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Merhaba
Bugün bültenimizin ilk sayısı ile sizlere ‘merhaba’ diyoruz…

22 Yıl önce sektöre ‘merhaba’ dediğimiz ilk günden beri hiç değişmeyen kalite anlayışımızı, 
hizmetle bütünleyen vizyonumuz ile bir kez daha ‘merhaba’ diyoruz…

Ülkemizin zaman zaman yaşadığı tüm ekonomik krizlere, ithal ürünlerin yerli üreticiyi 
olumsuz etkilediği piyasa koşullarına rağmen bugün daha güçlü ve geleceğimize daha 
inançlı olarak ‘merhaba’ diyoruz…

Yurt sathına yayılmış bölgesel yapılanmamızın verdiği güven ile, her geçen gün genişleyen 
çalışan kadromuzun verdiği onur ile, yeni markalarımızın kazandırdığı güç ile daha gür bir 
sesle ‘merhaba’ diyoruz…

Çok değil, henüz birkaç yıl önce sizlerle birlikte temellerini attığımız A Plus Bayilik adını 
verdiğimiz, karşılıklı sadakat temeline dayanan sisteme geçerken bize inandığınız ve 
güvendiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada sektörümüzdeki bütün 
firmaların sistemimizi ve uygulamalarımızı takip ediyor olmalarının kazandırdığı özgüven ve 
en önemlisi bu yolda bizi yalnız bırakmayan, bize inanan , güvenen siz değerli dostlarımıza 
duyduğumuz minnettarlık ile bir kez daha ‘merhaba’ diyoruz…

Sektörümüz gün geçtikçe gelişiyor ve genişliyor. Bizler de biliyoruz ki daha yapacak çok 
işimiz var, biliyoruz ki yapacak çok yeniliklerimiz, sizlerle birlikte alacağımız çok yolumuz var. 
Yıllardan beridir sektörün öncü ve takip edilen firması olmanın bilinciyle, sadece firmamıza 
ve sizlere değil, sektörümüze ve ülkemize katma değer kazandırma misyonumuzla bir kez 
daha ‘merhaba’ diyoruz…

Yepyeni bir yıla başladık, yeni umutlarla, yeni amaçlarla tertemiz bir sayfa daha açtık 
önümüze. Gelin birlikte yazalım 2018 yılının Favori başarılarını, Favori mutluluklarını. Gelin 
birlikte yürüyelim büyük hedeflerimize. 

Sizlerle birlikte büyük bir aile olmanın gururuyla ‘merhaba’ diyoruz 2018’e.

İbrahim ÖZTÜRK
Satış ve Pazarlama Müdürü
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Değerli İş Ortaklarımız, şirket olarak bayilerimiz, 
müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve ilgili tüm iş 
ortaklarımıza daha kaliteli daha tatmin edici 
hizmet verecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. 
2017 yılını tamamlamış bulunuyoruz. Geçtiğimiz 
yılla ilgili tüm detaylı değerlendirmelerimizi 
ve analizlerimizi tamamladık. Çok şükür 
ki 2017 yılı hedeflerimizi gerçekleştirdik. 
2018 yılı hedefleri için de aylar öncesinden 
çalışmalara başladık. Öncelikle ekip olarak 
2018 yılı bütçesini belirledik ve Yönetim Kurulu 
onayına sunduk. Yönetim Kurulunun onayını 
müteakip bütçe hedeflerini tüm birimlerimizle 
paylaştık.  Birimlerin ayrıca kendi hedeflerini 
belirledik. Kurumsal performansımızı ölçecek 
bir sistem geliştirdik. Kurumsal yönetim 
danışmanlığı almaya devam ediyoruz. Dış 
ticaret müdürlüğü kadrosu oluşturarak ve 
tecrübeli bir arkadaşımızı istihdam ederek dış 
ticaret ekibimizi güçlendirdik, üretim müdürü 
alarak üretim bölümümüzü güçlendirdik, kalite 
standartlarını maksimum seviyeye getirmek 
için bir kalite sorumlusu istihdam ettik. Kalite 
sorumlumuz 5 ay süren oryantasyonun 
ardından Aralık ayı itibarıyla kalite sorumluluğu 
görevine başladı. Ar-Ge ve inovasyon bildiğiniz 

