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Merhaba
Kurumsal Yönetim

Değişimin çok hızlandığı bir dönemden geçerken başarılı olan firmaların, doğru plan yapan ve 
gelecek için öngörülü tahminlerde bulunan firmalar olduğu görülmektedir. Başarılı firmalar düzenli 
olarak bulundukları ortamı değerlendirir, fırsat ve riskleri devamlı olarak takip ederler.
Firmaların stratejik planlama ve kurumsal performans yönetimi çerçevesinde belirlenen, stratejiler 
doğrultusunda hareket etmesi, kurumsal karnelerin oluşturulması, doğru karar alma ve operasyonel 
yönetim süreçlerinin desteklenmesi gerekmektedir. Bu destekler firmalara katma değer olarak 
kazanım sağlamaktadır.

Stratejik planlama ve kurumsal performans yaklaşımında, pazarın gelişimi göz önüne alınarak şirket 
değerinin pazar gelişimi dâhilinde nasıl korunabileceği ve daha iyi şartlarla nasıl artırılabileceğine 
ilişkin planların oluşturulması hedeflenir. Firmaların gelişimine etki edebilecek iç ve dış tüm etmenler, 
şirket vizyonu, hedefleri, temel inisiyatifleri ile şirket üst düzey değerleri belirlenir.
Büyümeye paralel olarak organizasyon ve süreçler daha yoğun yapıya ulaşmakta, birimler arasındaki 
koordinasyon ve önceden belirlenmiş hedeflerin düzenli kontrolü daha da önem arz etmektedir. 
Organizasyonun her seviyesinde performans yönetimi, stratejiyi oluşturan önemli hedeflere 
odaklanmaya yardımcı olmaktadır. Bu nedenle stratejik hedeflere uygun kurum, departman ve 
birey seviyelerinde performans göstergelerinin belirlenmesi, takibi ve karnelerin oluşturulması 
kritik önem taşımaktadır.

Firmalar, vizyonlarını aksiyonlara dönüştürerek iş ortaklarının sürdürülebilir üstün performans 
sergilemesine yardımcı olmalıdır. Favori Yapı iş ortakları ile birlikte uyum içerisinde çalışarak, 
uygulanabilir stratejik planların ve kurumsal performansın hazırlanmasında iş ortaklarımıza çözüm 
ortağı olmaktadır.

Değişimin türünün ve sürecinin dahi çok hızlı değişeceği yakın gelecekte, güvenilir bir partnerle 
devam etmek, fırtınalı denizde sakin bir limanda bulunmak kadar değerli olacaktır. 22 Yıldır sektör 
içerisinde etik ve ahlaki değerlerinden ödün vermeyen Favori Yapı, bu süreç içerisinde iş ortaklarına 
üretim gücünü ve çeşitliliğini de sunarak pazar gelişimini sağlamayı hedeflemektedir.
Sürdürülebilir büyümenin, geleneksel ticari değerleri çağımızın kurumsal işleyişiyle 
bütünleştirmekten geçtiğinin bilincinde olan Favori Yapı, sadece firma bünyesinde değil sektör 
bazında geleceğin vizyonunu belirlemektedir.

Küreselleşmenin getirdiği rekabet ortamında, yıllardır takip ettiğimiz kalite standartlarından feragat 
etmeden ve geleneksel ticari etik değerlerimizden ayrılmadan daha üretken, daha verimli ve daha 
aydınlık yarınlara hep birlikte yürümek dileğiyle.

Emrah CANKUT
Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür



Favori Yapı Asma Tavan Sistemleri

Değerli Paydaşlarımız,
Favori Bülten aracılığı ile hepinize merhaba diyorum.
 
