
BAŞKAN’IMIZDAN
MESAJ
l Saray Holding 
Şirketlerimize, Saray 
Ailesi mensuplarına ve 
tüm gençlere tavsiyem; 
Sanayi 4.0 Devrimi’ni ve 
teknolojideki gelişmeleri 
takip edip, teknolojinin 
hem mekanik, hem 
yazılımsal, hem de iletişimsel imkanlarını 
değerlendirmeleridir. n sayfa 1

PORTRE:
MESUT DEMİR
l Saray Bisküvi Tedarik 
Zinciri Direktörü Mesut 
Demir, şirketin uzun vadeli 
stratejik amaçlarının çok 
net tanımlanmış olduğunu 
vurguluyor ve hedefinin, 
bunların gerçekleştirilmesi 
için global standartlarda
bir tedarik zinciri yönetimine liderlik
etmek olduğunu ifade ediyor. n sayfa 36

İŞ DÜNYASI:  
NÖROMARKETING
l Nöromarketing, 
nörobilim çalışmalarının 
sonuçlarının 
pazarlama dünyasında 
kullanılmasıyla ortaya 
çıktı. Nöromarketing satış 
mesajlarımıza, pazarlama 
stratejilerimize müşterinin 
beyin perspektifi açısından bakmamızı 
sağlayan bir paradigma. n sayfa 6

Sayı: 9 Nisan-Mayıs-Haziran 2017

Kurumsal Bülten I 3 ayda bir yayımlanır.
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1SARAY BÜLTEN NİSAN-MAYIS-HAZİRAN

Sosyal medya bilimsel, sosyal, siyasal, 
ekonomik, aktüel ve magazinsel bilgilerin 
tüm dünyaya açık, şeffaf, hızlı ve maliyet-
siz ulaşabilmesini sağlayan bir alan oldu.

Tarafsız, kişisel inisiyatifle değerlen-
dirme yapılabilinecek; bilgilenme, 
öğrenme, yorumlama, fikir sahibi olma 
imkanı sunan,  geleneksel medyadaki tek 
taraflı yayın döneminden farklı olarak, 
çift taraflı yayın ve iletişim imkanı olan, 
tüm fertlerin bilgi ve fikirleri yayma 
imkanı bulduğu bir araç oldu.

Tüketiciler sosyal medyada blog’lar 
vasıtası ile firmalar, markalar, ürünler, hiz-
metlerle ilgili bilgi, görüş ve değerlendir-
meleri takip edebiliyor.

Bilim adamları, uzmanlar konuların-
daki gelişmeleri ve literatürleri tarama 
imkanı buluyor.

Ürün ve hizmet üreten şirketler,  işlet-
meler teknoloji ve gelişen trendleri dijital 
ortamda takip edebiliyor.

Üreticiler ve ticaret yapanlar ile bireysel 
satıcılar, Dünya’ya ürün, mal ve hizmet 
reklam edip alım, satım yapabiliyor.

Şirketler, kurumlar, bireyler aynı plat-
form üzerinden kendi aralarında haberle-
şebiliyor ve Dünya’ya kendilerini tanıtan 
bilgi veya fikirlerini yayabiliyor.

Özdağ Ailesinin iktisadi, ticari hayata 
başladığı dönemlerde, Babam rahmetli o 
zamanın teknolojisi olan manyetolu tele-
fon almıştı, hiç unutmam numarası 257 
idi. Evet, Özdağ Gıda Toptan’da telefon 
vardı ama her firmada yoktu. Dolayısı ile 
yaygın olmadığı için tam olarak amaca 
hizmet edemiyordu. Yine Rahmetli 
Babam Kamil Özdağ eve radyo almıştı, 
ısınma lambası olan… Lamba ısınınca 
çalışırdı ve sınırlı saatlerde yayın vardı.

Makaralı teyp, soba, gaz ocağı daha 
neler sayayım…

Televizyon 70’li yıllarda başladı, tek 
kanal siyah beyaz, sınırlı saatlerde yayın…

İşte geleneksel medyanın yayın yapa-
bildiği eski hali bu idi.

Ülkemizde 80’li yıllarda da telefon 
yaygınlaştı, telekslerin yerini fakslar, masa 

telefonlarının yerini mobil cep telefonları, 
tek kanallı siyah beyaz televizyonların 
yerini çok kanallı renkli uydu yayınları 
aldı.

Sinemalar yerine videolar, beta kasetler 
yerine VHS kasetler, teyp makara bantları 
yerine teyp kasetleri, sonra CD’ler…

Bilgisayarlar bir oda kaplardı. Sonra 
PC bilgisayarlar, kasetler yerine VCD’ler 
laptoplar, I- Pad’ler ve akıllı telefonlar… 
Analog yerine dijital haberleşme ile 
devam eden süreç.

60’lı, 70’li yıllarda bütün bu sınırlı ile-
tişim imkanlarının içerisinde insani diya-
logların, şehirden şehire akraba ve arkadaş 
görüşmelerinin, yine şehirden şehire şir-
ketlerin birbiri ile buluşmalarının zor 
olduğu bu dönemlerde, firmaların ürün-
lerini ve hizmetlerini tanıtma yetersizliği-
nin hangi boyutlarda olduğunu tahmin 
edebilirsiniz. Ve yine o dönemde gurbete 
çıkmış aile bireylerinin memleket ve aile 
büyükleriyle hem ulaşım, hem de iletişim 
açısından uzak mesafeler sebebiyle görü-
şememesinin türkülerimize, şiirlerimize 
nasıl yansıdığı, o yıllardaki hasret türkü-
lerinin içeriğinden ve çokluğundan anla-
şılabilmektedir. Bu dönemde siyasi, 
sosyal, kültürel, ekonomik, iktisadi ve 
ticari hayatın nasıl zor yürüdüğünü de 
sanırım tahmin edebilmişizdir.

Bizim nesil bütün bu dönemleri, 
Dünya ve ülkemizle birlikte, Özdağ Gıda 
ve Saray Firmamızla beraber yaşayıp 
geldi, bizlerde zamana şahitlik ettik.

Ömrümüz olursa internet çağının ve 
sosyal medya imkanlarının gelişmeye 
devam ettiğini görmeye devam edeceğiz. 
Geldiğimiz noktada artık bireyler, 
kurumlar ve firmaların birbiri ile insani, 
yüz yüze iletişim ve haberleşmesi iyice 
azaldı. Başlayan SANAYİ 4.0  DEVRİM’i 
ile makinaların, araçların, şehirlerin, ülke-
lerin, küçük chip’lerin  siz rahatsız edil-
meden ve farkında da olmadan, birbiri ile 
haberleşerek, dünyanın bir ucundan diğer 

bir ucuna, birbirini yönetebilir hale gel-
mesinin ötesinde daha neler göreceğiz?

Özetle, sanırım yapay zekalı muha-
keme kabiliyeti olan makinalar ve tecrübe 
yüklü robotlara doğru bir seyahat başlıyor.

Sonuç olarak Saray Holding Şirketle-
rimize, Saray Ailesi mensuplarına ve tüm 
gençlere tavsiyem; 4.0 Devrimi’ni ve tek-
nolojideki gelişmeleri takip edip, tekno-
lojinin hem mekanik, hem yazılımsal, 
hem de iletişimsel imkanlarını değerlen-
dirmeleridir.  

Saray Holding Şirketleri, işletmeleri ve  
Saray mensupları; işletmeler içi ve işletme-
ler arasında, birimler ve bireyler arasında, 
ortak platformlar vasıtası ile haberleşmeli 
ve cihazları ile hem kendi içlerinde, hem 
de dünya ile entegre olmalılar. Tıpkı akıllı 
şehirler örneğinde olduğu gibi, insanlığa 
ve tüm tüketicilere yüksek kaliteli ürün ve 
hizmet sunacak Akıllı Şirketleri ile 
Saray’ın Akıllı Holding ünvanını alacak 
seviyeye gelmesini sağlamalıdırlar.

Bu kutlu yolda hizmet verip, hem ülke-
mizi, hem de Saray Holding’i başarıdan 
başarıya koşturana ne mutlu.

Sosyal Medya ve Önemi

BAŞKAN’DAN

SAMİ ÖZDAĞ
Saray Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu 
Başkanı
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1 
BAŞKAN’IMIZDAN 
MESAJ
Saray Holding Şirketleri ve mensupları; 
işletmeler içi ve işletmeler, birimler ve 
bireyler arasında ortak platformlar 
vasıtasıyla haberleşmeli ve cihazlarından 
dünya ile entegre olmalılar. Tıpkı akıllı 
şehirler örneğindeki gibi, insanlığa ve tüm 
tüketicilere yüksek kaliteli ürün ve hizmet 
sunacak Akıllı Şirketleri ile Saray’ın Akıllı 
Holding ünvanını alacak seviyeye 
gelmesini sağlamalıdırlar.

32
SOSYAL MEDYADA 
2017 TRENDLERİ
Yeni içerik üretiminde hızlı olan 
markalar, güncellemelerden uzak kalan 
rakiplerini sosyal medyanın 
derinliklerine gömecek. Sosyal Medya 
İtibar Koruma programları ise 2017 
yılında da en çok konuşulan pazarlama 
trendleri içinde yer alacak.

10 Bizden Haberler
26 Paydaşlarımız 

Çaycı Gıda-İsmail Yılmaz

28 Saray Holding Şirketlerinden
 Ensar Elektronik ve Mekanik 

Endüstri 
 Saray Holding çatısı altında 1995 

yılından bu yana faaliyet gösteren 
Ensar Elektronik ve Mekanik 
Endüstri A.Ş., sahip olduğu yüksek 
teknoloji ve know-how ile hızlı 
tüketim ürünleri sektöründeki gıda 
firmaları için anahtar teslim üretim 
ve paketleme sistemleri kuruyor.

27 Bizden Portreler / Bizden 
Tarifler

30 Kültür-Eğlence
34 Psikoloji
36 Portre
 Mesut Demir

DİJİTALDE MİYİZ?
Kurumlar ve markalar için 
gelecekçi ve yenilikçi bakış 
açısının yansıdığı sosyal mecra 
yönetimleri artık finansal 
değerlendirmeler için de ciddi 
anlamda baz oluşturuyor. Bu 
bazın en önemli alanı ise sayısal 
değerler; takipçi sayıları, 
etkileşim ve erişim oranları vb. 
Ancak hep akılda tutulması 
gereken şey, bu değerleri 
hesaplarken nicelikle niteliğin 
birbirine karıştırılmaması 
konusu. Çünkü sadece sayısal 
değerler üzerine bir dijital 
değerlendirme yapar isek, 
markamız ya da kurumumuz 
için kalıcı bir hasar 
oluşturabiliriz.

KAPAK

12
INOSUIT 
TİM tarafından, firmaların inovasyon 
performansının katma değer yaratır 
hale getirilmesi ve karlı ihracatın 
artırılması için başlatılan INOSUIT 
projesi firmalarından biri olan Saray, 
kurumun inovasyon sisteminin bütüncül 
bir yaklaşımla tasarlanması ve hayata 
geçirilmesi çalışmalarını sürdürüyor.

BAŞKAN’IMIZDAN
MESAJ
l Saray Holding 
Şirketlerimize, Saray 
Ailesi mensuplarına ve 
tüm gençlere tavsiyem; 
Sanayi 4.0 Devrimi’ni ve 
teknolojideki gelişmeleri 
takip edip, teknolojinin 
hem mekanik, hem 
yazılımsal, hem de iletişimsel imkanlarını 
değerlendirmeleridir. n sayfa 1

PORTRE:
MESUT DEMİR
l Saray Bisküvi Tedarik 
Zinciri Direktörü Mesut 
Demir, şirketin uzun vadeli 
stratejik amaçlarının çok 
net tanımlanmış olduğunu 
vurguluyor ve hedefinin, 
bunların gerçekleştirilmesi 
için global standartlarda
bir tedarik zinciri yönetimine liderlik
etmek olduğunu ifade ediyor. n sayfa 36

İŞ DÜNYASI:  
NÖROMARKETING
l Nöromarketing, 
nörobilim çalışmalarının 
sonuçlarının 
pazarlama dünyasında 
kullanılmasıyla ortaya 
çıktı. Nöromarketing satış 
mesajlarımıza, pazarlama 
stratejilerimize müşterinin 
beyin perspektifi açısından bakmamızı 
sağlayan bir paradigma. n sayfa 6

Sayı: 9 Nisan-Mayıs-Haziran 2017

Kurumsal Bülten I 3 ayda bir yayımlanır.

SOSYAL MEDYA 
DİJİTAL PAZARLAMA

“DEĞER
YARATAN
YENİLİK”
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EDİTÖR

Bir bahar sayısında yeniden beraberiz. 
Baharın yaşamlarımıza getirdiği pozitif 
etki ve hareketlilik ile bizler de amaçladı-
ğımız büyümeler ve başta çalışanlarımız 
olmak üzere tüm paydaşlarımızın refahı 
için daha aktif, dinamik ve şevk dolu bir 
çalışma temposuna giriyoruz.

Saray Grubu 56. yılının ilk çeyreğini 
yeni yatırımlar, yeni işbirlikleri ve büyü-
melerle tamamladı.  Saray Bisküvi ise 36. 
yılının ilk aylarında 44 ülkede başta TV 
mecrası olmak üzere gerçekleştirdiği 
yoğun reklam çalışmaları ile markasına ve 
iş hacmine yatırımlar yaparak sürdürüle-
bilir karlı büyüme hedefi doğrultusunda 
güçlü adımlar attı. Önümüzdeki dönemde 
de yine inanç, azim, sabır, sebat, çalışma 
ve başarı ilkelerimizIe insanlık için değer 
üretmeye devam edeceğiz. 

Saray Bülten’in bu sayısının kapak 
konusunu, “insan, inovasyon, karlı 
büyüme, marka ve tedarik zinciri “ olarak 
belirlediğimiz beş ana amacımızdan biri 
olan “marka” ile ilişkili olarak belirledik; 
“sosyal medya ve dijital pazarlama”. 

Dijitalleşen dünyada markalarımızı, 
işlerimizi nasıl büyütebileceğimiz konu-
sunu  ve sosyal medyayı,  farklı açılardan 
ele alarak, konuk yazarlarımızın değerli 
görüşleri ile sizlere aktarmaya çalıştık. 
Dijital medya ve pazarlama alanında iki 
başarılı isim; Can Canpolat ve Yaprak 
Yapsan bu sayımızın konukları arasında.

Bir diğer konuğumuz,  Dr. Kıvılcım 
Kayabalı ise daha kaliteli ve müşteri ihti-
yaçlarına, isteklerine çok daha iyi cevap 
verebilen ürün ve hizmetlerin yaratılma-
sında önemli bilgilere ulaşmamızı sağlaya-
cak  nöromarketing  konusunda 
aydınlatıcı bilgi ve görüşlerini bizlerle 
paylaştı.

Saray Holding şirketlerinden bölümü-
müzde, Ensar Elektronik ve Mekanik 

Endüstri A.Ş.’nin başarılı projelerini ve 
Orazow kardeşlerin ağzından işin ötesinde 
çok değerli boyutlara ulaşan Türkmenis-
tan projesini sizlere aktarıyor olacağız.