üzere firmaların ayakta kalmalarının en önemli 
araçlarından biridir. Bu amaçla firmamızda bir 
Ar-Ge ve İnovasyon Kurulu oluşturduk. Kurul 
çalışmalarına aralık ayı itibarıyla başladı. Kurul 
sizlerden, çalışanlarımızdan, bayilerimizden 
veya tedarikçilerimizden gelecek önerileri 
değerlendirecek. Ayrıca ürün ve süreç geliştirme 
çalışmaları da yapacak. Satış bölgelerimizi 
gözden geçirdik ve bölgesel hinterlantları 
yeniden belirledik. Satış ekibimizde de hem 
unvan olarak hem de sayı olarak yenilikler 
yaptık. Her an değişime hazır ve dinamik bir 
ekip olma yolunda hızla ilerliyoruz. Markalaşma 
çalışmalarını da hızlandırdık. Sektörümüzde 
liderliğimizi korumaya ve güçlendirmeye var 
gücümüzle çalışıyoruz. Bu arada sizlerin desteği 
ve güveni bizim için çok önemli. Bu bültenin de 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Bu vesile ile tüm iş ortaklarımızın yeni yılını 
kutluyorum. Yeni yılda başarılar, mutluluklar ve 
bereketli alışverişler diliyorum. Sağlıcakla kalın. 

Emrah CANKUT
Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür

“Sektörümüzde 
liderliğimizi korumaya 
ve güçlendirmeye var 
gücümüzle çalışıyoruz”
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1. Yönetim Kurulu Üyelerimiz aralık ayı içerisinde 
tedarikçisi ve çözüm ortağı olan Assan Alüminyum 
Sanayi ve Ticaret A.Ş yi ziyaret ettiler. Ziyarette 
Assan Alüminyum bünyesinde bulunan Ar-Ge 
merkezi ziyaret edilerek ortak projeler üzerinde 
duruldu. Alüminyum sektöründeki gelişmeler ve 
yenilikler konusunda bilgi alındı. Ar-Ge merkezini 
ziyaretini müteakip Tuzla Tesisleri gezisi yapılarak 
şirket Finans Direktörü Sn. Alper ÖKSÜZ İle bilgi 
alış verişinde bulunuldu. Toplantıya Genel Müdür 
Sn. Göksal GÜNGÖR,  Satış Uzmanı Sn. Kenan Yavuz 
HIZAL katıldı.  Assan firma yetkililerine ilgileri için 
teşekkür ediyoruz. 

2. Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Mustafa Kemal 
ÇEVGEL 24-29 Kasım 2017 tarihleri arasında 
Gürcistan seyahatinde bulundu. Söz konusu 
seyahatte Gürcistan’ın Batum ve Tiflis kentlerindeki 
müşteriler ziyaret edildi. Gürcistan’daki asma tavan 
pazarı analiz edilerek ülkeye yapılan ihracatın 
nasıl artırılacağı konusunda görüşmeler yapıldı. 
Bu çalışmalar esnasında Tiflis bayimiz de ziyaret 

edilmiştir. Ayrıca Batum’da üyesi olduğumuz 
MÜSİAD’ın Batum şubesi ziyaret edilerek Şube 
Başkanı Sn. Nuri SARI ve yönetimle istişarelerde 
bulunulmuştur.

3. Makineleşme ve teknoloji ilerledikçe verimlilik 
ve üretim buna bağlı olarak artmaktadır. 
Zamanın çok kıymetli olduğunu biliyor ve dijital 
imkânları firmamızın her biriminde en iyi şekilde 
kullanıyoruz. Favori Yapı Kayseri İşletmeleri 
arasında dijitalleşme endeksi sıralamasına göre 4. 
olmuştur.

4. Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Mustafa Kemal 
ÇEVGEL ile Satış ve Pazarlama Müdürümüz Sn. 
İbrahim ÖZTÜRK 17-22 Eylül tarihleri arasında 
Katar’a gittiler. Bir hafta süren gezide çeşitli 
firmalarla görüşüldü. Firmamız tanıtıldı. Katar’daki 
yapı sektörü hakkında bilgi alınarak ülkeye 
yapılacak olan ihracatlar hakkında istişarelerde 
bulunuldu.
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• Sn. Ayhan ÖZTÜRK Aralık ayı itibarıyla Dış Ticaret Müdürü olarak 

firmamızda göreve başlamıştır. Şirketimizin Dış Ticaret Biriminde 

3’ü asistan olmak üzere 6 kişi çalışmaktadır. Kendisine görevinde 

başarılar dileriz. 

• Konya Bölge Satış Yönetmenimiz Vedat ERCAN, Favori Yapı ailesine 

katılmıştır. Kendisine görevinde başarılar dileriz.