Şirket Yönetim Kurulunda yaptığımız görev 
dağılımı gereği ve belki de en çok anladığım konu 
itibariyle şirketimizin mali işlerine ben bakıyorum. 
Çocukluktan den beri babamızın dükkânında 
tabir caizse “çekirdekten yetme” iş dünyasının 
içerisindeyim. Arkadaşlar bazen diyor ki Vedat Bey 
senin şüphelendiğin ne varsa hepsi gerçekleşiyor. 
Çek konularında, döviz iniş çıkışlarında, müşteri 
risklerinde, ekonomik koşullarda, enflasyon ve 
büyüme tahminlerinde belki bir ekonomist değilim 
ama kendime göre tahminlerim var. Bu tahminlerimi 
Yönetim Kurulu toplantılarında gündeme 
getiriyorum ve değerlendirmeler yapıyoruz. Şirket 
danışmanımız ve Finans müdürümüzle birlikte tüm 
gelişmeleri an ve an takip ederek riski minimize 
ederek yol almaya devam ediyoruz. 

Çok şükür ki Türkiye için oldukça önemli bir seçim 
sürecini geride bıraktık. Ekonomideki gerginlik 
bana göre bir miktar azaldı, önümüzdeki süreçte 
daha da azalacağını düşünüyorum. Döviz kurlarında 
yaşadığımız dalgalanmaların, artan enflasyonun, 
önümüzdeki süreçte yatay bir seyre geçeceğini ve 
artan faiz oranlarının da yapısal düzenlemelerle 
aşağı doğru yöneleceğini tahmin ediyorum. Son 
aylarda kaybedilen istikrarın biraz dalgalanmalarda 
5-6 aylık periyodda yeniden kazanılacağına 
inanıyorum. 

Favori ailesi olarak biz de gerek iç piyasada gerekse 
ihracatta her geçen gün büyüyoruz. Büyümenin 
getirdiği riskleri ve finansmanı yönetmeye gayret 
ediyoruz. Büyüme, beraberinde yeni riskleri, ek 
finansman kaynaklarını, artan rekabeti, istihdam 
artışını, daha fazla nakit ihtiyacını beraberinde 
getirir. Firma olarak tüm bu süreçleri sıkı bir şekilde 

takip ediyoruz. Sizlere çok daha iyi ürün ve hizmet 
sunabilmek için almamız gereken tedbirler var, bu 
tedbirleri Yönetim Kurulumuzda tartışıyoruz. Satış 
ve Pazarlama biriminin bu tedbirlerdeki görüşlerini 
önemsiyoruz ve dikkate alıyoruz. Bir taraftan 
mali yapımızı güçlendirmeye ve riskleri minimize 
etmeye çalışırken diğer taraftan bayilerimizi ve 
müşterilerimizi tüm süreçlerde yok sayamayız. 
Yani bir taraftan sizleri satış olarak güçlendirmeye 
çalışırken öte taraftan mali olarak yeniden 
yapılanmaya gidiyoruz. Maliyetlerimizi, finansal 
oranlarımızı, risklerimizi, giderlerimizi, hammadde 
tedarikini ve vadelerimizi masaya yatırıyoruz. 

2018 yılı bütçemizi Aralık 2017 itibariyle 
tamamlamıştık. Tüm gelir ve giderlerimizi bütçe 
dâhilinde takip etmeye gayret ediyoruz. Gelinen 
nokta itibariyle sıkı bir bütçe disiplini sağlamış 
bulunmaktayız. Satış ve gider bütçelerimizde 
beklentilerimiz çerçevesinde gelişmeler sağladık. 
Özellikle satış kanadında siz değerli bayi ve 
müşterilerimize teveccühleriniz için teşekkür 
ediyorum. Mali açıdan yaptığımız ve yapacağımız 
tüm çalışmalar şirketimizin uzun vadeli ve güçlü 
olmasını sağlamaya yönelik çalışmalardır. Uzun 
vadeli güçlü bir şirket olmak hem Ülke Ekonomimiz 
hem de siz değerli paydaşlarımız için olmazsa olmaz 
bir gerekliliktir.

Bu vesileyle siz değerli paydaşlarımıza başarılar 
diliyorum. 

Bayi ve müşterilerimize hayırlı ve bereketli ticaretler 
diliyorum.