 Röportaj bölümümüzü değerli distri-
bütörlerimizden Sayın İsmail Yılmaz’a  ve 
kendisinin anlatımıyla Çaycı Gıda’ya ayır-
dık. Bizden portreler bölümümüzde ise 
ekibimizin başarılı birer üyesi olan Gülşah 
Hillesiz ve Ulaş Ayan’ın  Saray ailesi içinde 
olmanın kendileri için anlamını lezzetli 
tarifleri eşliğinde paylaştıkları röportajımız 
yer alıyor. 

Kültür-eğlence, teknoloji, psikoloji, 
sağlık ve çocuk sayfalarımızı ailece keyifle 
okuyacağınızı umuyoruz. Baharın tüm 
insanlık için sevinç, iyilik ve barış getir-
mesi dileğiyle bültenimizi beğenilerinize 
sunuyoruz. 

Keyifli okumalar dileriz. 
Sevgi ve saygılarımızla…

GÜLNUR ULUĞ
ELBİSTANLIOĞLU

Merhaba,
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N ielsen 2017 Mart ayı pera-
kende pazar araştırma rapor-
larına göre  2017 ilk iki 
ayında hem çikolata kapla-

malı kategorilerde hem de unlu mamul-
ler kategorilerinde büyüme eğilimi 
gözlemlenmektedir. İlk 2 ayda sektörün 
toplam cirosu %12 büyüme göstererek 
1,189 milyar TL’ye ulaşmıştır.

Unlu Mamüller pazarı, 2017 YTD ile 
2016 YTD karşılaştırıldığında tonaj ola-
rak %8, ciro olarak %12 büyüme yaşan-
mıştır. 

Çikolata kaplamalı ürünlerde ise kate-
gorilerin toplamın da bir önceki yıl aynı 
dönemine göre tonaj olarak %2, ciro 
olarak %12 büyüme yaşanmıştır. 

Saray toplam unlu mamul pazarında; 
bir önceki yıl aynı dönemine kıyasla ağır-
lıklı dağıtımını 6 puan arttırarak  %27’ 
ye yükseltmiştir. 

Unlu Mamullerde 2017 Şubat & 
2016 Şubat kıyaslamasında firmalar 
bazında en önemli büyümeyi  oransal 
olarak %80 tonaj, %121 ciro büyümesi 
ile  "Saray" göstermiştir.

AYLIK EKONOMİ VE DIŞ TİCARET BÜLTENİ

ÜLKELER VE İLLER BAZINDA İHRACAT

TİM verilerine göre, 
Şubat ayında ihracat 

bir önceki yılın aynı ayına göre 

%5,1 oranında artarak 11,3 
milyar dolar oldu. Bu dönemde 
en çok ihracat yapan sektör 2,2 

milyar dolarla otomotiv olurken, 
bunu sırasıyla 1,4 ve 1,3 milyar 
dolarla, kimyevi maddeler ve 

İHRACATTAKİ GELİŞMELER
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Sektörler Bazında İhracat (milyon $, İlk 10 Sektör) 

2016 Şubat 2017 Şubat 

Sektörler Bazında İhracat (milyon $, İlk 10 Sektör)

Kaynak: TİM İhracat Verileri

3

TİM verilerine göre, 
Şubat 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 %2,9 
azalırken, İngiltere pazarında da 
%0,5 oranında bir aşağı yönlü 
gelişim görüldü. Öte yandan 

Irak’a yapılan ihracat yıllık bazda 
%1,2 oranında artış kaydederken, 
İtalya ve ABD pazarlarındaki 
çift haneli büyümeler de dikkat 
çekti. Şubat döneminde Avrupa 
pazarında genel itibariyle 
keyifsiz bir gelişim gözlenirken, 
Çin, Rusya ve İsrail gibi belli 
başlı pazarlarda ise çift haneli 
toparlanmalar yaşandı. Ocak 

ayında en çok ihracat yapan 
iller arasında, lider İstanbul’u, 
Bursa ve Kocaeli izledi. İstanbul 
bu dönemde 4,7 milyar dolarlık 
ihracat gerçekleştirirken, Bursa 
ve Kocaeli’nin ihracatı sırasıyla 
1,15 ve 1,04 milyar dolar oldu. 
Sıralamada 4.lüğü 0,66 milyar 
dolarla İzmir, 5.liği ise 0,52 
milyar dolarla Gaziantep aldı.

Rusya ve Çin Pazarlarında 
Toparlanma Görüldü

İtalya ve ABD 
Pazarlarında Çift Haneli 

Artış Kaydedildi

Almanya’ya Yapılan 
İhracat Düştü
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Ülkeler Bazında İhracat (milyon $, İlk 10) 

2016 Şubat 2017 Şubat 

Ülkeler Bazında İhracat (milyon $, İlk 10)

Kaynak: TİM İhracat Verileri

Kimyevi Maddeler 
2 Numaraya Yükseldi

İhracat Şubat’ta da 
Artış Kaydetti

Çelik İhracatında Çift 
Haneli Artış Devam Etti

mamuller ile hazır giyim ve 
konfeksiyon takip etti. Şubat 
ayında otomotiv ve kimyevi 
maddeler ihracatı sırasıyla %12,5 
ve %18,6 oranlarında yıllık artış, 
hazır giyim sektörü ise %9,1 
oranında düşüş gerçekleştirdi. 
Şubat ihracat sıralamasında 4. 
olan çelik grubunda da %27,5’lik 
bir yıllık artış kaydedildi. Bu 
dönemde sektörler genelinde, 
zeytin ve zeytinyağı sektörü 
%82,3 artış ile dikkat çekerken, 
en keskin düşüş ise, ihracatı 
%40,4 oranında gerileyen tütün 
sektöründe görüldü. Şubat ayında 
yıllık ihracat gelişim hızına en 
olumlu katkıyı otomotiv sanayi 
yaparken, en olumsuz etki ise 
hazır giyim sektöründen geldi. 

Mart  2017 

AYLIK EKONOMİ VE DIŞ TİCARET BÜLTENİ

ÜLKELER VE İLLER BAZINDA İHRACAT

TİM verilerine göre, 
Şubat ayında ihracat 

bir önceki yılın aynı ayına göre 

%5,1 oranında artarak 11,3 
milyar dolar oldu. Bu dönemde 
en çok ihracat yapan sektör 2,2 

milyar dolarla otomotiv olurken, 
bunu sırasıyla 1,4 ve 1,3 milyar 
dolarla, kimyevi maddeler ve 

İHRACATTAKİ GELİŞMELER
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Sektörler Bazında İhracat (milyon $, İlk 10 Sektör) 

2016 Şubat 2017 Şubat 

Sektörler Bazında İhracat (milyon $, İlk 10 Sektör)

Kaynak: TİM İhracat Verileri

3

TİM verilerine göre, 
Şubat 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 %2,9 
azalırken, İngiltere pazarında da 
%0,5 oranında bir aşağı yönlü 
gelişim görüldü. Öte yandan 

Irak’a yapılan ihracat yıllık bazda 
%1,2 oranında artış kaydederken, 
İtalya ve ABD pazarlarındaki 
çift haneli büyümeler de dikkat 
çekti. Şubat döneminde Avrupa 
pazarında genel itibariyle 
keyifsiz bir gelişim gözlenirken, 
Çin, Rusya ve İsrail gibi belli 
başlı pazarlarda ise çift haneli 
toparlanmalar yaşandı. Ocak 

ayında en çok ihracat yapan 
iller arasında, lider İstanbul’u, 
Bursa ve Kocaeli izledi. İstanbul 
bu dönemde 4,7 milyar dolarlık 
ihracat gerçekleştirirken, Bursa 
ve Kocaeli’nin ihracatı sırasıyla 
1,15 ve 1,04 milyar dolar oldu. 
Sıralamada 4.lüğü 0,66 milyar 
dolarla İzmir, 5.liği ise 0,52 
milyar dolarla Gaziantep aldı.

Rusya ve Çin Pazarlarında 
Toparlanma Görüldü

İtalya ve ABD 
Pazarlarında Çift Haneli 

Artış Kaydedildi

Almanya’ya Yapılan 
İhracat Düştü

1.107 

700 697 679 607 509 437 
286 276 270 

0 
300 
600 
900 

1.200 
1.500 

A
lm

a
n
y
a
 

İn
g
ilt

e
re

 

Ir
a
k
 

İt
a
ly

a
 

A
B

D
 

F
ra

n
s
a
 

İs
p
a
n
y
a
 

İr
a
n
 

B
A

E
 

H
o
lla

n
d
a
 

Ülkeler Bazında İhracat (milyon $, İlk 10) 

2016 Şubat 2017 Şubat 

Ülkeler Bazında İhracat (milyon $, İlk 10)

Kaynak: TİM İhracat Verileri

Kimyevi Maddeler 
2 Numaraya Yükseldi

İhracat Şubat’ta da 
Artış Kaydetti

Çelik İhracatında Çift 
Haneli Artış Devam Etti

mamuller ile hazır giyim ve 
konfeksiyon takip etti. Şubat 
ayında otomotiv ve kimyevi 
maddeler ihracatı sırasıyla %12,5 
ve %18,6 oranlarında yıllık artış, 
hazır giyim sektörü ise %9,1 
oranında düşüş gerçekleştirdi. 
Şubat ihracat sıralamasında 4. 
olan çelik grubunda da %27,5’lik 
bir yıllık artış kaydedildi. Bu 
dönemde sektörler genelinde, 
zeytin ve zeytinyağı sektörü 
%82,3 artış ile dikkat çekerken, 
en keskin düşüş ise, ihracatı 
%40,4 oranında gerileyen tütün 
sektöründe görüldü. Şubat ayında 
yıllık ihracat gelişim hızına en 
olumlu katkıyı otomotiv sanayi 
yaparken, en olumsuz etki ise 
hazır giyim sektöründen geldi. 

Mart  2017 

TÜRKİYE UNLU
MAMÜLLER PAZARI

2017 Mart ayı sonlarında Deloıtte Türkiye 
tarafından yayınlanan Küresel Gıda Sistemlerinin 
Geleceği ile ilgili senaryo analizi dikkatle takip 
edilmesi gereken faktörleri ortaya koyuyor;
2030 yılına kadar dünya nüfusunun 8,5 milyara 
ulaşması bekleniyor ve bu nüfusu desteklemeye 
elverişli olmayan mevcut gıda sistemi, küresel 
liderleri küresel gıda sistemlerinin geleceğini 
yeniden gözden geçirmeye zorluyor.
Deloitte ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 
hızla büyüyen bu nüfusun iyi ve sürdürülebilir bir 
şekilde beslenmesinin küresel gıda sisteminde 
önemli değişiklikler gerektireceği sonucuna 
vardı. Atılması gereken adımlar, çiftçilerin geçim 
kaynaklarından, tüketiciler için besleyici ürünlere 
kadar birçok konuyu kapsarken aynı zamanda 
çevreye olan olumsuz etkileri minimize etmeyi 
de içeriyor.
Araştırma 2030 yılında küresel gıda sistemlerini 

şekillendirecek en kritik iki belirsizliği tanımlıyor:
l Talep değişimi
l Pazarlar arası bağlantı

Bu belirsizlikler, her biri benzersiz fırsatları ve 
zorlukları ortaya çıkaran dört potansiyel gelecek 
senaryosunun temelini oluşturuyor:

l En zenginin hayatta kalması 
l Kontrol edilmeyen tüketim
l Yerel artık yeni küresel
l Açık kaynaklı sürdürülebilirlik

Raporun detaylarını aşağıdaki adresten 
incelemek mümkün ; https://www2.deloitte.
com/tr/tr/pages/consumer-industrial-products/
articles/shaping-the-future-of-global-food-
systems.html#

KÜRESEL GIDA SİSTEMLERİNİN GELECEĞİ

4 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN SARAY BÜLTEN
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Hayatımıza son 5 yılda hızla 
giren dijital iletişim ve sosyal 
medya iletişiminin en büyük 
etkisi tüketici farkındalığı 

yaratmak oldu diyebiliriz. 
Monolog iletişimden direkt etkileşime 

geçilen bu dönemde markalarla birebir 
dialoga girebilen ve fayda sağlayabilen 
kullanıcılar  kendilerine sunulan imkan-
ları değerlendirmekten hoşlanıyor. Kav-
ramların  ve markaların çok hızlı 
tüketildiği bu dönemde markaların ken-
disini sürekli güncel , aktif tutması ve 
yeniliklere hızla adapte olması çok büyük 
öneme sahip. 

2000’li yılların başlarında “genç” kit-
leye ulaşmak için kullanılan dijital medya, 
yaygınlaşan mobil internet hatları ve çok 
daha ulaşılabilir hale gelen akıllı telefonlar 
sayesinde 7’den 77’ye herkese ulaşmak 

için en büyük güç haline geldi. Detaylı 
hedefleme sayesinde mahallelere kadar 
indirgeyerek segmente edebileceğiniz rek-
lamlarınız ve bunların dönüşlerini hesap-
layabileceğiniz raporlama sistemleri 
sayesinde artık markalar hedef kitlelerini 
ve erişim stratejilerini anlık olarak değiş-
tirebiliyor ve reklam bütçelerini çok daha 
efektif kullanabiliyor.

Reklam ve hedefleme haricinde mar-
kalar çeşitli uygulamalarla takipçilerine 
“deneyim” yaşatarak markalarına daha iyi 
entegre olmalarını sağlıyor ve detaylı kul-
lanıcı datasını inceleyerek  daha iyi 
çözümler sunabiliyor.  Özellikle hızlı 
tüketim  gibi fikirlerin süratle değişebil-
diği bir sektörde tüketicilerimizi ve ilgi 
alanlarını takip ederek hızlı reaksiyon ver-
mek sürdürülebilir bir iletişim stratejisi-
nin en önemli parçası haline geliyor.

Can CANPOLAT 

15 Şubat 1985 tarihinde İstanbul’da 
doğdu. Lisans eğitimini yazılım 
mühendisliği üzerine yaptı ve yıllar 
sonra aynı dalda yüksek lisans eğitimini 
tamamladı. Üniversitenin ilk yıllarından 
beri çalışma hayatında yer aldı. POS 
Makineleri, dokunmatik ekran arayüzleri 
derken kendisini reklam ve pazarlamanın 
içerisinde buldu. Dijital pazarlamanın 
ilk duyulmaya başladığı dönemlerden 
beri aktif olarak sektörde yer aldı. 2011 
yılında Piston Interactive’i kurdu.
6 yıldır 50’den fazla yerli-yabancı 
markaya dijital medya ve pazarlama 
hizmeti sunduğu Piston’da kişilere  değil  
kuruma inanan Canpolat,  ekibi ve çalışma 
sistemi  ile hızlı ve efektif çözümler 
üretiyor.  Projelerinde  fikre ve kurguya 
bir numaralı önceliği veren Canpolat, özel 
zamanlarında ise koleksiyonerlik yapıyor 
ve saatler üzerine makaleler yazıyor.

