel 
satış noktalarının önemini bilerek bu nok-
taları destekliyor. Yaşaması ve yaşatılması-
nın, ülke ekonomisi açısından da çok 
faydalı olduğuna inandıkları bakkal ve 
marketler, özellikle de yerel zincirler, 
Ekmel Gıda’nın gurur kaynakları. 

S
aray Gıda, Denizli distribütörü 
olan Ekmel Gıda AŞ, 1985 
yılında Mustafa Akkuş, abisi ve 
babası tarafından kuruldu. 

Toptan gıda ticareti alanında hizmet veren 
Ekmel’in faaliyet sahası zamanla 
genişleyerek Denizli sınırlarını aştı; Aydın 
ve Muğla’yı da kapsadı. Üç il ve bu illerin 
ilçelerinin yanı sıra Denizli’ye komşu 
Burdur, Afyon, Manisa ili ve ilçeleri de 
dahil olmak üzere toplam 6000’den fazla 
müşterisine, 65 araç filosuyla ve 90 
personeliyle en iyi hizmeti vermeyi amaç 
edinen şirket, zamanla sektöründe lider 
olmayı ve Ege bölgesinin tamamında 
faal iyet  göstermeyi hedefleyerek 
yatırımlarına devam ediyor.

Bir seneye yakındır Saray Bisküvi ailesi 
ile çalışmakta olan Ekmel Gıda AŞ, Çay-
kur Çay İşletmeleri ve Türkiye Şeker Fab-
rikaları’nın bayilikleriyle başladığı bu yolda 
bugün 3500 ürün çeşidi ile; Saray Bisküvi  

başta olmak üzere Evpaş-Evyap ürünleri, 
Komili Kırlangıç Zeytinyağı, Trakya Birlik 
Yağları, Tukaş Salça ve Reçelleri, Arbella 
Makarna Grubu, Tellioğlu Un, Yeni 
Kavaklıdere Sirke, Danone,  Lila Kağıt, 
Vileda, Vissplus Vissmate, Salti Tuz, Altın 
Cezve, Levent Kimya, Yayla Bakliyat, Pak-
maya, Sony Pil, Biota Bioblas Şampuan, 
Beypazarı Maden Suları ve Anavarza Bal 
gibi, Türkiye’nin sayılı markalarının bayi-
liklerini yapıyor. Saray Bisküvi’nin ürün 
çeşitliliği bakımından gerek tüketicinin 
gerekse distribütörün gözünü doldurdu-
ğunu belirten Mustafa Akkuş, “Bu durum, 
Saray Bisküvi’nin AR-GE’ye ne kadar 
önem verdiğini göstermektedir. Piyasada 
yeni ürün çeşitliliği bakımından öncü 
kuruluşlardan olan Saray Bisküvi, son 
zamanlarda çıkardığı Offtime ve Bolbol 
Powernut gibi ürünlerle ses getirdi. Böy-
lece sadece kendisini geliştirmekte kal-
madı; rakiplerini de gelişmeye zorladı” 
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BİZDEN PORTRELER

BİZDEN PORTRELER  
BİZDEN TARİFLERBizden tarifler sayfamızın bu sayıdaki konukları Tülin Aladağ ve Ayşe Küçüksümbül. Kendileriyle ilgili kısaca bilgi veren Saray çalışanları, bizlerle Saray ürünleriyle yaptıkları lezzetli tarifleri paylaştılar.