                                                                                                                                                                                                  
Vedat Ali EĞRİDAĞ
Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 

“Favori Ailesi Olarak Gerek İç 
Piyasada Gerekse İhracatta
Her Geçen Gün Büyüyoruz.”
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İstanbul Anadolu Bölge A Plus Bayimiz Özer Grup Firma Sahibi Muhammet Öztürk ve Mersin Cam Elyaf 
Firma Sahibi Zübeyir Doğan Yönetim Kurulumuzu ziyaret etmiştir. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine 
teşekkür ederiz.

Diyarbakır Bölge Distribütör Bayimiz Ustam Yapı 
Firma Sahibi Mehmet Çakırgöz firmamızı ziyaret 
etmiştir. Ziyaretten dolayı kendilerine teşekkür 
ederiz.

TATA STEEL TİC. AŞ Satış Müdürü Sn. Mustafa 
SARIŞIN Genel Müdürümüz Sn. Emrah CANKUT’U 
ziyaret ederek fabrikamızı gezmiştir. 
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FVP Metal Asma Tavan Panelleri, 
alüminyum ve galvanize çelik ham madde 

ak ç enk ve ebatlarda 
üretiler an 

enekler sunar.

an sistemleri, 
projeye v a destek vermekte ve 
ç .

TSE s e kamu 

ile FVP Metal Asma Tavan Panellerini 
ter e 

yar

FVP Metal Asma Tavan Sistemleri uzun 

ve projeye uygun seçenekleri, 
deformasyona kar e ön 

.

Asma tav
hav
sistemler ve de apar e uyum 

acak niteliktedir.

KULLANIM ALANLARI
• Hav
• Konferans Sal
• Sinema ve Tiyatro Sal
• Üniversiteler ve Okullar

v ence Merkezleri
eksleri ve Hastaneler

• Metr tasy
• Kafe ve Restoranlar
• Spor Sal e Sosyal Tesisler

eri

• Akustik perf
• Es
• Güçlü ses y
• Nemden etkilenmez
• Darbelere v a day
• Zengin renk seç
• Kolay montaj ve demontaj

Metal Tavan Sistemleri
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AYLAR

Sistem

Ebat (mm)

Lay-on , Lay-in , Clip-in (Gizli T

600x600, 300x300, 300x600, 600x1200

0,40mm, 0,50mm, 0,55mm, 0,70mm

Hammadde Alüminyum ve Galvenize Çelik

Perforasyon (mm) Ø2,5

Akus

Renk

glas ve Y

Standart Ral 9016 veya Ral katal enklerden

Clip-in 600x600mm Lay-on 600x600mm Lay-in 600x600mm

Clip-in 300x300mm Lay-on 300x300mm Lay-in 300x300mm

Ø1,8

T tem T-24, Beyaz v

Clip-in Kesit Lay-on  Kesit Lay-in Kesit
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2009 yılında firma sahibi Okan KARA tarafından kurulan HANEDAN YAPI dinamik ve genç 
kadrosuyla dekorasyonun her alanındaki tüm  yenilik ve gelişmeleri takip ederek sorunlara 
akılcı ve pratik çözümler bulmaya devam etmektedir. Ocak 2018 itibariyle büyüme kararı alıp 
HANEDAN AHŞAP VE YAPI MLZ. SAN. LTD. ŞTİ. olarak Samsun’da faaliyetlerine devam etmektedir.  
Hanedan Yapı başardığı güzel işler ile  hızla ilerleyen  sektöründeki tercih edilen firmalar arasına 
girmeyi amaçlamış ve bunu gerçekleştirmek için sizlere  hizmet sunmaya devam etmektedir. 
Firmanın esas hedefi şüphesiz ki müşterilerinden gelecek talepler doğrultusunda, hem 
müşterilerinin zevk ve tercihlerini dikkate alarak,  hem de kendi teknik bilgi birikimlerini ortaya 
koyarak  bilgi paylaşımına dayalı modern  dekorasyon teknolojilerini uygulamak, taahhüt ettiği 
işleri zamanında  ve gönül rahatlığı içerisinde  yapmanın mutluluğunu yaşamak ve yaşatmaktır. 
Hanedan Yapı ekibi olarak  Siz  değerli müşterilerimizin işlerini zamanında ve doğru yaparak  
güzel işler başarmanın onurunu ve mutluluğunu   hep birlikte paylaşmak, dürüstlük ilkelerine 
bağlı kalarak işlerimizi teknik standartlara ve iş ahlakına uygun  yapmaktır. Bu vesile ile çıtamızı 
bir adım daha ileri taşımanın mutluluğunu sizlerle paylaşıyoruz.