CAN CANPOLAT KİMDİR?DİJİTALLEŞME VE 
SOSYAL MEDYANIN 
TÜKETİCİ 
AÇISINDAN ÖNEMİ
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Nöromarketing son yıllarda ger-
çekleştirilen önemli nörobilim 
çalışmalarından elde ettiğimiz 
sonuçların pazarlama ve pazar 

araştırması aktivitelerinde kullanılmaya 
başlanmasıyla ortaya çıktı ve pazar araştır-
maları alanına yeni bir boyut, çok güçlü 
içgörüler getirdi. Nöromarketing aynı 
zamanda satış mesajlarımıza veya pazar-
lama stratejilerimize müşterinin beyin pers-
pektifi açısından bakmamızı sağlayan bir 
paradigma dönüşümü.
 
NEDEN NÖROMARKETING?
Geleneksel araştırma yöntemleri ile insan-
lara ne istediklerini soruyor, onlardan 
aldığımız cevaplara göre ürünlerimizi 
tasarlıyor, pazarlama stratejilerimizi geliş-
tiriyorduk. Uzun yıllar müşterilerin aktar-
dığı görüşlerin doğru olduğuna 
inandık. Ancak zamanla bu yaklaşımda 
temel bir sorun olduğu ortaya çıktı. Nöro-
bilim çalışmalarının bize sağladığı en 
önemli bilgi; yaptıklarımızın, düşündük-

NÖROMARKETING
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lerimizin, hissettiklerimizin ve kararları-
mızın çoğunun bilincimizin dışında 
gerçekleşiyor olduğu. Yani beynin işleyişi 
içerisinde en küçük rol bilince ait 
olanı. Nörobilim ve karar verme mekaniz-
maları konusunda uzun yıllardır araştır-
malar yapan Harvard Üniversitesi 
Profesörü Gerald Zaltman “How Custo-
mer’s Think” adlı kitabında klasik pazar-
lamanın işe yaramadığının altını çiziyor. 
Çünkü biz insanlara ne istediklerini soru-
yoruz ve verdikleri cevaplara göre ürünler 
ve hizmetler tasarlıyoruz. Ancak biliyoruz 
ki insanlar gerçekten ne istediklerini bil-

miyorlar. Kararlarımızı yöneten beyin 
bölgesi, Daniel Kahneman’ın, kendisine 
2002 yılında Ekonomi Nobel Ödülü‘nü 
kazandıran çok önemli araştırmasında 
kullandığı deyimiyle Sistem 1. Beynimi-
zin mantıksal işlevlerden sorumlu bölümü 
olan korteks (Sistem 2), kararlar Sistem 1 
tarafından verildikten çok sonra devreye 
giriyor. Satın alma hareketimiz rasyonel 
bir düşünceyle değil, hissederek başlıyor. 
Önce duygularımızla karar veriyor, daha 
sonra verdiğimiz kararı mantıklı bir 
zemine oturtmaya çalışıyoruz. Duygu 
yoksa karar da alınamıyor.

Dr. Kıvılcım Kayabalı, İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi mezunudur. İlaç sektöründe 
farklı pozisyonlarda görev aldıktan 
sonra 1999 yılında ilaç ve sağlık sektörüne 
danışmanlık ve eğitim hizmetleri veren 
PTMS (Pharma Tailor Made Services) 
firmasını kurdu. PTMS; hekimlere, 
eczacılara ve ilaç sektörüne yönelik çok 
sayıda konferans, eğitim programı, dijital 
proje ve kampanya gerçekleştirdi. Pharma 
mini-MBA, Değişim Zirvesi, Digital Health 
Summit gibi projeleri hayata geçirdi. 
Dr. Kıvılcım Kayabalı, 2012 yılından 
itibaren dünyanın ilk nöromarketing 
ajansı olan Sales Brain’in Türkiye 
temsilcisi ve akredite eğitmenidir. 
Nöromarketing Business and Science 
Association üyesidir. Nörobilim ve 
pazarlamayı buluşturan “neuroromap” 
modelini aktaran workshop’lar 
düzenlemektedir. Nörobilim, 
nöromarketing ve ikna konularında ulusal 
ve uluslararası konferanslarda konuşmacı 
olarak katkı sunmakta, Bilgi YGM ve 
Hamburg Media School’da eğitimler 
vermektedir.

DR. KIVILCIM KAYABALI 
KİMDİR?

Harvard 
Üniversitesi 

Profesörü 
Gerald 

Zaltman “How 
Customer’s 
Think” adlı 

kitabında klasik 
pazarlamanın 

işe 
yaramadığının 

altını çiziyor. 
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NÖROMARKETING YÖNTEMLERİ 
NELER?
Bu yöntemlerden olan ifade tanımlama 
(facial decoding), 43 yüz kasının kasılma 
hareketlerine göre bireyin duygularını 
okumanızı sağlıyor. Buna saniyenin aşağı 
yukarı yalnızca 1/10’unda ortaya çıkan ve 
eğitim profesyonellerinin bile gözünden 
kaçabilecek mikro-duyguları saptamak da 
dahil. Ses analizi (voice analysis) kelime-
leri göz ardı edip bireyin hissettiği duy-
guyu saptamak için ses tonundaki 
geçişleri analiz etme tekniğidir. Göz 
takibi (eye tracking), araştırmacıların, 
bakışın ne tarafa yöneldiğini, bir resmin, 
görselin veya rafın belirli kısımlarında ne 
kadar süre kaldığını ve tüketicinin baktığı 
objeyi hangi sırayla taradığını incelediği 
tekniktir. Bu yöntem ile elde edilen 
sonuçlar; ürünün hangi rafa yerleştirilece-
ğinden, logonun olması gerektiği yere ve 
web sayfası tasarımına kadar birçok kararı 
doğru vermemize yardımcı oluyor. Bu üç 
tekniğin uzaktan, internet aracılığı ile de 
uygulanabileceğini unutmamak lazım. 
Tek ihtiyacınız olan mikrofonlu bir 
kamera ve doğru yazılım. Biyometrik 
yöntemler ise vücudun verdiği tepkilerin 
ölçülmesine dayanıyor; kan basıncı, kalp 
atışı, solunum hızı, derinin terlemesi, göz 
bebeklerinin büyümesi gibi tepkiler ölçü-
lerek deneklerin uyarandan hoşlanıp hoş-
lanmadığı, ürünü beğenip beğenmediği 
analiz ediliyor. Deri iletimi ölçümlemesi 

(galvanic skin response) ile tüketicilerin 
derilerinde oluşan gerilme, rahatlama, 
ürperme gibi reaksiyonlar kaydediliyor 
EEG (elektroenfalografi) yöntemiyle 
motivasyon, bilişsel iş yükü, dikkat, uyku 
hali/yorgunluk gibi beyin durumlarına ait 
net bulgular elde edebiliyoruz. Tıp ala-
nında nörolojik hastalıkların teşhisinde 
kullanılan ve saçlı deriye yerleştiri-
len elektrotlar ile uygulanan bu yöntem, 
beyindeki nöral senkronizasyonun yüzeye 
doğru yayılan elektrik voltaj dağılımını 
kaydeder. Taşınabilir EEG cihazları ile 
ürün ve lokasyon değerlendirme araştır-
maları kolaylıkla yapılabilmektedir. EEG 
yöntemini, biyometrik değerlendirme 
yöntemi ile birlikte uygulayabiliyoruz.
Nöromarketing araştırmaları hem müşteri 
davranışlarını incelemek hem de daha 

uygun koşullar hazırlamaya yardımcı 
olmak amacıyla kullanılabilir. Örneğin bu 
konuda yapılan araştırmalar marketlerde, 
alışveriş sırasında ne kadar çok tercih sunu-
lursa tüketicinin o kadar az para harcadı-
ğını gösteriyor. Çeşit veya uyaran arttıkça 
ilgi azalıyor. Alınacak ürüne karar verme 
süresi 5-7 saniye arasında değişiyor. Rafla-
rın önünde ne kadar çok süre harcanırsa 
harcansın karar verme süresi aslında çok 
kısa. Bu aşamada raf tasarımı, paketleme, 
markanın sunumu ve tüketicinin marka 
ile kurmuş olduğu duygusal bağ büyük 
önem taşıyor. Bir ürünü satın almak 
bilinçli bir karardan çok ritüel haline gel-
miş bir davranış aslında. Bu nedenle satış 
noktalarında müşteri deneyimi, en çok 
üzerinde durulması gereken konudur. 

BU ÇALIŞMALAR ETİK Mİ?
Akla gelen ilk soru bu araştırmaların etik 
olup olmadığıyla ilgili oluyor. Pazarlama-
cılar tüketicinin iradesine karşın ürün sata-
bilecek mi? Beynimizi ele mi geçiriyorlar? 
Nöromarketing, pazarlama alanında yeni 
ve umut verici bir dal olarak ortaya çıktı-
ğında bazıları bunun manipülatif bir tek-
nik olduğunu düşünmüş olabilir. Ancak 
nöromarketing, müşterilerin gerçek sıkın-
tısını bulmaya ve pazarlama etkinliklerinin 
amacına ulaşmasına yardımcı oluyor. Böy-
lece günümüzün zorlu pazar koşullarında 
zaman ve kaynaklar boşa harcanmıyor. Bu 
çalışmalardan elde edilen bilgiler daha 
kaliteli ve müşteri ihtiyaçlarına, isteklerine 
çok daha iyi cevap verebilen ürün ve hiz-
metlerin yaratılmasında rol oynayacak. 
Beynimizin işleyiş mekanizmaları, hangi 
uyaranlardan ve nasıl etkilendiğimiz konu-
sunda farkındalık geliştireceğiz. 
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KAPAK KONUSU

G lobal göstergeler ticari işletme-
lerin, dijitalleşme süreçlerini 
hızla yükselttikleri yönünde. 
Ülkemizde ise Dijitalleşme 

Endeksi 2016 sonuçlarına göre Türki-
ye’nin dijital endeks puanı yüzde 61’e 
yükseldi. En yüksek dijital performans 
gösteren sektörler ise sırasıyla finansal hiz-
metler, hizmet faaliyetleri, perakende tica-
ret ve motorlu kara taşıtlarının ticareti ve 
onarımı oldu. Peki biz dijitalde miyiz? 
Artık hayatımızın her alanına giren, hedef 
kitlemizle aramızdaki tüm bariyerleri kal-
dıran, zaman ve mekan sınırlaması olma-
dan çift yönlü bir iletişim şeklinden 
bahsettiğimiz bu dijital çağda, çağın geri-
sinde kalmamak adına bu süreçleri çok 
dikkatle takip etmekteyiz. Sadece hedef 
kitle ile buluşma, e-ticaret, kitlesel yayılım 
amaçları dışında artık finansal değerlen-
dirmelerin, insan kaynakları kaynak çalış-
malarının da bire bir merkezi haline gelen 
dijital mecralardaki varlıklarımız için 
öncelikle kurum kültürlerimize dijital 
bilinçlenme adını verdiğimiz algı çalışma-
larını katmak gerekiyor. Her kademedeki 
çalışanlar için kurumumuza ait kültürün 
ve itibarın bu mecralar üzerinde nasıl 
yönetilebileceği konusunun aktarımı ise 
çok mühim. Çünkü karıncalar ekosistemi 
olarak da tanımladığımız bu küçücük bil-
gilerin, büyük bir dataya ulaşma hızının 

çok yüksek olduğu bir dönemde eğer bu 
bilince uzak ve mesafeli durursak kuru-
mumuz ve markamız adına büyük datayı 
kullanamayacağımız gerçeğini de peşinen 
kabul etmiş sayılırız. Gerçek kişilerin 
deneyim öykülerinin çok sevildiği ve takip 
edildiği bu yeni müşteri yönetimi siste-
minde, hedef kitlemizin satın alma alış-
kanlıklarını da dijitalde takip ederek yol 
haritaları oluşturmak mümkün. Kendi 
dilini, tarzını ve fenomenlerini oluşturan 
bu yeni medya sisteminde öncelik dijital 
bilinçlenme; gelecekçi ve yenilikçi bakış 

açısı esas alınıyor. Kurumlar ve markalar 
için bu bakış açısının yansıdığı mecra 
yönetimleri artık ciddi anlamda finansal 
değerlendirmeler için baz oluşturuyor. Bu 
bazın en önemli alanı ise sadece sayısal 
değerler, takipçi sayıları, etkileşim ve eri-
şim oranları olmanın yanı sıra yakın 
zamanda açıklanan yeni ilerlemeler ile 
özellikle popüler sosyal medya mecrası 
instagram’a gelen “satın al” butonu saye-
sinde, artık kitleyi direkt web sitesine yön-
lendirerek bire bir satışa ulaşan 
değerlerden de oluşması. Mecraların bu 
ve benzer yenilikleri, ticari rekabetin de 
kıyasıya artacağını düşündürtüyor bize. 
Ancak hep akılda tutulması gereken şey, 
bu sayısal değerleri hesaplarken nicelikle 
niteliğin birbirine karıştırılmaması 
konusu. Çünkü sadece sayısal değerler 
üzerine bir dijital değerlendirme yapar 
isek, kalıcı bir hasar oluşturabiliriz. 

Her geçen gün son teknolojiyi arkasına 
alarak gelişen dijital reklam sektörü, yarat-
tığı büyük istihdamla da Türkiye ekono-
misinde önemli rol oynuyor. Araştırmalar 
ise reklamveren, medya ajansları ve yayın-
cıların yüzde 90’ının reklam stratejisinde 
dijital video reklamlarına yöneldiğini gös-
teriyor. 

IAB Türkiye’nin “Dijital Reklamın 
Ekonomiye Katkısı” araştırmasına göre 
reklam sektörünün itici gücü olan dijital 
reklamcılık 2011 yılından beri çift haneli 
rakamlarla büyümeye devam ediyor. Tür-
kiye’nin son 15 yılda ortalama büyüme 
oranı 3,3 iken bu oran dijital reklamcılığı 
da içine alan reklam sektöründe yüzde 8,3 
olarak gözleniyor. 2016 yılının ilk yarı-
sında yüzde 20 büyüme ile 927,6 milyon 
TL’lik gelir elde eden dijital sektörünün 
gelişen internet teknolojileri ile büyüme-
sini sürdüreceği düşünülüyor. Reklamlar 
bağımsız mobil uygulamaları, dev medya 
grupları ve etkinlikler için çok uzun bir 
süredir en önemli gelir kanalı. Türkiye’de 
geçen yıl online alışveriş yüzde 23,4 arta-
rak 68 milyar 368 milyon liraya ulaştı. 
TÜİK’in Hane Halkı Bilişim Teknoloji-
lerini Kullanım Araştırması’na göre 2015 
yılında yüzde 33.1 olan internetten mal 
ve hizmet siparişi veren ya da satın alanla-
rın oranı, geçen yıl sadece yüzde 1 artarak 
34.1’e yükseldi. 