Ege Üniversitesi 
Süt ve Süt Ürünleri 
Bölümü mezunu olan 
Tülin Aladağ, AÖF 
İşletme Bölümü 3. 
sınıf öğrencisi. Daha 
önce Dentaş Kağıt 
ve Smart Ayakkabı 
Boyaları şirketlerinde 
çalışan Aladağ, 12 
yıldır Saray Bisküvi’de 
görev yapıyor. 
Saray ailesinde 
ulusal mağaza 
satış yöneticisi 
ve distribütör 
satış yöneticisi 
birimlerinde çalışmış 
olan Aladağ, Saray 
Bisküvi’de görev yapmanın en mutlu 
edici tarafının; sıcak, samimi ve güven 
verici bir şirkette çalışmak olduğunu 
söylüyor. Saray’ın yeniliklere açık, 
sürekli dinamik bir yapıya sahip 
olduğunu belirten Aladağ’ın en sevdiği 
Saray ürünleri ise Çikilop, Powernut 
ve Chocolips. Aladağ yemek yapmayı, 
kızlarıyla vakit geçirmeyi ve değişik 
yerler keşfetmeyi seviyor. 

ÇIKILOPLU PASTA 
Malzemeler
l 12 adet Saray 
Çikilop
l 1 kutu krem şanti 
(İçerisinde 2 poşet 
oluyor.)
l 2 su bardağı süt
l 1 kutu Saray 
Eldenele Rulo Gofret
l 1 adet çikolata sos
Yapılışı
Çikiloplar küp küp 
doğranır. 2 poşet 
krem şanti sütle 
çırpılır. İçerisine 
küp küp doğranmış 
Çikiloplar atılır 
ve karıştırılır. Bu 

aşamada içerisine fındık, ceviz veya 
meyve de ekleyebilirsiniz. Ben iri 
dövülmüş ceviz ekledim. Kalıp, streç 
filmle kaplanır. Ve hazırlanan harç kalıba 
dökülür. Düzeltilerek yine üzeri streç 
filmle kapatılır ve buzluğa kaldırılır. İyice 
donduktan sonra buzluktan çıkarılır 
ve ters çevrilir. Üzerine çikolata sosu 
dökülür ve etrafı rulo gofretle süslenir. 
Dilimlenerek servis yapılır. Afiyet olsun.

Ayşe Küçüksümbül iş hayatına Saray Bisküvi’de 
başladı. Saray’ın en eski çalışanlarından olan 
Küçüksümbül, 24 yıldır bağlılık ve gururla bu 
ailenin bir parçası. 24 yıldır ilk günkü sevinç 
ve heyecanla çalıştığını belirten Küçüksümbül 
üretim elemanı olarak başladığı görevine bugün 
ekoma çavuşu olarak devam ediyor. Saray 
Bisküvi’de çalışmanın en mutlu edici tarafının, 
aile ortamı gibi bir çalışma ortamı olduğunu 
söyleyen ve iş arkadaşlarından büyük destek 
gördüğünü belirten Küçüksümbül’ün hobisi, 
araba kullanmak ve
gazete okumak. En sevdiği Saray ürünleri ise 
BolBol, Powernut, Collection ve Coco Bonita. 

SARAY PRENS PASTA 
Malzemeler 
l 1 paket 10’lu Saray Prens Bisküvi 
l 1 paket krem şanti (süt ile hazırlanmış) 
l Islatmak için 1 çay bardağı süt
Puding için
l 1 litre Milkman Süt 
l 3 yemek kaşığı un 
l 3 yemek kaşığı nişasta 
l 1,5 su bardağı şeker 
l 3 yemek kaşığı kakao 
l 1 yemek kaşığı Milkman Tereyağı 
l 1 paket vanilya 
Yapılışı 
Bir sıra krem şanti ve Saray Prens sürülüp 
hazırlanır. Üzeri puding ile kaplanır. İsteğe göre 
süslemesi yapılıp servis edilir.
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FİLM GİBİ HAYATLARDAN 
İLHAM ALMIŞ
GERÇEK HAYATTAN 
UYARLANMIŞ EN 
İYİ 7 FİLM

The Schindler’s List / Schindler’in Listesi (Steven Spielberg, 1993)