HANEDAN AHŞAP VE YAPI MLZ. SAN. LTD. ŞTİ. - SAMSUN
B
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MİSYONUMUZ
Ürünleri birbirinden ayıran en önemli husus tasarım yöntemlerindeki farklılıklardır. Müşterilerimize 
bakış açımız ‘müşterime başka ne satabilirim?’ değil “Müşterilerim başka neye ihtiyaç duyabilir, onlara 
değer yaratacak neler önerebilirim?” dir. Kalite, satış öncesi ve satış sonrası müşteri memnuniyetini 
en tepede tutarak değişen ve gelişen sektörü yakından takip ederek kendimize ve çalışmalarımıza 
bu doğrultuda yön veriyoruz.

VİZYONUMUZ VE HEDEFLERİMİZ
  “Gelecek yıllarda tüketicilerin ihtiyaçları neler olacak ve biz bunu şirket olarak nasıl karşılamalıyız?” 
diye kendimize sorup vizyonumuzu ona göre geliştirmekteyiz. Her geçen gün artan rekabet 
ortamında hizmetini vermekte olduğumuz ürünlerin üretimini de bünyemize katmak ve showroom 
sayımızı artırmak amacı ile büyümek hedefindeyiz.

SOSYAL SORUMLULUKLARIMIZ
Hanedan Yapı olarak,  ‘’İnsana saygı’’ ve ‘’ Sürekli İyileştirme’’ kavramlarını ile kendimizi geliştirirken, 
sosyal sorumluluklarımızı da yerine getirmeye gayret ediyoruz. Müşteri Memnuniyeti konusunda 
liderliğimizi sürdürmeyi  ve yaptığımız işlerde de lider marka olmayı her zaman hedefliyoruz.

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ
•  Dürüstlük
•  Güvenilirlik
•  Satış öncesi ve Satış sonrası müşteri memnuniyeti
•  Müşteri odaklılık
•  Sorumluluk
•  Ekip çalışması
•  Yenilikçilik
•  En iyi çalışma koşullarını sağlamak
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IS0 9001:2015 BELGEMİZİ ALDIK 
Geçtiğimiz yıllarda firmamız Kalite Güvence Sisteminde ISO 9001:2008 belgesine sahipti. 
Yaptığımız çalışmalarla ISO 9001 belgemizi 2015 versiyonuna yükselttik ve denetimleri başarı 
ile gerecek belgemizi almaya hak kazandık. Firmamızda daha önce kapsam dışı bıraktığımız 
bazı süreçleri de kapsam içerisine aldık ve böylece kapsam dışı birim ve sürecimiz kalmamış 
oldu. Hali hazırda firmamızdaki tüm iş ve işlemleri 11 sürece ayırdık ve her bir sürece ilişkin 
performans kriterleri belirledik. Bu kriterleri de uyumu sıkı bir şekilde denetliyoruz. Hedefimiz 
tek seferde kaliteyi yakalamak ve kalitemizi standart hale getirmektir.  

SATIŞ VE PAZARLAMA ÇALIŞTAYI
Firmamızda yılda bir kez yapılan geniş kapsamlı satış ve pazarlama çalıştayı 18-20 Haziran 
tarihleri arasında yapıldı. Çalıştay’a Satış ve Pazarlamadan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
Mustafa Kemal ÇEVGEL, Mali İşlerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Ali EĞRİDAĞ, firma 
danışmanı ve Yönetim Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU, Satış ve Pazarlama 
Müdürü İbrahim ÖZTÜRK, Satış ve Pazarlama Müdür Yardımcımız Göksel GÜMRÜKÇÜ katıldı. 
Beş gün süren çalıştay da müşteri risk çalışması, Favori Akademi Eğitimleri, bayilik sistemleri, 
sözleşmeler, bağlantı sistemleri, talep edilecek teminat miktarları, ürün iade prosedürü gibi 
konular üzerinde duruldu. Çalıştay da alınan kararların bir kısmı kısa vadede bir kısmı orta 
vadede ve bir kısmı da uzun vadede hayata geçirilecek.