DİJİTALDE MİYİZ?
Yaprak YAPSAN

Türkiye’de faaliyet gösteren 
şirketlerin dijitalleşmeyi 

gündemlerine alarak ve iş yapış 
biçimlerini gözden geçirerek 

yakalayabilecekleri birçok fırsat 
bulunuyor. Buna göre kurum 
ve markaların atması gereken 

adımlar şu şekilde:
l Nerede olduğunuzu tespit 

edin ve dijitalleşme stratejinizi 
oluşturun

l Dijitalleşme için temelleri 
doğru atın.

l Dijitalleşmeyi kullanarak 
şirketinizi farklılaştırın. 

l Doğru yönetişim yapıları ile 
gelişiminizi sürekli izleyin. 
* Makro ölçekte yapılması 

gerekenlerin önemini göz ardı 
etmeyin.

i
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Başlattığı istihdam atağıyla bu yıl 
mevcut kadrosuna ek 450 kişi-
lik alım yapmaya hazırlanan 
Greeneco Enerji, şimdi de 

Pamukkale Üniversitesi ile sektörün nite-
likli ara eleman ihtiyacına çözüm olacak 
yeni bir işbirliği protokolü başlattı. Prog-
ram kapsamında; Pamukkale Üniversitesi 
Sarayköy Meslek Yüksekokulu öğrencileri 
Greeneco Enerji’ye bağlı işletmelerde 
okullarındaki derslerin içeriğiyle eş 
zamanlı uygulamalı eğitim alabilecek.

Greeneco, bu sene başında başlattığı 
yeni tesis yatırımları ve üretim artışı ile 
ilgili 450 kişilik istihdam sağlıyor ve 
istihdam artışı kampanyasına da destek 
veriyor .

Kurulduğu günden bu yana yaptığı 
yatırımlarla sektöre ivme katan Greeneco, 
ş i m d i  d e  a l a n ı n ı n  e n  b ü y ü k 
ihtiyaçlarından biri olan nitelikli ara 
kademe sorununa yeni bir proje ile çözüm 
üretiyor.

Pamukkale Üniversitesi işbirliğinde 
nitelikli ara kademe eleman yetiştirme 
hedefiyle yeni bir protokole imza atan 

Greeneco Enerji, Pamukkale Üniversitesi 
Sa rayköy  Mes l ek  Yüksekoku lu 
öğrencilerine kapılarını açıyor.

Bu amaçla geçtiğimiz günlerde 
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü’nde 
protokol imza töreni düzenlendi. 
Rektörlük makamında gerçekleşen 
protokol törenine Rektör Prof. Dr. 
Hüseyin Bağ, Sarayköy Belediye Başkanı 
Ahmet Necati Özbaş, Sarayköy Meslek 

Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Aslı 
Öztürk Kiraz, Greenoco Enerji Elektrik 
Üretim A.Ş. Genel Müdürü Cem 
Ovalıoğlu ile Saray Holding Pazarlama 
Direktörü Gülnur Uluğ Elbistanlıoğlu 
katıldı. Protokol, Pamukkale Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile 
Greenoco Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 
Genel Müdürü Cem Ovalıoğlu arasında 
imzalandı.

P a m u k k a l e  Ü n i v e r s i t e s i 
Rektörlüğü’nde düzenlenen protokol 
imza törenine katılan Greeneco Enerji 
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürü Cem 
Ovalıoğlu, “Sektörümüzün en büyük 
ihtiyaçlarından biri nitelikli, yetişmiş ara 
eleman. Ne yazık ki gerekli donanıma 
sahip personel bulmakta biz de diğer 
şirketler gibi zorlanıyoruz. Hem 
sektörümüze hem de gençlerimize yeni 
bir katkı olacak bu işbirliği içinde 
olmaktan dolayı  çok mutluyuz. 
Sektörümüz, bu tarz projeler sayesinde 
kalite standartlarını artırarak büyümeye 
devam edecek” dedi.   

110 milyon Dolar değerinde çevreci 
bir proje olarak yola çıkan ve o tarihten 
bu yana sektöre düzenli olarak yatırım 
yapmaya devam eden Greeneco Enerji 
2016 yılsonu itibariyle yıllık 217.000.000 
Kwh’lık üretim kapasitesine ulaşmış 
durumda.

GREENECO İSTİHDAM 
SEFERBERLİĞİNİN KAPSAMINI 
GENİŞLETİYOR

SARAY BULTEN 09 FINAL BASKI.indd   10 14/04/17   15:31



BİZDEN HABERLER

POWERNUT ŞİMDİ YEŞİL
SAHALARDA
Powernut reklam kampanyamız   Süper Lig maçlarında da hedef kitlesi ile buluşmaya 
devam etti. Sezon sonuna kadar Saray Powernut reklamlarımız saha kenarı led ekranlar ve 
Mix-on’larda yayında olacak.

MİNİKLERİ 
SEVİNDİRDİK

Yurdun her noktasında 
tüketicilerimizle buluşan ürünlerimize 
yeni eklenen benzersiz lezzetimiz 
çikolata kaplı, hindistancevizli  Offtime’ı 
Diyarbakır Mehmetçik ilk öğretim 
okulu öğrencileri ile de buluşturduk, 
öğrencilerimize enerji ve neşe  dağıttık. 
Diyarbakır alan yöneticimiz Hasan 
Kartal tarafından Mart ayında 
gerçekleştirilen etkinlikte, minikler 
ziyaretimiz ve ikramlarımızla  çok mutlu 
olduklarını ve  ürünümüzü çok 
beğendiklerini iletmişlerdir.

“Saray’dan altın değerinde fikirlere 
altın hediye” projemizde “İşlerimizi 
Kolaylaştırmak İçin Kazançlı Ve 
Uygulanabilir Bir Öneri” konusunda tüm 
birimlerimizden  pek çok değerli öneri 
Fikir Fabrikamıza ulaştı. Kurum hedefleri 
doğrultusunda ağırlıklandırma yöntemi ile 
yapılan değerlendirme sonunda Karaman 
Tesisimizden MEHMET SEFER arkadaşımız  
Ocak ayı ödülünü kazandı.

NASIL KAZANDI ?
Mehmet Sefer; öneri fikrini okudu, yaptığı 
işe ve çevresindeki faaliyetlere öneri konusu 
çerçevesinde baktı.
İşletmenin öncelikli hedeflerinden olan 
kalite’nin iyileştirilmesine katkı sağlamak, 
kaliteyi iyileştirme konusunda farklı bir 
fikir ve bir işi daha iyi yapabilmek için 
yeni bir çözüm önerisi sundu, üretimde 
yanlış anlaşılmış bir konunun yönetim 

tarafından fark edilmesini sağladı ve 
önerisini afişte belirtilen yollardan biri ile 
ilgililere iletti. Bir süreç inovasyonu olan 
fikri  ilgili komiteler tarafından yapılan 
değerlendirmeler sonucunda ödülü 
kazandı. Arkadaşımız için  27 Şubat 2017, 
Pazartesi günü saat 11:00  de Karaman 
fabrikada ödül töreni düzenlenmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Bekir 
Özdağ’ın da katıldığı kutlama töreninde 
Mehmet Sefer, her zaman markamız ve 
şirketimiz için bir çok yenilikçi fikir ürettiğini,  
çalışanların fikirlerine değer veriliyor ve bu 
fikirlerin uygulama projelerine dönüşüyor 
olmasının en büyük ödül olduğunu belirtti. 
Mehmet Sefer ödülünü Genel Müdür’ümüz 
Ramazan Sümer’in elinden alırken,  tüm 
ekibin inovatif bir yaklaşımla düşünüyor 
ve çalışıyor olmasının hem kurumumuz 
hem de ülkemiz için ilerleme ve güçlü olma 
yolunda tek çözüm olduğunun altı çizildi.

AYIN ALTIN FİKRİ 
MEHMET SEFER’DEN
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lar yürütülüyor. INOSUIT projesi süre-
since inovasyon yönetimi sistematiği 
oluşturularak, mentörlerin hazırladığı 
ortak bir dil ile markanın inovasyon kapa-
sitesi de geliştirilecek.

NEDEN INOSUIT PROJESİ ?
TİM tarafından proje ile ilgili yapılan 

bilgilendirmelerde Inosuıt projesini doğu-
ran ana nedenler aşağıdaki şekilde özet-
lenmiştir;

1. Ülkemiz kurumlarında inovasyonun 
değeri konusunda genel bir farkındalık 
oluşmasına karşın, “inovasyonu nasıl 
yapabilirim” sorusunun cevabının bilin-
memesi, tartışılmaması.

2. İnovasyona yönelik yapılan yatırım-
ların, sistematik ve bütünsel bir yaklaşım-
dan uzak olması,

3. Kurumlarda inovasyona yönelik dil 
ve algı birliğinin bulunmaması – inovas-
yon çalışmalarının farklı birimlere yayıla-
maması,

4. Kurumların aldığı danışmanlık faa-
liyetlerinin, çoğunlukla yerel koşullara, 
kültüre, ihtiyaçlara ve yetkinliklere uygun 
olmaması,

Bu projenin hedefleri ise; İnovasyon 
yönetimine ilişkin, yerel koşullara ve kül-
türe uygun, sistematik, bütünsel, sürdü-
rülebilir bir yaklaşımın ve araçların 
oluşturulması, proje kapsamındaki 
kurumların, kurumsal inovasyon sistem-
lerinin oluşturulması, bu vesileyle inovas-
yon kapasitelerinin ve rekabetçiliklerinin 
sürdürülebilir şekilde arttırılmasının sağ-
lanması, ülkemizde inovasyon yönetimi 
konusundaki bilimsel ve uygulamalı bilgi 
birikiminin arttırılması,  bu alandaki 
bilimsel literatüre özgün vaka analizleriyle 
katkıda bulunulması ve bu alanda çalışan 
akademisyen ve uzmanlar arasındaki bilgi 
paylaşımının ve işbirliğinin güçlendiril-
mesi olarak belirlenmiştir.

 “İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentor-
luk Projesi” kapsamında 5. ayı geride bıra-
kan Saray Bisküvi ,   tüm şirket 
çalışanlarının katkıda bulunabildiği  fikir 
ve öneri havuzunun oluşturulmasını sağ-
lamış, inovasyon proje portföyünü oluş-
turmuş ve düzenli olarak Inovasyon 
yönetim sürecinin adımları konusunda iç 
yetkinlik oluşturmaya yönelik eğitimler 
vermeye başlamıştır. Yapılmakta olan ino-
vasyon eğitimleri ile insan kaynakların-
daki kapasitenin arttırılması çalışmaları 
tüm çalışanları kapsayacak şekilde plan-
lanmıştır.

SARAY
BİSKÜVİ
INOSUIT’TE

Saray Bisküvi, Türkiye İhracatçılar 
Mec l i s i ’ n in  v e  Sabanc ı 
Ün i v e r s i t e s i  k u r u l u ş u 
İnovent’ in,  önderl iğinde 

düzenlenen, firmaların inovasyon 
performansının katma değer yaratır hale 
getirilmesi ve karlılığı yüksek ihracatın 
artırılması için başlatılan INOSUIT-
İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi’ne 
katılan sayılı firmadan biri olarak beşinci 
ayını tamamladı.

Katma değeri yüksek, yenilikçi ürün-
ler, hizmetler ve süreçler ile kanıtlanan bir 
“iş yapış tarzı”nı geliştirerek sürdürülebilir 
rekabet avantajına ulaşma stratejisi doğ-
rultusunda Saray, INOSUIT projesi ile 
kurumun inovasyon sisteminin bütüncül 
bir yaklaşımla tasarlanması ve hayata geçi-
rilmesi için yoğun ve verimli çalışmalarını 
sürdürüyor.

 INOSUIT - İNOVASYON ODAKLI 
MENTÖRLÜK PROJESİ

Saray Bisküvi, proje kapsamında ino-
vasyon odaklı akademik danışmanlık des-
teği alıyor. 11 ay sürecek projede ayrıca 
Saray’ın stratejik kaynaklara erişiminin 
kolaylaştırılması ve inovasyon yol harita-
larının en güncel teknolojik trendlerle 
belirlenmesi de sağlanmak üzere çalışma-
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BİZDEN HABERLER

SARAY AKADEMİ’DE 
INOVASYON
EĞİTİMLERİ 
BAŞLADI

İ şletmemizde yürütülmekte olan 
INOSUIT -İnovasyon Odaklı 
Mentörlük Projesi kapsamında 
b a ş l a n a n  e ğ i t i m  p r o g r a m ı 

içeriğindeki, “İnovasyon 101 – Temel 
Kavramlar ve Tanımlar” eğitiminin ilk 
ayağı  Şubat  ay ı  sonunda proje 
mentörümüz Yrd. Doç. Dr. Güzide 
KARAKUŞ tarafından gerçekleştirildi. Bu 
kapsamda işletmemizin orta-üst düzey 
yöneticilerine inovasyonun ne olduğu, 
çeşitleri, iyi uygulama örnekleri eşliğinde 
sunuldu. İnovasyonun ulusal ve 
uluslararası boyutlarına değinilerek  
inovatif  iş letme olmanın önemi 
vurgulandı. İnovasyonun güçlü şirket, 
güçlü ülke olabilmek için şart olduğunun 

altı çizildi. Yenilikçilik, Ar-Ge, Tasarım, 
buluş kavramları ve aralarındaki farklar 
incelenerek Öneri Geliştirme Sisteminin 
işletmeler açısından avantajları tartışıldı. 
Öneri sürecinin SARAY projeleri 
doğrultusunda anlatıldığı eğitim Fikri 
Mülkiyet Haklarının önemi vurgulanarak 
tamamlandı. SARAY Akademi eğitim 
planı doğrultusunda mavi yakalı ve beyaz 
yakalı tüm personelimize Inovasyon 
eğitimleri verilmeye devam edilirken, bir 
yandan da gıda-hijyen-sanitasyon,  kalite 
yönetim sistemi, proje yönetimi, etkili 
iletişim, problem çözme teknikleri  gibi 
eğitimler  ile SARAY ailesinin insan 
kaynakları altyapısının geliştirilmesi 
çalışmaları sürdürülecek.

KAN VERDİK CAN VERDİK
Türk Kızılayı ile iş birliği yapan Saray Biskuvi , Karaman fabrikasında  kan bağışı 
kampanyası gerçekleştirdi. İnsan Kaynakları Departmanı tarafından  27 Şubat 2017 
organize edilen  kampanyada otuzun üstünde Saray Çalışanı kan bağışı yaparak “ 
kan vermek can vermektir” diyen Kızılay’a destek oldular. Bundan önce de birçok kez 
kan bağışı yaparak hayat vermenin önemi ve bilinciyle hareket eden Saray Biskuvi 
çalışanları, ileride projede yeniden yer alma konusunda gönüllülüklerini dile getirdiler.