• Türkiye geneli satış bölgesine yeni bölge olarak Adana eklenmiştir. 

Böylece bölge sayımız 9’a yükselmiştir. Bölge Satış Yönetmenimiz 

Mahmut BADUR Favori Yapı ailesine katılmıştır. Kendisine görevinde 

başarılar dileriz.

• Üretimde ilk seferde doğru ve verimli üretim yapmak şirketimiz için 

oldukça önemli. Ancak çeşitli nedenlerle oluşabilecek kalitesizliği 

önlemek adına hem metal hem de alçı levha grubu üretimimizde Kalite 

Kontrol Sorumlusu olarak Ülkü BABACAN arkadaşımız oryantasyon 

eğitimlerini tamamlayarak göreve başlamıştır. Favori Yapı ailesi için 

hayırlı olmasını diliyoruz.

• Firmamızda üç yıldır Trabzon Bölge Satış Yönetmeni görevini devam 

ettiren Tolga ADIGÜZEL 2018 yılı itibarıyla Bölge Sorumlusu olmuştur. 

Yeni unvanını kutlar, görevinde başarılar dileriz.

• Firmamızda iki yıldır İstanbul Anadolu Bölge Satış Yönetmeni görevini 

devam ettiren Ahmet KUREL 2018 yılı itibarıyla Marmara Bölge 

Sorumlusu olmuştur. Yeni unvanını kutlar, görevinde başarılar dileriz.
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Aralık ayında Sivas HD Plastik firması A Plus Bayi olarak Favori Yapı ailesine 
katılmıştır. Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Mustafa Kemal ÇEVGEL ile Satış ve 
Pazarlama Müdürü Sn. İbrahim ÖZTÜRK ve Satış Pazarlama Müdür Yardımcısı 
Sn. Göksel GÜMRÜKÇÜ A Plus Bayimizi ziyaret ederek firma sahibi Sn. Talat Halit 
DİNÇER’E bayilik belgelerini takdim etmişlerdir.

•  Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Dış Ticaret Ekibimiz 
Lübnan’dan gelen misafirlerimiz ile Kayseri’deki 
genel merkezde toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda 
Lübnan inşaat sektörü hakkında bilgi alındı. 
Kendilerine firmamız tanıtılarak işbirliği detayları 
görüşüldü. Ayrıca bölgedeki projeler ve detayları 
istişare edildi.

•  İngiltere ABS GYPSUM firması yöneticilerinden 
Mr. Fernando LOVERO fabrikamızı ziyaret etmiştir. 
Ziyarette Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Dış Ticaret 
birimimiz ile işbirliği detayları görüşülüp karşılıklı 
istişarelerde bulunulmuştur.
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Favori Şirket İçi Öneri Sistemi 
Firmamızda oluşturulan iyileştirme öneri takımları iki aylık periyotlar ile bir araya gelerek tüm 
sistem ve süreçlerle ilgili öneriler geliştirmektedir. Oluşturulan öneri ligi ile de öneri takımlarının 
puan sıralamaları yapılmaktadır. Firmamızda öneri sunan 6 farklı takım bulunmaktadır. Tüm 
öneriler firmamız Ar-Ge ve İnovasyon kurulu tarafından dikkatle değerlendirilmektedir. Bu 
bülten fikri de öneri sisteminden gelmiştir. 

Anadolu Markaları Ödülüne Başvuru Yaptık
Firma olarak Anadolu Markaları ödülüne başvuru yaptık. 1996 yılında kurulan firmamızın 
markalaşma sürecini adım adım anlattığımız müracaatımız henüz değerlendirme aşamasında 
bulunmaktadır.  Değerlendirme  Capital dergisi, FİBA Bank, Ekonomist ve Vodafone öncülüğünde 
bir kurul tarafından yapılmaktadır.

KOSGEB Projemiz Birinci Aşamayı Geçti 
KOBİ-GEL başlığı ile açılan destekten yararlanmak üzere hazırladığımız ve KOSGEB’e sunduğumuz                      
proje ilk aşamayı geçti. Projemiz, ihracatımızın artırılmasını sağlamak amaçlı panel üretimimizi 
artırmaya yöneliktir. Projemiz, değerlendirmelerin ikinci aşamasındadır. 