TEBİF FUARI
19-22 Nisan 2018 Tarihleri arasında Ankara Congresium da  gerçekleşen Tebif ( Türkiye İnşaat 
Teknolojileri ve Endüstriyel Yapı Fuarı ) tüm illerden gelen katılımcılar ve ziyaretçilerle oldukça 
ilgi görmüştür. Stand alanımızda Satış ve Pazarlama Müdürümüz Sn. İbrahim ÖZTÜRK, Satış ve 
Pazarlama Müdür Yardımcımız Sn. Göksel Gümrükçü ve Ankara Bölge Satış Yönetmenimiz Sn. 
İnanç ÇINAR bulunarak ziyaretçilerle birebir ilgilenip sektörle ilgili istişarelerde bulunmuşlardır.
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Oğuz BALCIOĞLU 2015 Temmuz ayında Satış Asistanı bölümünde 

işe başlamıştır. Kayseri, İzmir, Adana, Diyarbakır ve Konya 

Bölgelerinin Temmuz 2018 itibariyle Operasyon Yönetmenliği 

devam ettirmektedir.

Konya Bölge Satış Yönetmeni Selim AKBAY Haziran ayı itibariyle 

Favori Yapı ailesine katılmıştır. Kendisine görevinde başarılar dileriz.

Trabzon Bölge Satış Yönetmeni Bora ŞAHİNOĞLU itibariyle Favori 

Yapı ailesine katılmıştır. Kendisine görevinde başarılar dileriz.

Seda GÖKER Temmuz ayı itibariyle Genel Müdür Asistanı olarak Favori 

Yapı ailesine katılmıştır. Kendisine görevinde başarılar dileriz.

Hasan COŞKUN Haziran ayı itibariyle Dış Ticaret Yönetmeni olarak 

Favori Yapı ailesine katılmıştır. Kendisine görevinde başarılar dileriz.

Cumaali ÇELİK Haziran ayı itibariyle Dış Ticaret Yönetmeni olarak Favori 

Yapı ailesine katılmıştır. Kendisine görevinde başarılar dileriz.
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Favori Yapı’nın geleneksel hale gelen Favori Yapı iş ortakları ve iftar sohbetleri bu yıl 4 bölgede 
yapılmıştır. Konya Bölge A Plus Bayimiz Üçtepe Mühendisliğin alt bayileri ve uygulama 
bayilerinin katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz.  Konya’daki iftar yemeğimiz Anemon 
Hotelde yapılmıştır. 70 misafirimizin katıldığı davetimize satış firmaları ve uygulama firmaları  
katılmış olup iftar yemeğinde konuşma yapan Satış ve Pazarlama Müdürümüz İbrahim ÖZTÜRK 
katılımcılara teşekkür ederek, firmamızda yeni dönemdeki bazı yeniliklerden söz etmiştir. 
Birlikten kuvvet doğacağının altını çizen Öztürk,  Favori ailesinin 4 yıl içerisinde güçlenerek 
büyüdüğünü ifade etmiştir.