BRC-7  
EĞİTİMİ

 
24 Şubat 2017 tarihinde 

Kırklareli Fabrika’mızda BRC 
Food standardı 7. Versiyon 
-  Standart gerekliliklerine 

yönelik sistem kurma 
çalışmalarının başlanması 

ile ilgili temel bilgilendirme 
eğitimi yapıldı. Karaman ve 

Kırklareli tesislerimizden 18 kişi 
katıldı.
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Marka, standında nefis sütlü çikolata, kav-
rulmuş fıstık ve karşı konulmaz karamelin 
Saray’ın enfes kekiyle buluştuğu Powernut, 
benzersiz lezzete sahip Chocolips, Türk 
fındıklarının ve kakaonun birleşiminden 
oluşan, yoğun kremayı incecik çıtır rulo 
gofret yapraklarıyla buluşturan Eldenele 
Rulo Gofret, atıştırmalık ürünler pazarında 
bir ilk olan ve 100 kalorilik porsiyonlardan 
oluşan “Saray 100 Kalori” ürün grubu, 
kayısılı, frambuazlı ve misket limonlu seçe-
nekleri ile doğal aromalı meyve pastası 
“Love it” ve dünya çapında benzersiz olan  

iki  ıslak kek arasında hindistan cevizi dol-
gusu ve enfes sütlü çikolata kaplaması ile 
OffTime’ı tanıttı. 
Saray Bisküvi’nin şu anda 120’ye yakın 
ülkede marka tescili bulunduğunu ve 
GULFOOD 2017 fuarında da inovatif 
ürünlerinin ziyaretçiler tarafından büyük 
ilgi gördüğünü anlatan Saray Bisküvi Yurt 
Dışı Satış Direktörü Kamil Özdağ, “Fuarda 
standımıza olan ilgi çok yüksekti. Ziyaret-
çilerin ürünlerimize gösterdiği ilgiden 
dolayı çok memnun kaldık. Sadece yurt 
içinde değil yurt dışında da iddialı bir mar-
kayız. 2017 senesinde de bu iddiamızı 
devam ettireceğiz” dedi.  
Son dönemde katıldıkları  Brezilya, Güney 
Kore ve ABD ‘deki uluslararası önemli 
fuarlar sayesinde farklı ülkelerle anlamlı iş 
birlikleri fırsatı yakaladıklarını anlatan 
Özdağ, “Geçen sene Brezilya’da düzenle-
nen APAS 2016, Güney Kore’de gerçekleş-
tirilen Seoul Food and Hotel 2016 ve ABD 
- Chicago’daki Sweets & Snacks Expo’ya 
katıldık. Bu fuarlarda da büyük başarı 
yakaladık. Turquality vizyonu ile yurt 
dışında sürekli olarak yeni pazarlar araştı-
rıyor, bulunduğumuz yerlerde yatay ve 
dikey büyümeler gerçekleştiriyoruz. Hede-
fimiz 2023 yılında bir dünya markası 
olmak” dedi.

SARAY BİSKÜVİ’YE 
YURT DIŞINDA BÜYÜK İLGİ
Dubai’de düzenlenen GULFOOD 2017 fuarında yabancı 
tüketici ve tedarikçilerle buluşan Saray Bisküvi, 
yenilikçi ürünleriyle büyük ilgi gördü. Dünyanın farklı 
noktalarından gelen katılımcılar, Saray standını bir an 
olsun boş bırakmadı.

Dünyanın 110’dan fazla ülkesinde; 
atıştırmalık kategorisindeki 
lezzetli ürünleriyle tüketicilerle 
buluşan Saray, yurt dışındaki 

gücünü artırmaya devam ediyor. 
“Dubai’de düzenlenen GULFOOD 2017 
fuarında dünyanın dörtbir yanından gelen 
tüketici ve tedarikçilerle buluşan Saray Bis-
küvi, fuarda farklı yaşam tarzına ve damak 
tadına hitap eden yenilikçi ürünlerini 
tanıttı. Farklı ülkelerden gelen katılımcılar 
Saray ürünlerine büyük ilgi
gösterdi.”
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BİZDEN HABERLER

Çokça sevilen Powernut mobil 
yarışmamızı üniversitelerin 
kariyer günleri için uyarladık. 
Diğer saha etkinliklerimizde ve 

kurum içi motivasyon toplantılarımızda 
büyük ilgi gören Powernut mini dijital 
oyununu katıldığımız kariyer günleri 
organizasyonlarında da gençlere keyifli ve 
ödüllü bir etkinlik olarak sunuyoruz.

Uygulamamız zamana karşı yarışılan 
bir hafıza oyunu. Canlı scoreboard 
sayesinde rekabetin anlık olarak takip 
edildiği uygulamada en hızlılar ödüllerini 
alıyor.

Katılımcıların izinli datalarının da 
alındığı uygulama markamızın gelecek 
iletişim projeleri için CRM verilerine de 
katkı sağlıyor.

POWERNUT MOBİL YARIŞMA 
UYGULAMASI 

İLE ETKİNLİĞE RENK KATTIK

Saray’ın enfes lezzeti Çikilop, yeni 
kampanyasında şanslı iki çocuğu 
ailesiyle birlikte macera dolu bir 
tatil için Paris’e götürüyor. 12’li 

Çikilop paketlerinden çıkan şifre ile www.
cikilop.com.tr adresini ziyaret ederek 
kampanyaya başvuran herkes, Haziran 
ayında yapılacak çekilişle Paris’e gitme 
şansı yakalayacak ya da yüzlerce sürpriz 
hediyeden birine sahip olabilecek. 12’li 
Çikilop paketlerinden çıkan şifre ile 
www.cikilop.com.tr adresini ziyaret eden 
katılımcılar, paket içindeki kodu isim, 

telefon ve adres bilgileriyle birlikte 
s i s t eme  g i r i yo r.  S i s t em kodu 
doğruladıktan sonra kişi kampanyaya 
katılmış oluyor. Çikilop severler; Haziran 
ayında yapılacak Paris çekilişine kadar, 
Nisan ve Mayıs ayında düzenlenecek ön 
çekilişlerde de yüzlerce sürpriz hediye 
kazanıyor. 

Ayrıca www.cikilop.com.tr adresini 
ziyaret eden kullanıcılar, onlar için 
hazırlanan Çikilop eşleştirme oyunu, özel 
videolar ve Çikilop kullanılarak yapılan 
pasta tarifleriyle keyifli vakit geçiyor.

ÇİKİLOP İLE
PARİS’TE MASAL GİBİ
BİR TATİL
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16 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN SARAY BÜLTEN

Saray bisküvi satış destek ekipleri 
hem yerel hem de ulusal zincir 
mağazalarda  stratejik ürünleri-
mizi öne çıkaran başarılı sergi-

leme çalışmaları gerçekleştirdiler.
Özel tasarımlı standlarımızın ve POP 

İ stanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı 
Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği koordinasyonu ve Şekerli 
Mamuller Tanıtım Grubu organizas-

yonu ile İstanbul’da; 17 Mart 2017 tari-
hinde  düzenlenen “Şekerli Mamullerde 
Duyusal Analiz Teknikleri” Eğitimine katıl-
dık. Öğretim üyesi Dr. –Ing. Reiner DAI-
MINGER ve Gıda Yüksek Mühendisi 
Özlem ÖZARDA tarafından gerçekleştiri-
len ve ARGE birim şefimiz  İbrahim DİNÇ 
‘in katıldığı eğitimin içeriği, duyusal analize 

SATIŞ DESTEK EKİBİMİZDEN 
ALKIŞLANACAK ÇALIŞMALAR

( satış noktası iletişim malzemelerinin)   
de yoğun olarak kullanıldığı teşhirlerin 
yanı sıra, tadım faaliyetleri de yapılarak 
ürünlerimizin tüketici çekişi artışına 
büyük katkı sağlandı

giriş ve duyu kavramı, ürün geliştirmede 
insan duyuları, ürün geliştirmede panelist 
seçimi ve eğitimi, panel odası özellikleri (ıso 
kuralları), duyusal analiz test tekniklerinde 
son yöntemler ve duyusal testlerin sonuçla-
rının istatistiki olarak değerlendirilmesi 
konularından oluşmaktaydı.

DUYUSAL 
ANALİZ 
TEKNİKLERİ 
EĞİTİMİNE 
KATILDIK
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SARAY CHOCOLIPS 
İLE ROMA’DA ROMANTİK TATİL

BİZDEN HABERLER

EMEĞİYLE HAYATIMIZA 
GÜZELLİK KATAN 
KADINLARIMIZA 

8 MART’TA 
BİZ DE BİR KÜÇÜK 

MUTLULUK SUNDUK
Saray Chocolips ile 8 Mart Dünya Kadınlar 

Günü’nde İstanbul’da yer alan 15 farklı 
BP istasyonunda ziyaretçilere Chocolips 

hediye ederek yüzlerini gülümsettik. 
Bu anlamlı günde kadınlarımızı çok 

sevdiklerini bildiğimiz çikolatanın en güzel 
hali ile kutladık. Chocolips ikramımız  

sırasında Roma Tatili & 8 Mart temalı el 
broşürleri verildi. Gün boyu süren kutlama 

ve ikramlarımız sırasında Chocolips – 
Roma tatili ödüllü çekiliş kampanyasının 

bilgilendirmesini de yaptık. Aktivite 
kapsamında, Toplam 10.944  kadına 

ulaşarak,  birebir iletişime geçilmiş ve 
hediye verilerek kutlanmışlardır.

Dudaktan Kalbe Mutluluk: Chocolips, 
şimdi de iki talihli çifte Roma tatili hediye 
ediyor. 20 Şubat’ta başlayan ve 20 
Mayıs’ta tamamlanacak kampanyanın 
ilk ay talihlileri belli oldu. 20 Şubat- 20 
Mart arasında Chocolips web sayfası 
kampanya bölümüne binlerce kod ile 
katılım yapıldı. Yapılan analizlerde en 
yüksek katılımın 26-35 yaş aralığındaki 
tüketicilerimizden geldiği görüldü. Mayıs 
ayında yapılacak Roma çekilişi öncesi 
gerçekleştirilen bu birinci ay ön çekilişinde  
Chocolips Paketleri, mini hoparlörler, takı 
kutuları ve mini çanta aynaları gibi şık 
ve romantik hediyeler kazanan yüzlerce 
kişinin hediye gönderimi gerçekleştirildi.
Saray’ın en iddialı tatlarından biri olan 

Chocolips’in  tutkunları 20 Mayıs’a kadar 
katılabilecekleri bu özel kampanya 
neticesinde yapılacak çekilişle çift kişilik 
Roma tatili ya da yüzlerce hediyeden 
birini kazanma şansı yakalıyor. 
Kampanyaya katılım ise oldukça kolay. 
Chocolips’in üçlü paketlerinden çıkan 
şifre ile www.chocolips.com.tr adresini 
ziyaret eden Saray Chocolips severler, 
paket içindeki ürün kodunu ve kişisel 
bilgilerini sisteme giriyor. Sistem kodu 
doğruladıktan sonra kişi kampanyaya 
katılmış oluyor. Kampanya detaylarına 

www.chocolips.com.tr web adresinden ve 
Chocolips’in sosyal medya hesaplarından 
ulaşılabiliyor…
Mayıs ayında gerçekleştirilecek final 
çekilişiyle iki kişi çift kişilik Roma tatili 
kazanıp, Haziran ayında Aşk Çeşmesi 
ile ünlü aşıklar şehri Roma’nın tadını 
çıkaracak. Kampanya için hazırlanan 
özel tanıtım videosu hedef kitlenin takip 
ettiği yüzlerce web sitesi ve portalda 
yayınlanmakta olduğu gibi Chocolips 
Facebook ve Instagram hesaplarından da 
paylaşılıyor. International Taste & Quality 
Institute (ITQI), Uluslararası Tat ve Kalite 
Enstitüsü tarafından 2014 yılında verilen 
Üstün Kalite Ödülü’ne layık görülen 
Chocolips’in bu yeni kampanyası ile ilgili 
tüm gelişmeler www.chocolips.com.tr 
web adresi, facebook.com/Chocolips ve 
instagram.com/Chocolipstr adreslerinden 
takip edilebilecek.
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IMarketing Türkiye
01.01.2017

ISofra
01.03.2017

IHürriyet IK
02.04.2017

MEDYADA 
SARAY

IForbes Türkiye 
01.04.2017

ITürkiye 
30.03.2017

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN SARAY BÜLTEN

IMilliyet
10.02.2017

IKeyifli Alışveriş Dergisi
01.03.2017
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ISofra 
01.02.2017

IGıda 2000 Dergisi
11.02.2017

IKeyifli Alışveriş Dergisi
01.02.2017

IGıda 2000 Dergisi
01.01.2017

IAnnelik Sanatı Dergisi
01.03.2017

IAkşam Cumartesi 
07.02.2017

ICountry Life
08.02.2017

IGıda Teknoloji Dergisi
01.02.2017

IFood Turkey 
01.03.2017

IKariyer Dergisi
01.02.2017

BİZDEN HABERLER

MEDYADA 
SARAY

IDünya Gazetesi 
03.02.2017

SARAY BULTEN 09 FINAL BASKI.indd   19 14/04/17   15:31



20 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN SARAY BÜLTEN

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

Chocolips tüketici kampanyası tanıtım filmimiz sosyal medya hesaplarımızdan 
yayınlanarak yaklaşık 20 bin kişiye ulaşmıştır. 

14 Şubat Sevgililer gününde gerçekleştirdiğimiz
"Sevgililer günü fotoğraf yarışmasında" 500’den fazla katılım gerçekleştirildi. 

Kazanan 10 kişiye LoveIt’ten lezzet dolu hediye paketi verildi.
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Sosyal medya adreslerimizden yarışmalarımız devam ediyor.

BİZDEN HABERLER

08 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 
Saray Bisküvi olarak sosyal medya 

hesaplarımızdan paylaştığımız güzel bir 
hareketli görüntü ile tüm kadınlarımızın 

bu özel gününü kutladık.

Çikilop tüketici kampanyasını 
tanıttığımız animasyon reklam filmimiz 

hem sosyal medya hesaplarından 
hem de facebook, youtube ve oyun 
platformaları başta olmak üzere pek 

çok dijital mecrada yayınlamıştır. Ayrıca 
youtuber’lara ürün gönderimi yapılarak 
kendi platformlarından ürün yerleştirme 

ve tanıtım videoları yaptırıldı.

Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz en 
yenilikçi "Çikonella öğünü" fotoğrafı 

yarışması sosyal medya hesaplarımızdan 
duyurularak gerçekleştirilmiştir. 

Yarışmamız Mart ve Nisan aylarında da 
devam edecektir.

18 Mart Çanakkale Zaferi’ni ve bu 
vatan için hayatını kaybeden tüm 

kahramanlarımızı bir kez daha anarak 
kutladık.

O8 Mart Dünya Kadınlar gününe özel gerçekleştirilen "Kadınlar Günü" temalı mesaj 
yarışmamızda 600’e yakın katılım gerçekleşti.

Kazanan 10 kişiye LoveIt hediye seti gönderildi. 
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PORTAL 
YANSIMALARI
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BİZDEN HABERLER
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24 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN SARAY BÜLTEN

B irbirinden lezzetli süt ve süt 
ürünleriyle Türkiye’yi buluştu-
ran Saray Milkman, Türki-
ye’nin yeni atıştırmalık parmak 

peyniri Cheeso’yu tüketicinin beğenisine 
sundu. Tek kullanımlık iç paketi, zengin 
kalsiyum ve protein içeriği ile doğal, sağ-
lıklı ve pratik bir lezzet sunan Cheeso, 

hem çocuklar hem de aileler tarafından 
güvenle tercih ediliyor.

