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Merhaba
Dış ticaret birimi adına merhabalar

Dış ticaret birimi, günümüzde firmaların dünyaya açılan kapısı konumundadır. Bu kapının ihtişamlı 
olması, firmaların marka değerine katkıda bulunan önemli bir etkendir. Ülkemizde özellikle son 
yıllarda ihracat noktasında Devletimiz büyük bir teşvikle üretici firmaları bu yöne sevk etmeye 
çalışmaktadır. Firma ürettiğini pazarlayıp satabildiği müddetçe ayakta kalabilir. Sattığını da dünyaya 
marka değeriyle pazarlayabildiği takdirde de sağlam olarak kök salar.
Favori yapı olarak 2018 yılı itibariyle 40’ı aşkın ülkeye ihracat yapmış durumdayız. Gün be gün bu sayı 
artmaktadır. 2018 de geçmiş yıllara kıyasla ciromuz sene sonuna varmadan 5 katına çıkmıştır. 2019 
yılının hedeflerini ise şu günlerde belirliyoruz. Ülkemize ve Firmamıza döviz girişi sağlıyor olmanın, 
dış ticaret açığını kapatıyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Birim olarak ithalatı azaltmak üzere 
de bazı projeler üretiyoruz ve önümüzdeki dönemlerde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. 
Favori yapı ailesinin güçlü bir birimi olan bu yapımız 4 tam zamanlı, 4 stajyer öğrenci olmak üzere 
8 kişilik bir ekibe sahiptir. İngilizce, Arapça, Fransızca, Rusça ve Farsça ile dünyada firmamızı ve bu 
vesile ile ülkemizi tanıtmaktayız. 
Yıl boyunca Gürcistan, Katar, İran, Yunanistan, Irak, Bulgaristan ve Azerbaycan’a seyahatler düzenlenip 
pazarlarımızı yerinde inceleme imkânımız oldu. 2019 yılında da hedef olarak 10 ülkeye ziyaret 
planlıyoruz. Ayrıca yurtdışı müşteri ve bayilerimizle Türkiye’de tıpkı yurtiçi müşteri ve bayilerimize 
yaptığımız gibi toplantı planlıyoruz. 
Favori yapı olarak sektörümüzde öncü olmaya yönelik çalışmalarımız Dış Ticaret birimi olarak da 
devam edecektir. 

Ayhan ÖZTÜRK 
Dış Ticaret Müdürü 



Favori Yapı Asma Tavan Sistemleri

Çoğu insanın içerisinde yaşadığı, gününü ve gecesini 
geçirdiği mekânlarda kafasını kaldırıp da bakmadığı 
‘’asma tavan ürünleri’’ ni kendisine iştigal konusu olarak 
seçmiş bir şirketin kurucu ortağı ve yönetim kurulu 
üyesiyim. İnsanlar genel olarak yaşadığı, vaktini geçirdiği 
mekânların, zemin kaplamasına, duvar boyasına, 
mobilyalarına, tefrişatına ve bunun gibi daha birçok 
detayına dikkat eder iken, tavanında nasıl bir malzemenin 
kullanıldığı ile ilgilenmemektedir.
Yine benzeri şekilde, yapı üreten firmaların da işe geniş 
bütçeler ile başlayıp, yapının bitirilmesi aşamasında 
gündemlerine aldıkları asma tavan ürünlerine, bütçe 
daralması ve ilgi azlığından dolayı gereken önemi ve 
bütçeyi ayırmamaları da sektörümüzün diğer kronik 
dezavantajlarındandır.
Faaliyetimize başladığımız 22 yıl önce, asma tavan 
henüz çok bilinmiyor iken, bugün ‘’Asma Tavan Sektörü’’ 
kavramından bahsedilebiliyor ise bu; bizim gibi sektöre 
öncülük etmiş firmaların tüm olumsuz koşullara rağmen 
verdikleri emek sayesindedir. İlk yıllardan itibaren 
özverili, disiplinli ve sistemli çalışmanın değerinin 
bilincinde olarak, müşterilerimize çok ürün satmak kadar, 
satışın nitelikli olmasına da önem verdik. Müşterilerimizin 
depolarındaki ürünlerimizi, kendi depolarımızdaki 
ürünler gibi görerek, onların bu ürünleri piyasaya 
hızla sunabilmeleri için gerekli her türlü sistemsel 
düzenlemeleri yaparak, bugünkü bayilik sistemimizin alt 
yapısını yıllar içerisinde oturttuk.
2015 yılından itibaren adını ‘’A Plus Bayilik Sistemi’’ olarak 
belirlediğimiz yeni yapılanmamız ile sektörümüzdeki 
bayileşme çalışmalarına örnek olduk. Şehir bayileri 
statüsünde çalışan A Plus Bayilere, kendilerine tahsis 
edilen hinterlant içerisindeki her ölçekteki satış ve 
uygulama noktasına ürün tedariki yapabilecekleri 
avantajları sunduk. A Plus Bayilerimizi, kendi bölgeleri 
içerisinde alt bayilikler ile kendi yapılanmalarını 
oluşturmaları için destekledik ve Favori Yapı’ya direk 
gelen talepleri A Plus Bayilerimize yönlendirerek onların 
bölgelerinde güçlenmelerini sağladık.
2019 yılı için sistemde bazı revizeler yaparak, VİP A Plus 
Bayilikler ve Bölgesel Distribütörlükler oluşturmayı 
hedeflemekteyiz. VİP A Plus Bayiler daha imtiyazlı 
şehir bayileri olarak çalışacak olup, distribütörlerin 
ise daha geniş hinterlant içerisinde yapılanmaları 
hedeflenmektedir. Bu yeni yapılanma içerisinde 