“DAHA fazla insanı kurtarabilirdim. Bu araba. Satsam, Goeth bu arabayı 
alırdı. Arabayı neden satmadım ki? On kişi ederdi. On kişi. On kişi daha. Bu 
iğne, iki kişi. Bu altın. İki kişi. Buna karşılık bana iki kişi verirdi. En azın-
dan bir. Bana bir kişi verirdi, bir kişi daha. Bir insan daha. Bir insan, Stern. 
Bunun için… Daha fazlasını kurtarabilirdim. Kurtarmadım! Kurtarmadım!” 
ABD’li ünlü oyuncu Liam Neeson’ın II. Dünya Savaşı’nda, zekasını ve mev-
kisini kullanarak binin üzerinde Yahudi’yi Nazi kamplarında öldürülmekten 
kurtaran iş adamı Oscar Schindler’i canlandırdığı film, bir tek insanın ister-
se binlerce insanın hayatını nasıl değiştirebileceğinin en güzel örneği. 

Into the Wild / Özgürlük Yolu 
(Sean Penn, 2007)

“MUTLU bir hayat yaşadım ve bu yüzden 
tanrıya müteşekkirim. Hoşçakalın, tanrı hepi-
nizi kutsasın”. 24 yaşındaki Christopher Jo-
hnson McCandless, takma adıyla Alexander 
Supertramp (Süper Berduş)’in ölmeden önce 
yazdığı not buydu. Kendisine verilen 25 bin 
dolarlık bursu ABD’de açlıkla mücadele eden 
bir vakfa bağışlamış ve sadece sırt çanta-
sıyla Alaska’ya doğru yola çıkmıştı. “Into the 
wild”a, vahşi doğaya doğru bir yolculuktu bu 
ve evet doğa gerçekten vahşiydi. Alaska dağ-
larında açlıktan ölmemek için meyve ve bitki 
kökleri yemeye başlayan ve yediği bir bitkinin 
zehirli olması nedeniyle hayatını kaybeden 
McCandless’ın yaşamı önce Jon Krakauer’ın 
aynı adlı romanına, ardından da Sean Penn’in 
bu romandan uyarladığı filme konu oldu. 

Saving Private Ryan / Er Ryan’ı Kurtarmak 
(Steven Spielberg, 1998)

İKİNCİ Dünya Savaşı’nda dört oğlundan 
üçünü kaybetmiş olan Amerikalı bir kadın, 
kalan son oğlunu da kaybetmemek için 
ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt’e bir 
mektup gönderir. Mektupta tek dileğinin 
hayatta kalmış tek oğlunun savaştan sağ 
salim dönmesi olduğunu söylemiş, yardım 
için adeta yalvarmıştır. Acılı annenin feryadı 
karşılık bulur ve Başkan, paraşüt er James 
Ryan’ın ne pahasına olursa olsun bu savaş-
tan sağ çıkarılmasını emreder. Normandiya 
çıkarmasının yapıldığı gün, sekiz kişilik bir 
askeri birlik çok farklı bir görevle, Ryan’ı 
kurtarmakla yükümlüdür. 

2

3

1

B
ir film izler ve bazen içinde geçen olayları o kadar saçma ve abartılı 
buluruz ki “hadi canım bu kadar da olmaz”, “gerçek hayatta böyle bir 
şey olur mu ya film işte” deriz. Ama olmuştur işte; Nazi Almanya’sında 
Schindler adlı bir sanayici, binin üzerinde Yahudi’nin hayatını 