Doğal ve yenilikçi lezzetlerin mimarı 
Saray Milkman, yeni ürünü Cheeso ile 
atıştırmalık kategorisine pratik ve sağlıklı 
bir lezzet ekledi. Yeni Milkman Cheeso, 
peyniri sadece evde kahvaltılarda tüketilen 
bir yiyecek olmaktan çıkarıp, günün her 

saati tüketilebilen sağlıklı atıştırmalık 
haline getiriyor.

Saray Milkman’in yeni ürünü Cheeso 
parmak peynirin tek bir tanesi 1 su bar-
dağı sütle eşit miktarda kalsiyum ve pro-
tein içeriyor. Çocukların kemik gelişimi 
için büyük önem taşıyan zengin içeriği ve 
yüksek besin değeri ile masum ve faydalı 
atıştırmalık Cheeso, özenli annelerin 
çocukları için öncelikli tercihi olacak. 
Çocukların okulda da  rahatlıkla yiyebil-
diği yakışıklı peynir Cheeso, vakumlu tek 
kullanımlık ebatlardaki ambalajıyla bes-
lenme çantasındaki yerini şimdiden aldı. 
Sağlıklı ambalajını kolaylıkla açıp, rahat-
lıkla yiyebildikleri  Cheeso peynir ile 
çocuklar hem keyifli hem de sağlıklı bes-
leniyor.

Kısa zaman aralıklarında; yolda yürür-
ken, trafikte beklerken, iş yerindeki mola-
larda, günün her anında rahatlıkla sağlıklı 
ve keyifli beslenme olanağı sunan Cheeso; 
yüksek protein değeri ile hızlı yaşayan ve 
zamanı az olanların da yeni gözdesi ola-
cak.

Ka l i t e s in i  ISO 22000 ,  ISO 
9001/2008, BRC ve Helal Gıda Sertifi-
kaları ile tescilleyen Saray Milkman’in 
yeni ürünü Cheeso; eğlenceli şekli ve pra-
tik 20 gr paketleriyle raflardaki yerini aldı.

Bir Saray Holding markası olan Milk-
man hakkında ayrıntılı bilgi almak için  
http://www.milkman.com.tr/ adresi ziya-
ret edilebilir.

TÜRKİYE’NİN YENİ, PRATİK, 
ATIŞTIRMALIK PARMAK PEYNİRİ: 

CHEESO

SAĞLIK
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Sayın Mesut Demir, Saray Bisküvi’de 
tedarik zinciri direktörü olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Muhammed Leysi, İhsar AŞ’de 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölge müdürü 
olarak göreve başlamıştır.

Sayın Tural Yavuz, Saray Bisküvi’de alan 
satış yöneticisi olarak göreve başlamıştır.

Sayın Salih Sarı, Saray Bisküvi’de 
satış operasyon elemanı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Elif Özbük, Saray Bisküvi’de 
proses elemanı olarak göreve başlamıştır.

Sayın Ekin Ezgi Karakum, Saray 
Bisküvi’de proses elemanı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Semra Kula, Saray Bisküvi’de 
proses elemanı olarak göreve başlamıştır.

Sayın Şebnem Yurdakul, Saray 
Bisküvi’de proses elemanı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Onur Ayaslan, Greeneco AŞ’de 
satınalma mühendisi olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Serkan Çoban, Greeneco’da 
işletme amiri olarak göreve başlamıştır.

Sayın İbrahim Göçer, Greeneco’da 
mekanik montaj bakım ustası olarak 
göreve başlamıştır.

Sayın Seçkin Belenköylü, Greeneco’da 
iş güvenlik uzmanı olarak göreve 
başlamıştır. 

Sayın Furkan Çetin, Ensar Endüstri 

AŞ’de elektrik elektronik mühendisi 
olarak göreve başlamıştır.

Sayın İsa Kayabaş, Ensar Endüstri 
AŞ’de makine mühendisi olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Hakan Bingöl, Ensar Endüstri 
AŞ’de muhasebe elemanı olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın İsa Tuğcu, Mobsar AŞ’de mobilya 
montaj elemanı olarak göreve başlamıştır.

Sayın Hüseyin Başyiğit, Omkasar AŞ’de 
üretim planlama mühendisi olarak göreve 
başlamıştır.

Sayın Cem Bostan, Mobsar AŞ’de 
mobilya montaj elemanı olarak göreve 
başlamıştır.

ASKERE GİDENLER
Mobsar AŞ’den mobilya montaj elemanı 
Enes Şen’i vatani görevini yapmak üzere 
askere uğurladık.

ATAMALAR
Saray Bisküvi ‘de Sibel Kaygusuz, Ar-Ge 
Müdürlüğüne Ürün Geliştirme Mühendisi 
olarak atanmıştır.

Mobsar AŞ’den Ekrem Şenyüz genel 
müdür yardımcılığı görevine atanmıştır.

Mobsar AŞ’den Ercan Yıldırım muhasebe, 
finans ve idari işler müdürlüğü görevine 
atanmıştır.

Mobsar AŞ’den Emrah Şipal planlama 
sorumlusu görevine atanmıştır.

SARAY AİLESİ 
BÜYÜYOR

DOĞUM
Saray Bisküvi’den Mehmet Doğan’ın 
Emine ismini verdikleri kız çocukları 
dünyaya gelmiştir.

Saray Bisküvi’den Kevser Yücer’in Belinay 
ismini verdikleri kız çocukları dünyaya 
gelmiştir.

Saray Bisküvi’den Ali Derman’ın Duran 
ismini verdikleri erkek çocukları dünyaya 
gelmiştir.

Saray Bisküvi’den Mehmet Küçükdemir’in 
Ali Reis ismini verdikleri erkek çocukları 
dünyaya gelmiştir.

Saray Bisküvi’den Samed Erdi’nin Furkan 
ismini verdikleri bir erkek çocukları 
olmuştur.

Saray Bisküvi’den Halil Çolak’ın 
Muhammed Efe ismini verdikleri erkek 
çocukları dünyaya gelmiştir.

Milkman’den Şuayip Yonca’nın Salih 
ismini verdikleri erkek çocukları dünyaya 
gelmiştir.

VEFAT
Saray Bisküvi’de üretim elemanı olarak 
görev yapmakta olan Havva Yalçın Göz, 
Münevver Korkut ve Meryem Coşkun’un 
babaları vefat etmiştir.

Saray Bisküvi’de hamurhane elemanı 
olarak görev yapmakta olan Hüseyin 
Doğan ve Ali Doğan’ın anneleri vefat 
etmiştir.

Saray Bisküvi’de hat sorumlusu olarak 
görev yapmakta olan Şaban Akdilek’in 
kız kardeşi vefat etmiştir.

Saray Bisküvi’de forklift operatörü olarak 
görev yapmakta olan Yusuf Ünal’ın 
annesi 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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ÇAYCI GIDA

severek sattığımız ürün en yeni ve benzer-
siz ürünümüz Offtime‘dır.
Sizce Saray Bisküvi ile çalışmanın 
en mutlu edici tarafı nedir? 
Bu markada en çok neyi 
seviyorsunuz?

Raflarda sunulan ürünleri gördüğümde 
aklıma ilk şu soru geliyor: “Rafa gelinceye 
kadar, satıldığında ve kullanıldığında, bu 
üründen faydalanan tüm kullanıcılar 
memnun mu?” Saray Bisküvi ürünleri için 
bu sorunun cevabı gayet olumlu çünkü 
ürün için toplam zincir halkalarının 
birinde kopma olsa müstahsil-üretici-dist-
ribütör-perakendeci-tüketici zincir sağlam 
kalamaz. Saray bisküvi sağlam bir zincir 
halkası kurdu ve devam ettiriyor. Biz bayi-
ler için sattığınız ürüne ve üreticiye güve-
nebilmek en mutlu edici sebeplerin 
başında gelir. 
Saray’ın son dönem faaliyetleri, 
reklamları ve yeni ürünleri ile ilgili 
görüşlerinizi alabilir miyiz?

Saray Bisküvi’nin yeni ürünleri, 
Saray’ın Ar-Ge’sinin iyi çalıştığını gösteri-
yor. Bu bize ayrı bir güç veriyor, sektörde 
diğer rakiplerimizden pozitif yönde ayrıl-
mamıza destek oluyor. Reklam faaliyetleri 
ise bu ürünlerin raflarda hak ettiği yeri bir 
an önce alması için bizim yaptığımız çalış-
malara çok destek olduğu gibi tüketicileri-
miz nezdinde de marka a lgıs ını 
güçlendiriyor.
Varsa eklemek istedikleriniz...

2016 yılı ülkemiz ve milletimiz için her 
anlamda çok zor bir yıl oldu. Saray Bisküvi 
gibi bu topraklara yatırım yapmış ve yap-
maya devam eden, burada yaşayan insan-
lara güvenen firmalara daha çok destek 
vermeliyiz ve daha çok çalışmalıyız.  

Bize kısaca kendinizi tanıtır 
mısınız? 

İsmail Yılmaz olarak bakkal dükka-
nında doğdum diyebilirim. Öğretmen 
çocuğu olmama rağmen biz dededen, 
babadan esnafız, tüccarız. Dedem çerçi-
ciydi, babamın öğretmenliğinin yanında 
her zaman bir ticaret hanesi vardı, ben de 
alaylı olarak bu mekanlarda yetiştim. Eği-
tim fakültesi mezunuyum fakat hiç görev 
almadım, ticaretle ilgilenmeyi tercih ettim. 
Evliyim, bir çocuğum var.

Biraz da şirketinizi ve gelecek 
planlarınızı anlatır mısınız? 

Şirketimiz 1991 yılında, Kütahya’nın 
Tavşanlı ilçesinde ticari faaliyetlerine baş-
ladı. 3 ayrı grup içi şirketimizden biri olan 
Çaycı Gıda aradan geçen yıllar sonrasında 
bugün, 3 ayrı lokasyonda; 90 çalışanı, 
5000 m2 deposu ve profesyonel pazarla-
ma-dağıtım ağıyla Uşak-Kütahya-Eskişehir 

bölgelerine hizmet vermektedir. Birçok 
ulusal ve uluslararası markanın distribütör-
lüğünü yapan Çaycı Gıda, bölgenin genel 
tedarikçi şirketlerindendir. Şirketimiz, hiz-
met verdiği bölgede, üretici firmalar ve 
satış noktaları tarafından ilk tercih edilen 
distribütör olmak için güven ve memnu-
niyet odaklı çalışmalar yapıyor ve gelecek 
planlarını bu kurallara göre inşa ediyor.
Ne kadar zamandır Saray Bisküvi 
ile çalışıyorsunuz?

Saray Bisküvi bizim en az 25 yıldır tanı-
dığımız ve ticari faaliyetlerini yakından 
takip ettiğimiz, bize göre ülkemizin güzide 
şirketlerinden biri. Bir ömür sürmesini 
istediğimiz iş ortaklığımızın daha başında-
yız; Saray Bisküvi ile iş ortaklığımız başla-
yalı bir yıl oldu.
En severek sattığınız Saray 
Bisküvi ürünü hangisidir?

Şirketimiz, ekibimiz ve şahsım, yeniyi 
ve yenilikçiyi sevdiğimiz için bizim en 

Kütahya-Eskişehir-Uşak bayimiz olan Çaycı Gıda’nın 
sahibi İsmail Yılmaz ile Saray Bisküvi’yle olan başarılı 
ve kârlı işbirliğinin detaylarını konuştuk. 
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BİZDEN PORTRELER

BİZDEN PORTRELER  
BİZDEN TARİFLER
Bizden tarifler sayfamızın bu sayıdaki konukları Gülşah Hillesiz 
ve Ulaş Ayan. Kendileriyle ilgili kısaca bilgi veren Saray çalışanları, 
bizlerle Saray ürünleriyle yaptıkları lezzetli tarifleri paylaştılar.

Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi
Kamu Yönetimi
Bölümü mezunu olan
Gülşah Hillesiz kariyer
yaşamının ilk 
yıllarında  BİM
Birleşik Mağazalar
AŞ’de muhasebe
uzmanı olarak 8 yıl
ve ardından G2M
Dağıtım Paz. ve
Tic. AŞ’de maliyet
muhasebesi uzmanı
olarak 2 yıl görev
yaptı. 2012 yılı 
itibarıyla  Saray 
Holding şirketlerinden 
Trend Emtia Dağ. ve 
Gıda Paz. Tic. AŞ’de 
çalışmaya başladı. 
Ardından 2012-
2013 yılları boyunca 
Saray grup şirketlerimizden  
Göktuğ AŞ’de satış 
operasyon ve muhasebe 
sorumlusu görevini yürüttü. 
Hillesiz 2013 yılından bu 
yana bir diğer şirketimiz 
Trend Emtia Dağ. ve Gıda 
Paz. Tic. AŞ›de cari hesap 
ve finansman yöneticisi 

görevini sürdürmektedir. 
2012 ‘den beri Saray 
ailesinde olmaktan büyük 
mutluluk duyduğunu 
belirten Hillesiz, üstlendiği 
göreve ilişkin duygularını 
şu sözlerle ifade ediyor: “Şu 
anda pazardan nasıl daha 
çok pay alabileceğimiz, 
daha çok nasıl satış 

yapabileceğimiz, 
insanların Saray’ı nasıl 
daha çok sevmesini 
sağlayabileceğimiz 
üzerine 
gerçekleştirdiğimiz 
çalışmaları izlemek ve 
bu operasyonun içinde 
bulunmak, emek ve 
gönül verenlerinden 
olmak en büyük 
motivasyonlarımdan 
biri. Freud‘a göre 
mutlu bir hayatın 
sırrı ‘çalışmak ve 
sevmek’tir. Gerçek 
anlamda çalışmak 
ve üretmek ancak 
sevmekle mümkün. 
İşimi seviyorum. 
Yöneticilerimizden 
fikir almak, ilham 
almak, onların bize yol 

göstermesi çok değerli. Bu 
nedenle Saray’da çalışmak 
beni ayrıca motive ediyor.” 
Boş zamanlarında yüzmeyi, 
yürüyüş yapmayı, bisiklete 
binmeyi ve fotoğraf çekmeyi 
seven Hillesiz’in en sevdiği 
Saray ürünleri ise Powernut 
ve Offtime.

Farklı gıda firmalarında  görev yapmış 
olan Ulaş Ayan, 2 yıldır Saray Bisküvi 
ailesinin bir parçası. Saray bünyesinde 
yemekhane aşçı yardımcısı olarak 
görev yapan Ayan, bu büyük ailenin bir 
üyesi olmanın en mutlu edici tarafının 
iş ortamı olduğunu söylüyor. Çalışma 
arkadaşlarından ve ortamından 
oldukça memnun olduğunu dile 
getiren Ayan, yemek yapmayı ve ev 
işleriyle uğraşmayı seviyor. Ayan’ın en 
sevdiği Saray ürünleri ise Powernut ve 
Saray Yulaflı Bisküvi. 