Favori Bayi ve Müşteri Memnuniyeti Anketi Başlıyor
Firma olarak yılda bir kez yapacağımız müşteri ve bayi memnuniyeti anketimizin ilkini ocak 
ayı içerisinde yapacağız. Bayi ve müşterilerimize mail ile göndereceğimiz bir link üzerinden 
gerçekleştireceğimiz anketimize katılımlarınızı bekliyoruz. Vereceğiniz cevaplar çalışmalarımıza 
ışık tutacaktır. Katılımınız için şimdiden teşekkür ederiz. 
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 Yıllardır geleneksel hale gelmiş olan A Plus bayi toplantımız bu yıl Bosna-Hersek’te idi. 
İş ve gezinin harmanlandığı program 4 gece 5 gün sürdü
Gezimizin ilk günü meşhur Baş çarşı, tarihi Osmanlı Hanı (Morica Han) Hüsrev Bey Camii ve 
Bosna’nın ilk başkanı olan merhum Aliya İzzetbegoviçin’de kabrinin bulunduğu şehitlik ziyaret 
edildi.

 2. gün Dünya mirası listesindeki tarihi Mostar Köprüsü, nehir manzaralı yolculuğun 
ardından da Osmanlı Koyu olan Poçitel ziyaretleri gerçekleşti. Burada sokaklarda dolaşan 
çocukların dahi, Türkçe konuşması ekibimizin dikkatini çekti. Daha sonra Osmanlı dervişleri 
tarafından inşa edilen ve bölgedeki ilk İslam eseri olan Blagaj Tekkesi herkesi büyüledi. Öğlen 
yemeği Buna Nehri kenarında yendi ve nehirden çıkan avlanan alabalık misafirlerimize 
servis edildi. Akabinde Kuyumcular çarşısı ve Eski Hamam gezildi. Mostar’ın yerel pazarında 
misafirlerimiz alışveriş yaptı. Saraybosna’ya dönerken Neretva Nehri manzarasında kuzu 
çevirme ile akşam yemeği programımız gerçekleşti.

 3. gün kahvaltı sonrası 1992-1995 arası gerçekleşen savaşın kaderini değiştiren Savaş 
Tüneli ziyaret edilip burada savaş ile ilgili geniş bir bilgi alındı ve belgesel izlendi. Sonrasında 
Travnik’e geçilip günümüzde de yaşayan ve eğitim veren İbrahim Elçi Paşa Medresesi ve Alaca 
Camii ziyaret edildi.
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2017 BOSNA HERSEK
A PLUS BAYİ TOPLANTISI
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4. Gün Bayi toplantımız gerçekleşti. Satış ve Pazarlama Müdürümüz Sn. İbrahim Öztürk açılış 
konuşmasını yaptıktan sonra sunumumuz gerçekleşti. Genel Müdürümüz Sn. Emrah Cankut 
internet sitemizle alakalı yeni gelişmeleri bayilerimiz ile paylaştı ve 2018 yılı için satış stratejileri 
bayilerimiz ile paylaşıldı. A Plus bayi bölge birincilerine ödülleri takdim edildi. Gezinin son 
akşamı Boşnak gecesi ile son buldu.

5. Ve son gün kahvaltının ardından yine Başçarşıya son alışverişler için gidildi ve oradan da 
havaalanına geçildi.

Favori Yapı değerli iş ortakları ve aileleri ile birlikte hem Bosna Hersek’in tarihi ve doğal 
güzelliklerinin tadını çıkardı, hem de geleneksel bayi toplantısını gerçekleştirdi. Yeni bir bayi 
toplantısında görüşmek üzere.
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Diyarbakır Ustam Yapı Ferman KAYA

Gaziantep Milano Yapı Dekorasyon
Mesut ZATEROĞULLARI

İzmir Aska Mimarlık Lütfü SARAÇ

Yozgat Kaplan Alçı Dekorasyon Ferhat KAPLAN

Erzincan Asmane Tavan Sistemleri Ahmet ÇEVİK

İstanbul Özer Yapı Muhammet ÖZTÜRK

Konya Üçtepe Mühendislik İbrahim-Merve BATI

Malatya Odt Yapı Mehmet YILMAZ
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Genel Müdürlük: Mimarsinan O.S.B. 12. Cd. No:11 Melikgazi/KAYSERİ
Fax 0352 320 05 02 • info@favoriyapi.com.tr

Adana Fabrika: Adana-Mersin Karayolu 19.Km Seyhan/ADANA
Fax  0322 346 68 88

Asma Tavanda Dünyanın Markası,

Türkiye’nin Favori’siyiz.

444 98 38
www.favoriyapi.com.tr