kurtarmış; II. Dünya Savaşı’na katılmış olan er Ryan, annesinin yakarışları 
sayesinde çatışmanın ortasından ABD başkanının özel emriyle çıkarılmış; 
döneminin “batmaz gemi”si RMS Titanic buzdağına çarparak 3547 yolcusuyla 
birlikte Kuzey Atlantik’in buzlu sularına gömülmüş ve Amerikalı gezgin 
Christopher McCandless gerçekten modern hayata dair her şeyi ardında bırakıp 
“into the wild”a yürüyüp doğada can vermiştir. Herkes kendi hayatının film 
gibi olduğunu düşünür. Oysa bazı hayatlar gerçekten film gibidir; içlerinde 
öyleleri vardır ki gerçekliğine inanmakta güçlük çekeriz. Dünyanın en yaratıcı 
yönetmeni “hayat”, dünyanın en yüksek bütçeli, en gerçekçi filminde oynatır 
tüm insanlığı. Bize ise, içlerinden beyazperdeye uyarlanmış olanlarını hayret 
ve ibretle izlemek düşer. Tıpkı bu filmlerde olduğu gibi. İşte hikayesi gerçek 
hayattan alınmış en iyi 7 film!
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KÜLTÜR–EĞLENCE 

The Pianist / Piyanist 
(Roman Polanski, 2002)

WLADYSLAW Szpilman, Naziler iktida-
rı ele geçirdiğinde Almanya’dan ayrılıp 
memleketi Polonya’ya döndü; Varşova 
Radyosu’nda piyano çalmaya başladı. 
Savaş patlak verip SS’ler kapıya dayan-
dığında ise 27 yaşındaydı ve Polonya’nın 
geleceği en parlak piyanistlerinden biriydi. 
Hayatını kazanmak için 3. sınıf barlarda ça-
lıyordu. Bu yeteneği ile tanıştığı bir hayranı 
sayesinde, kendisini ve ailesini toplama 
kamplarına gönderilmekten kurtardı. Ve 
yine sürpriz bir şekilde bir Alman suba-
yının yardımıyla hayatta kalmayı başardı. 
Yaşadıklarını kitaplaştırdı ve dahi bir yö-
netmenin, Roman Polanski’nin beyazper-
deye aktarmasıyla tüm dünyaya duyurdu. 

Birdman of Alcatraz / Alkatraz Kuşçusu 
(John Frankenheimer, 1962)

BİR kabarede dansçılık yapan kız arkadaşı Kitty 
O’Brien’ı döven adamı öldüren ve ömür boyu 
hapse mahkum edilerek Puget Sound’daki 
McNeil Adası’na gönderilen Robert Franklin 
Stroud’un hayatını ve kuşlara duyduğu ilgiyi 
anlatan film, sinema tarihinin en önemli yapıt-
larından biri. Alkatraz’a nakledilmeden önce, 
Leavenworth Hapishanesi’nde kuş besleyen 
ve zamanla uzmanlaşarak bir ornitolog olan 
Stroud’un hayatını filmde, Oscar’lı aktör Burt 
Lancester canlandırıyor. Alkatraz’a naklinden 
sonra Stroud’un kuş beslemesine izin verilme-
di. Oysa hayatla tek bağı kuşlardı. Trajik hayat 
hikayesini tüm dünya ilgi ve hüzünle izlerken o, 
hapishane yönetimi izin vermediği için hayatının 
konu edildiği filmi izleyemeden, film gösterime 
girdikten bir yıl sonra hücresinde öldü.

Titanic / Titanik (James Cameron, 1997)

BİZ Titanik’i yüzlerce insanın öldüğü, tarihin en büyük deniz kazası olarak 
değil, Jack ve Rose’un hesapsız, ölümüne aşkıyla hatırladık hep. Oysa RMS Ti-
tanik adlı gemi gerçekten tüm yolcu ve mürettebatı dahil, içindeki 3547 kişiyle 
Kuzey Atlantik’in buzlu sularına gömülmüş, 1514 kişiyi “okyanusun kalbi”ne 
gömmüştü. Dünyanın en büyük deniz faciası, gemide yakını bulunan on bin-
lerce insanı yasa boğdu. 15 Nisan 1912 gecesi sulara gömülen “batmaz gemi” 
Titanik’i konu alan film, trajik hikayesiyle 12 dalda aday gösterildiği Akademi 
Ödülleri’nde 11 Oscar aldı. 