Bir diğer Favori Yapı iş ortakları ve iftar sohbetleri organizasyonumuz Yozgat / Sorgun A Plus 
Bayimiz Kaplan Dekorasyon işbirliği ile gerçekleşmiştir. Yozgat iftar organizasyonumuz Grand 
Ser Hotelde yapılmış olup 100 civarında misafirimizin katıldığı davetimize satış firmaları ve 
uygulama firmaları katılmıştır. İftar sonrası konuşma yapan Kaplan Dekorasyon Yönetim 
Kurulu Başkanı Ferhat KAPLAN Bey, Favori Yapı Yönetim Kuruluna teşekkür ederek, birlikteliğin 
devamını dilemiştir. Yıllardır Favori ailesi ile birlikte çalıştıklarını, sevkiyat, ürün ambalajları, 
kalite, termin, ödeme gibi konularda Favori Yapının kendilerine destek olduğunun altını çizen 
Ferhat Bey, katılımcılara da teşekkür etmiştir. Satış ve Pazarlama Müdürümüz İbrahim ÖZTÜRK’ 

Favori Yapı ve İş Ortakları 2018 İftar Sohbetleri Sa
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de yaptığı konuşmasında Kaplan Dekorasyona teşekkür ederek, milli üretimi destekledikleri 
için tüm satış firmalarına, uygulama firmalarına, müteahhit firmalara ve diğer tüm katılımcılara 
teşekkür etmiştir. Favori Yapının milli bir marka olduğunu, imalat kapasitesi itibariyle her geçen 
gün büyüdüğünü belirtmiştir. Bu bakımdan da ülkemizde sektörel bazda öncü firma olduğunu 
ifade etmiştir. Yozgat, Favori Yapı iş ortakları ve iftar sohbetlerine tüm Yönetim Kurulu üyelerimiz 
de katıldılar. 

İzmir Bölge’de düzenlenen Favori Yapı iş ortakları ve iftar sohbetleri ne İzmir Bölgede bulunan A 
Plus Bayiler iştirak etmiş olup İzmir Wyndham Grand Hotelde düzenlenmiştir. Programa Yönetim 
Kurulu üyelerinden Mustafa Kemal ÇEVGEL ve Vedat Ali EĞRİDAĞ’ın yanı sıra Satış ve Pazarlama 
Müdürümüz İbrahim ÖZTÜRK Satış ve Pazarlama Müdür Yardımcımız Göksel GÜMRÜKÇÜ ve 
bölge satış yönetmeni arkadaşımız Burak ÖZYAŞAR katılmışlardır. İftar programında konuşma 
yapan İbrahim ÖZTÜRK nezaket göstererek iftar yemeğimize katılan misafirlerimize teşekkür 
etmiş, Favori ailesinin her geçen gün güçlendiğini, büyüdüğünü belirterek büyümenin tek taraflı 
olmaması gerektiğini, aile olarak büyümenin ve güçlenmenin esas olduğunun altını çizmiştir 
Öztürk ayrıca iftar yemeğine katılım gösteren firma temsilcilerine de bazı ekonomik veriler 
hakkında değerlendirmeler yapmış olup, başta A Plus Bayilerimiz Aska Mimarlık Lütfü Saraç,  
Netcom Alüminyum  Nusret Türk,  Fm İnşaat Fatih Yıldırım, Ag Metal Özhan Hanoğlu, Gülyapan 
Yapı Salih Oğuztürk, Mavi Kale Muzaffer Biçer, Fahrettin Küçükler Fahrettin Küçük, Büker Makina 
Muhammed Çıplak olmak üzere tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz.
 