SARAY YULAFLI KREMALI 
BİSKÜVİLİ PASTA
Malzemeler 
l 7 paket Saray Yulaflı Kremalı Bisküvi 
l Puding
l Birer paket krem şanti ve süt
Yapılışı  
Tabana bir sıra puding sürülüp 
üzerine bisküviler silindir şeklinde 
sıralanır. Üzeri krem şanti ve puding ile 
süslenir. 

PORTAKAL SOSLU İRMİK TATLISI 
(40 dakika-12 kişilik)
Malzemeler
Taban için:
l 1 paket (4’lü) Saray Prens Kremalı Kakaolu 
Sandviç Bisküvi
l 1 paket Saray Yulaflı Kremalı Bisküvi
l 1 tatlı kaşığı tarçın
l 4 yemek kaşığı eritilmiş Milkman tereyağı 
İrmik için:
l 1 litre Milkman süt
l 1 su bardağı irmik
l 1 su bardağı toz şeker
l 1 paket vanilya
Portakal sosu için:
l 2 su bardağı taze sıkılmış ve süzülmüş 
portakal suyu
l 2 yemek kaşığı toz şeker
l 2 yemek kaşığı mısır 
nişastası
Süslemesi için:
Eritilmiş Saray Bitter 
Madlen Çikolata 

Yapılışı
Saray Kakaolu Kremalı Bisküvi ve Saray 
Yulaflı Kremalı Bisküvi’ye tarçın ekleyip un 
haline gelene kadar rondodan geçiriyoruz. 
Milkman tereyağını eritip bisküvilerin 
üzerine döküyoruz. İyice karıştırıp yağlı kağıt 
serilmiş kelepçeli kalıbın tabanına yayıyor 
buzdolabına kaldırıyoruz. Tencereye irmik, 
şeker ve Milkman sütü koyup orta ateşte 
devamlı karıştırarak katı bir kıvam alana 
kadar pişiriyoruz. Ocaktan alarak vanilya 
ekleyip mikserle 5 dakika çırpıyoruz ve 
hazırladığımız tabanın üzerine döküyoruz. 
Portakal suyu, şeker ve mısır nişastasını 
tencereye koyup koyulaşıncaya kadar orta 
ateşte karıştırarak pişiriyoruz. Kalıptaki 

irmiği üzerine döküyoruz. Soğuyunca 
buzdolabına kaldırıp 5-6 saat 

sonra üzerini eritilmiş 
Saray Bitter Madlen 
Çikolata ile süsleyerek 
servis yapıyoruz. Afiyet 

olsun. 
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Türkiye’nin sanayi yatırımı tedari-
ğinde birçok ülkede tercih edilen 
konuma gelmesi ile birlikte, bu 
alandaki ihracat hızla büyüyor. 

Saray Holding’in teknoloji şirketi Ensar 
Elektronik ve Mekanik Endüstri A.Ş., yurt 
içinde ve yurt dışında gıda sektörüne yöne-
lik tesis kurulumları yaparak ülke ekono-
misine katkı sunuyor. Yılın ilk yarısında 
Cezayir’de iki önemli projeye imza atan 
kurum, şimdi de Türkmenistan’da anahtar 
teslim kek ve kremalı bisküvi hattı kurdu.

Saray Holding’in teknoloji şirketi Ensar 
Elektronik ve Mekanik Endüstri A.Ş., 
sahip olduğu deneyim ve tecrübesi ile yurt 
içi ve yurt dışında işe özel çözümler ile tek-
noloji ve know-how sağlayarak yüksek 
kapasiteli anahtar teslim tesis ve fabrikalar 
kuruyor. Şirket, teknoloji üretirken aynı 
zamanda da fark yaratmayı amaçlıyor. 

ENSAR ENDÜSTRİ’DEN  
TÜRKMENİSTAN’A 
FABRİKA İHRACATI
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SARAY HOLDİNG’TEN

Ensar Endüstri; sahip olduğu deneyim ve 
tecrübesi ile yurt içi ve yurt dışında 30’dan 
fazla tesisin anahtar teslim kuruluşunu ger-
çekleştirdi. Cezayir’de atıştırmalık gru-
bunda üretim yatırımı yapmaya karar 
veren sektörün önemli oyuncuları da  Saray 
Grubunun anahtar teslim çözüm ürete-
bilme konusundaki uzmanlığını değerlen-
dirdi. Ensar Endüstri tarafından Şubat 
ayında kurulumu tamamlanıp devreye 
alınan tesislerde  Petit beurre, Finger, Kre-
malı Sandviç Bisküvi ve Kaplamalı ve H. 
Cevizli Marshmallow Sandviç Bisküvi üre-
timi yapılabilmektedir. Hızlı ve sorunsuz 
bir yatırım projesi sonunda kurulumun 
hemen ardından üretime geçen yatırımcı-
lar,  Hey Cookies markası ile Cezayir ve 
bölge ülke pazarlarında yerini almaya baş-
lamıştır.

Modern üretim tesislerinde çeşitli gıda 
makinaları, bisküvi, kek, çikolata üretim ve 
paketleme makinaları üreten firmanın sun-
duğu sanayi yatırımı fırsatları Cezayir’in 
ardından Türkmenistanlı yatırımcıların da 
dikkatini çekti.

“TÜRKMENİSTAN’DA ANAHTAR 
TESLİM TESİS PROJESI 
TAMAMLANDI”

Ensar Endüstri’nin Türkmenistan’da 

tamamladığı yeni tesis, Datly Sherbet şir-
ketine ait.  2004 yılında Türkmenistan’da 
gıda üretimine başlayan Şirketin sahipleri 
Beğenç Orazow ve Recep Orazow kardeş-
ler, hali hazırda  et ve et ürünleri (salam, 
sucuk, mantı, kavurma), pastacılık ve 
dondurma sektörlerinde güçlü bir 
konuma sahipler. Geçtiğimiz yıl içinde  
Şirket, Ensar Endüstri işbirliği ile atıştır-
malık sektörüne de adım atmış oldu. 
Datly Sherbet Şirketi,  bugün atıştırmalık 
sektörünün de  bisküvi, kremalı bisküvi 
ve kaplamalı sos dolgulu kek gruplarında 
üretim yapan güçlü bir oyuncusu.

Türkmenistan ve bölge ülkelerde atış-
tırmalık sektörünün yükselişini fark eden 
Beğenç Orazow, 2015 yılının sonlarında 
atıştırmalık gıda sektörüne üretim yatı-
rımı yapmak için araştırmalara başladığını 
belirtiyor. Yaptığı araştırmalar sonucunda 
Saray Holding işbirliği ile yoluna devam 
etmeye karar veren Orazow,  “Yapmayı 
denemeden bu işi başaramam deme!” 
mottosuyla girişimci ruhunu ortaya 
koyarken, deneyim ve tecrübesiyle farklı-
laşan Ensar Endüstri’nin sağladığı know-
how ile de yatırımlarını emin adımlarla 
yönlendiriyor. Datly Sherbet bu doğrul-
tuda, Türkmenistan’ın Mary şehrinde 
yaklaşık 12.000 m2 kapalı alana kurula-
cak olan üç adet tesisinin sözleşmesini 
Ensar Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Özdağ ile imzalamıştı.

2017 Mart ayında Ensar Endüstri tara-
fından kurulumu tamamlanan iki  adet 
kremalı bisküvi ve kek tesisinin toplam 
kapasitesi 70 ton olup kurulan tesislerde 
Petit Beurre, Finger Bisküvi, Kremalı 
Sandviç Bisküvi, İçi Sos Dolgulu ve Kap-
lamalı Kek üretimi yapılmaktadır.

 
“KARDEŞİN DOST DOSTUN 
KARDEŞİN OLSUN”

Doğru tercihi yapmış olmanın getirdiği 
haklı gururla, verilen hizmetten çok mem-
nun kaldığını bildiren Beğenç Orazow, 
yapılan yatırımın Türkmenistan ve bölge 
ekonomisine katkısını da vurgulayarak, 
Ensar Elektronik ve Mekanik Endüstri 
A.Ş. ‘nin  gerek tesis kurulumu gerekse 
üretim tecrübesi ve know-how aktarımı ile 
yeni tesislerinde hiç zorlanmadan üretim 
aşamasına geçilmiş olmasından dolayı 

Saray Grubuna teşekkürlerini iletiyor. 
Sayın Orazow, “ Gelinen noktada iki gru-
bun artık yalnız ticari bağı yoktur, bu ilişki 
Türkiye’deki dostlarımızın Türkmenis-
tan’da, bizlerin de Türkiye’de dostlarımızın 
var olduğunu bizlere tekrar göstermiştir “ 
demektedir. 

 Değerli dostlarımıza bol bereketli satış-
lar dileriz. 

1990 doğumlu olan Kamil Özdağ, Koç 
Üniversitesi  İşletme  -  Uluslararası 
İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Okul 
yıllarından itibaren iş hayatında aktif 
bir şekilde yer alan Özdağ, üniversite 
eğitiminin ardından 2016 yılına kadar 
tam zamanlı olarak Saray Bisküvi ve 
Gıda Sanayi A.Ş. üretim birimlerinde 
görev yaptı.  Ardından  Saray Holding 
şirketlerinden Ensar Elektronik ve 
Mekanik Endüstri A.Ş’ye Ticaret Müdürü 
olarak atanan Kamil Özdağ,  kurumun 
gerek yurtiçi gerekse yurtdışı ticari 
faaliyetlerini yürütüyor. Gıda sektöründe 
sahip olduğu deneyimin verdiği güç 
ile tüm dünyaya anahtar teslim tesis 
kurulumları gerçekleştiren Ensar 
Endüstri’nin “gıda sektörünün çözüm 
ortağı”  olma misyonu çerçevesinde 
başarılı projelere imza atıyor.

KAMİL ÖZDAĞ
i

Beğenç
Orazow

Recep
Orazow
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İSTANBUL’DA
SANATIN NABZI BU 
MEKANLARDA ATIYOR
Eşsiz tarihi dokusu ve çokkültürlü yapısıyla 
İstanbul her daim sanatın kalbi oldu. Bu 
güngörmüş kent bugün de pek çok noktasında 
sanata ve sanatçıya kucak açıyor, sanatı 
insanlarla buluşturuyor. İşte İstanbul’un kültür-
sanat noktaları… 

İstanbul Modern

İstanbul’un gözbebeği müzelerinden 
İstanbul Modern’i özel yapan pek çok 
şey sıralanabilir ancak en önemlisi, 
Türkiye’de özel sektörün öncülüğünde 
kurulan ilk modern sanat müzesi olma-
sı… Gerçi İstanbul Modern için sadece 
“müze” demek doğru olmaz zira sanat 
eseri sirkülasyonunun yaşandığı sayısız 
sergi salonları, fotoğraf galerileri, de-
vasa kütüphane ve sinemasıyla sanata 
adanmış, çok yönlü bir yer burası. Çağ-
daş sanat faaliyetlerine kapılarını açan 
İstanbul Modern’in üst katında müzenin 
kendisine ait koleksiyonu sergileniyor. 
Alt katta ise süreli sergiler ve retrospek-
tifler düzenleniyor.
www.istanbulmodern.org
Ziyaret saatleri: 
Salı – Pazar: 10.00-18.00
Perşembe: 10.00-20.00

Fransız Kültür Merkezi (FKM)

İstiklal Caddesi’nin girişinde, yemyeşil bahçesi, kuşları ve çiçekleriyle 
kurtarılmış bir bölgedir FKM. Duvarları hiç boş kalmaz; her zaman sergi, 
galeri, retrospektifle, dolu dolu bir kültür-sanat noktasıdır burası. Film 
gösterimleri, sahne performansları ve sergileriyle, sanatseverleri her daim 
bir mıknatıs gibi kendine çeker.
www.ifturquie.org
Ziyaret saatleri: 
Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma: 9.30-13.00 /14.00-18.30 
Cumartesi-Pazar: 9.30-16.00
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KÜLTÜR–EĞLENCE 

Santralİstanbul

Santralİstanbul sanatsal ve kültürel 
etkinlikleriyle kentsel canlanmanın 
parçası olmayı hedefleyen bir mekan. 
Köhne bir yapı olmaya yüz tutmuş olan 
santral, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin 
devreye girmesiyle aslına uygun olarak 
restore edilmiş ve yüzyıllarca Haliç’ten 
kente elektrik tahsis eden Silahtarağa 
Elektrik Santralı sanatla iç içe bir me-
kana, Santralİstanbul’a dönüştürülmüş. 
2007’de sanatsal ve kültürel hizmetlere 
açılan Santralİstanbul sadece sergi ve 
retrospektiflere değil; festival, lansman 
ve konferanslara da evsahipliği yapıyor.
www.santralistanbul.org
Ziyaret saatleri: 
Her gün saat 10.00-18.00 arası.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)

İKSV, Nejat Eczacıbaşı öncülüğünde, 
kültüre ve sanata değer veren birkaç 
işadamıyla birlikte 1973’te kurulmuş. 
Vakıf, kültür ve sanat çalışmalarının 
en seçkin örneklerini sunmak ve sanat 
aracılığıyla uluslararası bir platform 
oluşturarak Türkiye’nin ulusal, kültürel 
ve sanatsal değerlerini tanıtmak gibi 
bir misyon edinmiş. Sergi, konser, film 
gösterimi ve daha pek çok sanatsal 
etkinliğin gerçekleştirildiği mekan, 
sanatseverlerin uğrak noktalarından. 
www.iksv.org

Rahmi Koç Müzesi

Rahmi Koç Müzesi’nin kuruluş hika-
yesinin altında, Rahmi Koç’un büyük 
koleksiyonları olan sanayicilere öy-
künmesi yatıyor. İstanbul içinde kendi 
koleksiyonlarını sergileyeceği bir mekan 
ararken iyi durumda olmayan parçalar 
için bir restorasyon atölyesi kurma fikri 
ortaya çıkmış. Rahmi Koç Müzesi, 1994 
yılında, Haliç’te ispirto deposu olarak 
kullanılan Lengerhane’de ziyarete 

açılmış ve zamanla genişleyerek Hasköy 
Tersanesi’ni de bünyesine dahil etmiş. 
Müze bünyesinde envai çeşit antika 
otomobil, tayyare, vapur ve tekne var. 
www.rmk-museum.org.tr
Ziyaret saatleri: 
Salı ve Cuma: 10.00-17.00
Cumartesi-Pazar ve Bayram Günleri:
10.00-18.00 (1 Ekim-31 Mart)
10.00-19.00 (1 Nisan-30 Eylül)

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM)

Dönem dönem dünyanın en büyük sanatçılarının eserlerini ve koleksiyonlarını 
misafir eden Sakıp Sabancı Müzesi, Sabancı ailesinin bir zamanlar ikamet ettiği Atlı 
Köşk’e büyük bir galerinin eklenmesiyle yapılmış. Atlı Köşk, uzun yıllar Sakıp Sa-
bancı’nın zengin hat ve resim koleksiyonunu barındırmış. Bu koleksiyon ve eşyalar, 
müzeye dönüştürülmek üzere Sabancı Üniversitesi’ne bağışlanmış. İlk olarak 2002 
yılında ziyarete açılan müze, zengin bir koleksiyonun yanı sıra; geçici uluslararası 
sergiler, konserler, konferanslar ve seminerlerle çok yönlü bir müzecilik hizmeti 
veriyor. 
www.sakipsabancimuzesi.org
Ziyaret saatleri: 
Salı-Perşembe-Cuma-Cumartesi-Pazar: 10.00-18.00 arası. 
Çarşamba: 10.00-20.00 
Pazartesi günleri kapalıdır.
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SOSYAL MEDYA 
PAZARLAMASINDA
2017 TRENDLERİ
Instagram Stories gibi yeni platformların aramıza katıldığı 2016 yılında, sosyal 
medya pazarlaması açısından yepyeni olanaklar ile tanıştık. Yeni bir yılın henüz 
başındayken elimizdeki veriler ve 2016’nın bize kazandırdığı yeniliklerle 
2017’nin sosyal medya pazarlama trendlerini ele alıyoruz.