Beautiful Mind / Akıl Oyunları (Ron Howard, 2001)

HENÜZ 21 yaşında, ünlü matematikçi ve bilgisayar bilimcisi John von 
Neumann’ın geliştirdiği “Oyun Teorisi”ni çözdüğü doktora tezi ona 
1994’te, yani 66 yaşında Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazandırdı. Daha 
30’larındayken matematik dünyasının önemli isimlerinden biriydi. Bilim 
ve teknoloji alanında dünyanın en iyi üniversitesi olan MIT’de profesörlük, 
Soğuk Savaş Dönemi’nde ise ordu ve CIA için şifre çözücülük yaptı. Şi-
zofren olduğu, var olmayan bir oda arkadaşından söz etmesi; onunla yani 
aslında kendi kendine konuşmaya başlamasıyla ortaya çıktı. O, Ameri-
ka’nın en önemli matematikçilerinden John Forbes Nash’ti. Hayatını konu 
alan film de aldığı dört Oscar’la en az Nash kadar başarılı oldu. 

7

6

4

5
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B
iz büyüklerin modası olur da her 
şeyde bizimle yarışan miniklerin 
modası olmaz mı hiç! Çocuk 
giyim firmalarının minikler için 

hazırladığı koleksiyonlar büyükleri 
kıskandıracak nitelikte. 2017 çocuk 
modasında rahat ve stil oluşturan parçalar 
ön planda. Jogging olarak adlandırılan 
rahat, eşofman tarzı pantolon modelleri, 
rengarenk, eğlenceli süperkahraman 
tişörtleri ve sweatshirt’ler miniklerin 
dünyasına hem tarz hem de renk katıyor. 
Bu senenin moda renkleri; bordo, kamel, 
ekru, bej ve kobalt tonları. Toprak tonları, 
fitilli kadifeler, jean gömlekler ve tunikler, 
dantel-fırfır detayları, pançolar, saç örgülü 
trikolar, pilili pantolonlar ve ekose desenli 
gömlek ve elbiseler 2017 çocuk modasının 
temel ögelerini oluşturuyor. Geçtiğimiz 
yılların Western çizgileri, bu yıl da çok 

trend. Ancak sezon modası ne olursa olsun 
özellikle kız çocukları, 7-8 yaşına kadar 
pembe tonlarını çok sevdiklerinden hemen 
tüm markaların koleksiyonlarında bu 
tonlara rastlamak mümkün. Her sezon 
olduğu gibi bu sezon da kız çocuk 
koleksiyonlarında yanar-döner, parlak, işli-
dantelli parçalar ön planda. Daha büyük 
kız çocularında, 12 yaş ve üstünde ise 
renkler daha sade, modeller ise daha 
romantik. Bu yaş grubu için hazırlanan 
kreasyonlarda abartıdan uzak daha 
romantik modellere rastlıyoruz. Erkek 
çocuk modası ise daha çok babalarla paralel 
ilerliyor. Erkek çocuklar babalarıyla benzer 
tarzda giyinmeyi çok seviyorlar. Ayrıca 
sinema ve TV’deki süperkahramanların 
resimlerinin basılı olduğu her şey, önceki 
yıllarda olduğu gibi bu sene de erkek 
çocuklarının vazgeçilmezi. 

BÜYÜKLERİ 
KISKANDIRACAK 
2017 ÇOCUK MODASI
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KADIN-MODA

IPSOS, 
TÜRKİYE’DE KADIN 
PROFİLİNİ ÇIKARDIIpsos yaptığı araştırmayla yurdumuz kadınının ayrıntılı profilini çıkardı. Ipsos’un Türkiye’yi Anlama Kılavuzu Araştırması, 21. yüzyılda Türkiye’de kadının durumuna dair çarpıcı sonuçlar içeriyor. 
T