Bu yılki Favori  Yapı iş ortakları ve iftar sohbetlerinin sonuncusu Diyarbakır Erdebil Köşkü 
Restaurantın da düzenlenmiştir İftar programına  satış firması, müteahhit firmalar ve uygulama 
firma temsilcileri olarak yaklaşık 150 davetli katılmıştır. Diyarbakır Bölge’de yıllardır bayiliğimizi 
başarılı bir şekilde sürdüren ve son bir yıldır distribütör bayi statüsü alan Ustam Yapı Favori 
bayrağını dalgalandırmaktadır. Ustam Yapı Yönetim Kurulu Üyeleri ve çalışanlarına teşekkür 
ediyoruz. İftar sonrası konuşma yapan Ustam Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ÇAKIRGÖZ, 
bölgedeki müteahhit firma ve uygulamacıların karşılaştığı genel sorunlardan bahsetti. Firma 
olarak Favori Yapı’nın bu zorlukları aşmada kendilerine büyük destek olduğunun da altını çizerek, 
Favori Yapı Yönetim Kuruluna teşekkür etmiştir. Satış ve Pazarlama Müdürümüz İbrahim ÖZTÜRK 
‘de Diyarbakır bölgenin bizim için büyük önem taşıdığını belirterek uyumlu çalışmalarından 
dolayı Ustam Yapı Yönetim Kuruluna ve tüm katılımcılara teşekkür edip Diyarbakır bölgenin 
bölge olarak hedeflediğimiz noktaya henüz ulaşmadığını ama yapılan çalışmalarla 2019 yılında 
hedefimizi yakalayacağını belirtmiştir. Öztürk ayrıca bölgenin dinamiklerini iyi bildiklerini ve bu 
bölgedeki uygulamacıların ve müteahhit firmaların sorunları ile yakından ilgilendiklerini de ifade 
etmiştir.
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FAVORİ Yapı olarak Dış Ticaret Birimi ile yılda 
bir kez kapsamlı olarak yaptığımız çalıştayı 
4-5 Haziran 2018 tarihlerinde yaptık.  9 
üst başlıkta 36 farklı konuyu masaya 
yatırdık ve detaylı değerlendirmeler yaptık. 
Toplantıya Satış ve pazarlamadan sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Kemal 
ÇEVGEL, Mali işlerden sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyemiz Vedat Ali EĞRİDAĞ, şirket 
danışmanımız ve Yönetim Kurulu Üyemiz 
Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU, Satış ve 
Pazarlama Müdürümüz İbrahim ÖZTÜRK, 
Dış Ticaret Müdürümüz Ayhan ÖZTÜRK, 
Dış Ticaret personeli Cumaali ÇELİK, Hasan 
COŞKUN ve dış ticaret asistanları katıldı.

Çalıştayın ana konusu ihracatın artırılması idi. Bu ana konuyu destekleyecek şekilde toplantıda öncelikle 
dış ticaret departmanının çalışma sistemi değerlendirildi. Hedef ülkeler, hedef ülkelerdeki ciro hedefleri, 
hedef ülkelerdeki distribütörlük çalışmaları yeni hedef ülkelerdeki araştırmalar ve Devlet destekleri ayrıntılı 
olarak ele alındı. Firma olarak Devlet desteklerinden daha fazla yararlanmamız gerektiği üzerinde durularak 
Uluslararası Ofis, Şube ve Mağaza açma desteğinden yararlanarak 2019 yılı içerisinde hedef ülkelerin birinde 
mağaza veya depo açılması kararlaştırıldı.

2018 yılının kalan 6 aylık hedefleri ve 2019 yılı hedefleri revize edildi. Yeni hedefler belirlendi. Sadece ciro 
hedefleri değil pek çok kriter açısından hedeflerimizi bu toplantılarda belirlemiş olduk.
İhracatın artırılması amacıyla ülkelerde yaşadığımız sıkıntılar maddeler halinde ve ülkeler bazında belirlendi. 
Her bir ülkede nasıl hareket edilmesi gerektiğine ilişkin detaylı bir yol haritası çıkarıldı. Ülkelerde yapılacak 
kampanyalar, ihracat fiyatları, iskontolar, nakliye, ihracat müşterileri ile yapılacak toplantılar, ülke gezileri 
ve yeni pazarlara yeni ürünler konularında değerlendirmeler yapıldı. Yurtdışı projeleri takip için yeni bir 
görevlendirme yapıldı.  Mevcutta ihracat yaptığımız ülkelerdeki satışların artırılmasına yönelik stratejiler ve 
hedefler belirlendi. Ülkelere yapılacak ziyaretlerin takvimleri de netleştirildi.

2018 ve 2019 yılı yurtdışı fuarları ve takvimleri değerlendirilerek katılım sağlanmasının faydalı olacağı fuarlar 
belirlendi. Markamızın yurtdışında tescili ile ilgili iş ve işlemleri başlanması kararı alındı.
Firma olarak dövizle yapmamız gereken ödemelerimiz var. Dövize olan bağlılığımızı azaltmanın yolu 
firmamıza döviz girdisi oluşturmaktır. Böylece ödeme dengemizi sağlamış oluruz. İhracatı artırmanın 
yanı sıra bu çalıştayda ithalatı azaltmanın yollarını tartıştık. İthal etmek zorunda kaldığımız hammadde ve 
malzemelerle ilgili bir değerlendirme yaptık.