Instagram, hikayelere dış link ekleme özel-
liğini tüm hesaplara tanımlayacak ve sos-
yal medya pazarlaması  altın çağını 
yaşayacak.Öngörülerimiz çerçevesinde yeni 

yılın sosyal medya pazarlama-
sında trendler, var olandan 
daha hızlı bir tempoya ihtiyaç 

duyacaklar. Çünkü zaman, süresi dolunca 
kaybolan mesajların devri. Bu da markalar 
için hızlı tüketilen içerik demek. Yeni içe-
rik üretiminde hızını alan markalar, gün-
cellemelerden uzak kalan rakipleri sosyal 
medyanın derinliklerine gömecek.

INSTAGRAM’DA ONLİNE 
TİCARETİN YÜKSELİŞİNE 
HAZIR OLUN
2016 yılı hiç şüphesiz ki Instagram’ın 
köklü evrimine şahitlik etti. 2017 yılı sos-

yal medya pazarlamasında bu evrimin 
etkilerini çokça göreceğiz. Özellikle Ins-
tagram Stories‘e gelen son yenilikler mar-
kaların satış grafiğini artıracak. 2017’de 
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TEKNOLOJİ

CANLI YAYINLAR HAKİMİYETİNİ 
SÜRDÜRECEK
Dijital dünyada adını Periscope ile duyu-
ran canlı yayınlar, artık her yerde. Face-
book ve Instagram gibi dev platformların 
çatısı altında gerçekleşen canlı yayın-
lar büyük kitlelerle buluşmak için çok 
elverişli. Ve markalar 2017 yılı için bu 
fırsattan istifade etmek isteyecek, sosyal 
medya iletişimlerinde canlı yayın çekim-
lerine yönelecekler. Böylece marka-müş-
teri ilişkisi sosyal medya aracılığı ile daha 
şeffaf bir hal almış olacak.

SATIN ALMA BUTONLARI İŞLEV 
KAZANACAK
2016 yılının son çeyreğinde Face-
book, ürün etiketleme ve Dükkan plat-
formu ile satın alma kanallarını aktif hale 
getirdi. Ayrıca Instagram’a aynı sistemin 
gelebileceği haberlerini de ele almıştık. 
2017 yılı, sosyal medya kullanıcılarının 
bu yenilikleri benimsediği bir yıl olacak. 
Zaten Instagram üzerinde ciddi bir satış 
potansiyeli mevcut olduğu için yeni yılda 
sosyal medya ağlarına eklenen satın alma 
butonları işlev kazanacak.
Öncelik: Sosyal Medyada İtibar Koruma
Geleneksel medya, standart işleyişiyle 
marka itibarının kolay korunabildiği bir 
alandı. Ancak sosyal medya iletişimi hızlı 
akışı sebebiyle çok daha zorlu bir alan. 
Tüketici her an online ve marka mesajını 
anında sorgulama, eleştirme, yorumlama 
hakkına sahip. Dolayısıyla sosyal medya 
yönetiminde ciddi krizler yaşamamanız 
için noktasından virgülüne her şeyi çok 
ince düşünmek gerekiyor. 2017 yılında da 
en çok konuşulan pazarlama trendleri 

içinde Sosyal Medya İtibar Koruma prog-
ramları yer alacak.
Teknolojinin hızlı akışı ile birlikte marka-
ları sosyal medyada bekleyen olası trend-
ler, 2017 yılının başarılı işlerini de 
belirlemiş olacak. Yeni yılda sosyal medya 
pazarlamasına yeni platformlar katılabilir. 
Ancak devlerin rekabeti 2017 yılında da 
epey konuşulacak. 

Kaynak: www.siradisidigitalexperience.com
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Bu konuda hem Türkiye’de hem de 
dünyada yapılan çalışmaların pek çoğu 
çocuklar ve öğrenciler üzerine iken, kav-
ram daha ziyade akademik başarı, stres, 
oto-kontrol, alkol ve sigara kullanımı, sağ-
lık problemleri, tükenmişlik sendromu, 
yaşam kalitesi, psikolojik esenlik, aile içi 
ilişkiler, depresyon ve doyum ile ilişkilen-
dirilmiş. İş hayatında bu kavramı nasıl ele 
alacağımız ve güçlülüğe nasıl ağırlık vere-
ceğimiz konusunda  ise bu şu soruları 
kendi kendinize sormanızda fayda var:

Başarsızlık yaşadınız, başıma gelen en 
büyük felaket mi dersiniz, bütün ihtimal-
leri göz önünde bulundurarak çözüm mü 
bulmaya çalışırsınız?

Geçmişte yapmış olduğunuz hataları ne 
sıklıkta düşünür ve bu hatalardan dolayı 
pişmanlık yaşarsınız?

İşinizi yaparken sizi zorlayan şartlar, 
kişiler, koşullar varsa o işe daha fazla mı 
asılırsınız, pes mi edersiniz?

Karşınızdakine çok öfkelendiniz, 
mesela çalışma arkadaşınıza, yöneticinize.
Öfkenizi dışa yansıtıp bağırır çağırır mısı-
nız, yoksa sakin olmaya çalışıp önce 
düşünme yolunu mu tercih edersiniz?

O kadar çok işiniz var ki bir türlü için-
den çıkamıyorsunuz, önce plan yapma 
yoluna mı gidersiniz, yoksa biraz bu işten 
biraz şu işten yapayım diyerek hızlı mı 
hareket edersiniz?

Zihninizde sizi rahatsız eden sayısız 
sıkıcı düşünce varken, bu düşünceler ara-
sından sıyrılıp daha olumlu düşünme 
yoluna gider misiniz?

Güç durumlarla karşı karşıya kaldığı-
nızda başka insanlardan yardım ister misi-
niz?

Dikkatiniz dağıldığında ne yaparsınız?
Hoşunuza gitmeyen bir iş yaparken, bu 

işi tamamladığınız taktirde elde edeceğiniz 
olumlu sonuçları düşünür müsünüz?

Kendinizi iyi hissetmediğinizde neşeli 
görünmeye çabalar mısınız?

Bu sorular aslında içlerinde güçlü 
olmanın yollarını barındırıyor. Elbette 
güçlü olmak zordur, çaresiz kalmayı seç-
mek ise oldukça kolay. Ama yaşamda 
başarıyı ve mutluluğu yakalamak için 
güçlü olmayı öğrenmek üzere çalışabilir 
ve güçlülüğü davranışlarımızla kalıcı hale 
getirebiliriz. Bu sadece bir karar verme 
konusudur. 

Kaynak: Harvard Business Review Türkiye, 
Psikoloji Blog, Emel Esen

Öğrenilmiş çaresizlik kavramını 
hepimiz duymuşuzdur. Ne 
yaparsanız yapın sonucu değiş-
tiremeyeceğinize dair bir 

inançsızlık yaşıyorsanız, bilin ki bu girda-
bın içindesiniz. Önünüzdeki engeller 
kalksa dahi, o kabullendiğiniz ve öğrendi-
ğiniz “yapamam, değiştiremem” ile birlikte 
zincirlerinizi kırmanız zorlaşır, zaten kır-
maya da yeltenmezsiniz. 

Ama eğer çaresizliği öğrenebiliyorsak,  
güçlülüğü de öğrenebiliriz.  Yaşadığımız 
koşullar değerlendirildiğinde strese maruz 
kalmamak mümkün değil. Stresin yarata-
cağı etkileri göğüslemek kolay değilken, bu 
şartlarla birlikte öğrenilmiş güçlülük düze-
yinizi geliştirmeye çalışmak, bir başa çıkma 
stratejisi olarak size yeni bir kapı açabilir.

Rosenbaum (1980)’un yapmış olduğu 
tanımlamaya göre öğrenilmiş güçlülük: 
“Stresli ve güç durumlarda yaşanılan etkiyi 
azaltmak yönünde, bireyin duygularını ve 
bilişlerini düzenleyebilmesini sağlayan 
beceriler ve bu becerilerinden oluşan 
dağarcık’’ olarak ifade edilmiş. Bu açıdan 
bakıldığında güçlülüğün, kişiyi motive 
eden bir güç gibi görülmekten ziyade biliş-

sel yeteneklerle hayat bulduğunu söylemek 
yanlış olmaz. Ayrıca bu yeteneklerin, olay-
ları kontrol etmekten öte, olayların kişi 
üzerindeki etkilerini azaltma yönünde 
kişiye üstünlük sağladığını da vurgulama-
mız gerekir.

Güçlü olmayı öğrendiğimizde;
l Stresli durumlarda, diğer kişilere göre 
daha iyi performans gösterebilme
l Problem çözme yeteneği geliştirebilme
l Karşılaştığı durumlara olumlu bir bakış 
açısıyla karşılık verebilme
l Duygu ve düşüncelerini kontrol altında 
tutabilme, otokontrolünü geliştirebilme
l Daha özgüvenli hareket edebilme bece-
rileri kazanmış oluruz.

Bu dağarcığın oluşması ve yeteneğin 
geliştirilmesi için yapılacakların çocukluk-
tan itibaren başladığını biliyoruz. Çeşitli 
yollarla insanlarla kurduğumuz etkileşim-
ler, yaşam boyu gözlemlediğimiz ve ince-
lediğimiz rol modeller, bilgi edinimi, 
anlam üretebilme ve eğitim yöntemleri ile 
bireyin katılımını gerektiren çeşitli metot-
larla, güçlülük düzeyinizi belirleyebilir ve 
geliştirebilirsiniz.

ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK 
İLE BAŞARIYI 
YAKALAMAK
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SARAY  
ÇOCUK

PSİKOLOJİ-ÇOCUK

Çikilop ile Paris masallar ülkesine yolculuk başlıyor! Sen de Çikilop 
ye, bu eğlence dolu maceraya katılma şansı yakala veya yüzlerce 

hediyeden birini kazan! Tek yapman gereken etiketli paketteki kodu 
cikilop.com.tr’ye girmek. Şansını dene ve Paris’e ailesiyle birlikte giden 

iki kişiden biri sen ol. Saray’dan nefis Çikilop, üstelik şimdi hediyeli!

Doğru cevabı bulup
info@saraybiskuvi.com.tr adresine 
göndererek, sürpriz hediyeler 
kazanabilirsin.

Milkman Tahinli Süt’e ulaşması 
için doğru yol sence hangisi? 

#Milkman #TahinliSüt

Ayrıntılı bilgi www.cikilop.com.tr’de!
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PORTRE

MESUT 
DEMİR

Saray Bisküvi Tedarik Zinciri 
Direktörü Mesut Demir, global 
ve yerel seviyede konumlanmış 
firmaların talep ve tedarik ve 

planlama, satınalma, fabrika yönetimi 
(üretim, kalite, mühendislik, iş güvenliği, 
Ar-Ge), lojistik (depolama, nakliye) alan-
larında 20 yılı aşkın bir mesleki deneyime 
ve yöneticilik geçmişine sahip. İstanbul 
Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği 
mezunu olan Demir, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü 
ve Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölü-
mü’nden yüksek lisans (MBA) dereceleri 
aldı. 

İş hayatına 1996 yılında, aynı sektörde 
proje mühendisi olarak başlayan Demir; 
bisküvi, çikolata, gofret ve şekerleme tesis-
lerinde çeşitli mühendislik ve yatırım pro-
jelerinin yürütülmesinden sorumlu oldu. 
2000 yılında Yıldız Holding’e ait Besler 
Gıda AŞ firmasıyla birlikte bitkisel yağ 
sektörüne geçiş yapan Demir, bu firmada 
sırasıyla margarin ve likit yağ fabrikaları 
üretim müdürlüğü ile rafineri ve fraksiyon 
fabrikaları üretim müdürlüğü görevlerini 
yürüttü. Kariyerine 2010 yılı itibarıyla 
global kahvaltılık gevrek üreticisi Kellogg’s 
firmasının Türkiye operasyonunda fabrika 
müdürü olarak devam eden Demir, iler-
leyen aşamada entegre tedarik zinciri 
direktörlüğü pozisyonuna geçiş yapıp bu 
rolünde Kellogg’s Türkiye Tedarik Zinciri 
organizasyonunun yeniden yapılanması 
sürecine liderlik etti. Kellogg’s firması 
bünyesinde yer alan Pringles fabrikala-
rında Operasyonel Mükemmellik eğitim-
leri aldıktan sonra, bu alandaki iyi 
uygulamaların İstanbul’da kurulu bulu-
nan lokal üretim tesisine aktarılması ve 

tesisin her düzeydeki standartlarının Kel-
logg’s standartlarına paralel hale getiril-
mesi sürecine liderlik etti. 

Aynı zamanda Öğrenen Organizas-
yonlar koçu olan Mesut Demir, kariyeri 
boyunca muhtelif proje gruplarına bu 
alanda koçluk yaptı; MBA bitirme tezini 
de bu konuda verdi. Demir, işte başarı 
için mesleki bilginin yeterli olmadığına, 
başarı için insan ilişkilerinde de başarılı 
olmanın ve insanlara karşı duyarlı olma-
nın zorunlu olduğuna inanıyor. İyi bir 
dinleyici olmanın, motive etmeyi bilme-
nin ve gelişime odaklı olmanın iş hayatı-
nın olmazsa olmazları olduğuna vurgu 
yapıyor. Mart 2017’de Saray Bisküvi orga-

nizasyonuna katılan Mesut Demir, şirke-
tin uzun vadeli stratejik amaçlarının çok 
net biçimde tanımlanmış olduğunu, bun-
ların gerçekleştirilmesini sağlayacak ana 
fonksiyonlardan birisinin tedarik zinciri 
olarak belirlenmiş olmasının da kendisini 
ayrıca çok heyecanlandırdığını vurgulu-
yor. Şirketteki kişisel hedefinin, bu strate-
jiye hizmet edecek global standartlarda bir 
tedarik zinciri yönetime liderlik etmek 
olduğunu ifade ediyor. 

1971 doğumlu Mesut Demir, evli ve 
10 yaşındaki Emir’in babası. Düzenli ola-
rak yüzdüğünü ve bisiklete bindiğini 
belirten Demir, en çok ailesiyle ve yakın 
arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi seviyor. 
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GILIIS SIGNA
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