ÜİK tarafından 2015’te Türki-
ye’de kadın nüfusu yaklaşık 39 
milyon olarak ölçümlendi. 
Nüfusun %49.8’ini kadınlar 

oluşturuyor. 2023’te kadın nüfusunun 
yaklaşık 42 milyon olması ve nüfusun 
%50’sine tekabül etmesi öngörülüyor. 
TÜİK 2015 verilerine göre 2000 yılında 
kadınların orta yaşı 25,3 iken 2015’te 
31,6’ya yükseldi. 2023’te ise kadınların 
yarısının 34 yaşın üzerinde olacağı öngö-
rülüyor. Türkiye’deki 15 yaş üstü kadınla-
rın %63,3’ü evli, %51’i ilköğretim 
mezunu ve %7,3’ü okuma yazma bilmi-

yor. Ipsos Türkiye’yi Anlama Kılavuzu 
Araştırması’na göre Türkiye’de aile ile ilgili 
alışveriş konusunda karar verici olan 
kadınların oranı %82,1. Kadınlarımızın 
%73,6’sı günlük yiyecek-içecek alışveri-
şini kendileri yapıyor. 

İŞ YAŞAMINDA KADIN

TÜİK iş gücü istatistiklerine göre 15 
yaş üstü kadınların iş gücüne katılma 
oranı  ise %31,5. Kadınlarda işsizlik 
oranı  12,6 iken tarım dışı  işsizlik 
oranı %17,2. 15-24 yaş genç işsizlik 
oranı ise %22,2. İş gücüne dahil olmayan 

kadınların %57,3’ü ev kadını, %11,3’ü 
öğrenci. Çalışan kadınların %28,4’ü 
ücretsiz aile işçisi, %61,7’si ücretli veya 
yevmiyeli olarak çalışıyor.

KADINLARIN NELERİ YOK?

Ipsos Türkiye’yi Anlama Kılavuzu 
Araştırması’na göre kadınların: 

%74’ünün kredi kartı yok.
%89’unun pasaportu yok.
%73’ünün ise ehliyeti yok.  

Kaynak Retail Türkiye
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DİJİTAL DEVRİN
SON HARİKALARI!

3D YAZICILAR BOYUT DEĞIŞTIRDI
3D yazıcıların hayatımızdaki rolü 
öylesine büyüdü ki… 3D yazıcı ile 
üretemeyeceğiniz hiçbir şey kalmadı 
neredeyse… Bugün 3D yazıcılara, 
birkaç tuşa basıp vereceğiniz 
komutlarla tamamen 3 boyutlu 
ürünler elde edebiliyorsunuz. Japon 
bilim insanları bu teknolojiyi abartıp 
kulak ve burun üretti. Bu yönleriyle 
3D yazıcılar, cerrahide bir çığır 
açtı diyebiliriz. Zira Japon bilim 
insanları bu yazıcılarla, birkaç yıl 
içinde vücuttaki bütün organların 
üretilebileceğini iddia ediyorlar. 

4 SAATTE 10 EV 
Japonlar cerrahide kullanılacak 
organları 3D yazıcılarla üretti. 
Çinliler de onlardan aşağı 
kalmadı ve 3D yazıcı ile ev yaptı. 
Çinli Win Sun şirketi, devasa 
yazıcılar kullanarak 24 saat 
içinde 10 ev yapmayı başardı. 
3D yazıcı kullanmanın en büyük 
avantajlarından biri de maliyetinin 
çok ucuz olması… 3D yazıcılarla 
10 yıl sonra neler üretilebileceği 
şimdiden hayal ötesi boyutlarda!

ÇAĞIN GÖZDESI: GIYILEBILIR  
TEKNOLOJI
Daha biz, teknoloji nasıl giyilir ki, 
sorumuzun cevabını alamadan, 
bu teknoloji hayatımızdaki yerini 
aldı bile. 2016 yılının en fazla talep 
gören teknolojik ürünü akıllı saatler 
oldu. Teknolojinin son harikası olan 
bu saatler birkaç yıla kalmaz akıllı 
telefonlardan daha revaçta olacak. 
Bu saatleri elektronik ajandanın yanı 
sıra telefonlaşmak ve mesajlaşmak 
için de kullanabiliyorsunuz.