Firma olarak şuna inanıyoruz ki artan ihracat sadece firmamız için değil Ülkemiz için de büyük önem 
taşımaktadır. Firmamıza sağlanacak döviz girdisi Ülkemize sağlanacak döviz girdisi demektir ve dış ticaret 
açığının kapanması demektir.

Umuyoruz ki bu çalıştay zaten var olan ihracatımızı artırır ve yeni yeni Ülkeler ve müşterilere açılım yaparız. 
Hali hazırda 3 dış ticaret personeli ve 5 ülke asistanı ile çalışmalarımızı hem firmamız hem de Ülkemiz için 
var gücümüzle sürdüreceğiz.

       Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU
       Firma Danışmanı ve Yönetim Kurulu Üyesi 
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Firmamızın tescilli markası olan Sound 
Pannels Kayseri Fabrikamızda 2016 yılında 
üretilmeye başlanmıştır. Sound Pannels 
üretiminde 5 ayrı perforasyon seçeneği 
300*600 mm, 600*600 mm, 600*1200 mm ve 
1200*2500 mm ebat seçenekleri, 8 mm, 9,5 mm 
ve 12,5 mm kalınlık seçeneği vinil kaplı, boyalı 
ve boyasız yüzey çeşitleri mevcuttur. Sound 
Pannels akustik alçı paneller yurtiçi ve yurtdışı 
pazarındaki bayi ve projelerde yerini almaktadır. 
Sound Pannels üretim kapasitemiz yıllık 200.000 
m²’dir. Kapasitemiz her geçen gün artarak devam 
etmektedir. İç ve dış piyasadaki taleplere göre 

bu miktarları artıracak planlar yapılmaktadır. 
Kalite kontrol titizlikle takip edilmekte ve ar-ge 
çalışmaları sistemli olarak yürütülmektedir. 

Akustik özellik sağlayan ithal yanmaz 
kumaşlar sayesinde ses yutma özelliği bulunan 
Sound panellerin başta okul, hastane, alışveriş 
merkezi, sosyal tesisler, kreşler, sinema-tiyatro 
salonları, havaalanı, eğlence merkezi ve spor 
salonu olmak üzere birçok kullanım alanı vardır. 
Estetik görüntüye sahip olduğu için mimari 
projelerde panellerimiz kullanılmaktadır. 
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Proje Adı  :  SAMSUN İLKADIM BELEDİYE HİZMET BİNASI PROJESİ
Projede Kullanılan Ürün :  Metal Panel

Projede Kullanılan Ürün Metrajı : 6.500 m²
Yüklenici Firma : Tam Yapı

Proje Bayisi : Hanedan Yapı

Proje Adı:   ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PROJESİ
Projede Kullanılan Ürün:  Alçı Levha Karopan

Projede Kullanılan Ürün Metrajı:  17.000 m²
Yüklenici  Firma:  Yöntem Yapı 
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Proje Adı
İZMİR MENDERES İLKÖĞRETİM 

OKULU PROJESİ

Projede Kullanılan Ürün
Alçı Levha Karopan

Projede Kullanılan Ürün Metrajı
4.500 m²

Yüklenici Firma
Soylubey Yapı

Proje Adı
İSTANBUL SİLİVRİ DURUŞMA 

SALONU PROJESİ

Projede Kullanılan Ürün
Akustik Alçı Levha 1500 m² 

Metal Panel 2250 m²

Yüklenici Firma
Tuana Dekor

Proje Bayisi
Koçoğlu İnşaat

Proje Adı 
KIRIKKALE TOKİ PROJESİ

Projede Kullanılan Ürün
Metal Panel

Projede Kullanılan Ürün Metrajı 
4.000 m²

Yüklenici Firma
 3S Grup  
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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