DIJITAL STRES BILEKLIĞI
Akıllı bileklik WellBe, kalp atışlarını 
takip ederek stres seviyesini ölçüyor 
ve kullanıcısına rahatlama önerileri 
sunuyor. WellBe’nin en önemli özelliği 
kalp ritmini ölçerek kullanıcının stres 
seviyesini tahmin etmesi... Bu ritmi 
ölçebilen sayısız elektronik cihaz var 
ancak WellBe, stresle baş etmek için 

verdiği önerilerle fark yaratıyor. WellBe, 
akıllı telefon ile senkronize çalışıyor. 
Stres seviyesi arttığında “bir bardak 
su iç” ya da “15 dakika meditasyon 
yap” gibi etkili önerilerde bulunuyor. 
Meditasyon ve nefes egzersizi 
uygulamasıyla kullanıcısını yönlendiren 
bu akıllı bileklik, sıradışı tasarımıyla da 
dikkat çekiyor.

Yüzyılımızda gelişen teknolojiyle yapılmayacak şey yok. Dijitalleşmenin de 
ötesine geçen yenilikler, çağ atlatacak türden… Bu gelişmeleri bir taraftan 
şaşkınlıkla karışık hayranlıkla izliyor, bir taraftan da sonu nereye varacak diye 
endişeleniyoruz. İşte aklın sınırlarını zorlayan yenilikler! 
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TEKNOLOJİ-ÇOCUK

SARAY  
ÇOCUK

SENCE KAÇ TANE ÜÇGEN VAR? 
Doğru cevabı info@saraybiskuvi.com.tr adresine 

gönderebilirsiniz.

SİZCE CEVAP NEDİR?
Doğru cevabı bulup info@saraybiskuvi.com.tr adresine 

gönderebilirsiniz.

DOĞRU SAATİ BULABİLECEK MİSİN?
Doğru cevabı bulup info@saraybiskuvi.com.tr adresine 

gönderebilirsiniz.

BULMACADAKİ ROGO MEYVELERİNDEN
HANGİLERİNİ BULABİLDİN?

Bulmacayı çözen ve info@milkman.com.tr adresine mail 
atan 5 kişiye çok lezzetli sürpriz hediyeler.
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PORTRE

FATİH 
ÖZCAN

A
nkara Üniversitesi Ziraat Yük-
sek Mühendisliği Süt Teknolo-
jileri Bölümü mezunu olan 
Fatih Özcan, Saray Holding 

ailesine katılmadan önce; MİS Süt’te 
AR-GE müdürü, Nestle-MİS Süt’te uygu-
lama müdürü, Yörsan’da AR-GE yöneti-
cisi, Aromsa’da sos ve süt mamulleri 

AR-GE yöneticisi olarak görev yaptı. 
Saray Holding şirketlerinden Milkman 
Süt ve Süt Ürünleri Gıda San. Tic. AŞ’de 
iş geliştirme müdürlüğü görevini yürüten 
Fatih Özcan, 11 Ocak’ta, Saray Bisküvi’ye 
AR-GE müdürü olarak atandı. 

Saray Milkman’de başta Tahinli Süt ve 
Cheeso olmak üzere pek çok yenilikçi 

ürüne imza atan Fatih Özcan, bundan 
sonraki dönemde Saray Bisküvi’nin 
AR-GE ve iş gelişme süreçlerine yön vere-
cek. Özcan, deneyimleri ve ekibiyle bir-
likte Saray markasının global marka olma 
vizyonunu destekleyici çalışmalara öncü-
lük edecek. 

Fatih Özcan evli ve iki çocuk babasıdır.
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GILIIS SIGNA
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