bulunacak iş ortaklarımıza sunacağımız özel avantajlar 
ile onların daha geniş kitlelere ulaşmaları sağlanacak ve 
iş hacimlerine ekstra bir katkı oluşturulacaktır. 
Önümüzdeki dönemde finansal risk faktörünün en 
önemli parametre olacağının bilincinde olarak, satış 
sistemimiz içerisindeki tüm firmaların finansal risk 
haritalarını çıkartıp, belli kriterler dâhilinde çalışmayı 
planlamaktayız. Oluşturmayı hedeflediğimiz güçlü 
bölgesel bayilikler ile riskleri lokal olarak daha yakından 
ve daha doğru analiz edeceğimize inanmaktayız. 
Sektörel bayilik disiplini daha da güçlendirmek adına tüm 
bayilerimizden ve distribütörlerimizden belli kriterler 
dâhilinde teminatlarını alarak, müşteri çeki ve kendi 
çeklerini kullanım oranlarını belirleyerek, onlarında daha 
disiplinize satış yapmaları konusunda öncülük etmeyi 
amaçlamaktayız. Artan finansal risk tehditleri karşısında 
sadece firmamızı değil, tüm bayilerimizi korumak ve bu 
konuda onlarla işbirliği içerisinde olmak arzusundayız.
Tüm ürün gruplarımız için, halen hazırda var olan kalite 
belgelerine ilave olarak daha ileri ve farklı akreditasyon 
ve kalite belgeleri valmak için çalışmalarımız devam 
etmektedir. Bu belgeler hem yurt içinde, hem de yurt 
dışında Favori Yapı ürünlerinin tercih edilmesini artıracak 
ve iş ortaklarımıza daha nitelikli satışlar yapmalarını 
sağlayacaktır.
Belli periyotlarla düzenlediğimiz Müşteri ve Bayi 
Memnuniyet Anketi ile ürünlerimiz, satış ekibimiz, sevkiyat 
kalitemiz ve daha birçok unsur değerlendirmeye tabi 
tutularak, olabilecek aksaklıklar için yeni düzenlemeler 
yapılmaktadır.
Gelişen olumsuz ekonomik koşullar içerisinde nitelikli ve 
dürüst ticaret yapmanın daha da zorlaştığı günümüzde, 
Favori Yapı sahip olduğu kurumsal kimliği ile daha sistemli 
ve disiplinli çalışmalarıyla Asma Tavan Sektörünün öncü 
kuruluşu olmaya devam etmektedir. Önümüzdeki yılın 
planlamasının yapıldığı ve stratejilerinin oluşturulduğu 
bu günlerde değerli iş ortaklarımızla birlikte daha 
sağlam, daha verimli yarınlara ulaşacağımızın inancıyla 
çalışmaktayız. Sizlerden aldığımız gücü yine sizlerle 
paylaşarak birlikte büyümek dileğiyle.

Mustafa Kemal ÇEVGEL
Favori Yapı Yönetim Kurulu Üyesi

“Dünden Bugüne…
Müşteriden Bayiye…”
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SNG Global Firma Yöneticisi Sn. Volkan KAYA fabrikamızı ziyaret etmiştir. Ziyaretten dolayı kendilerine 
teşekkür ederiz.

Satış ve Pazarlama Departmanımız 2. Quarter değerlendirme ve 3. Quarter planlama çalıştay’ını 
gerçekleştirmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerimizden Vedat Ali EĞRİDAĞ ve Prof. Dr. Mahmut 
ÖZDEVECİOĞLU ASSAN firmasını ziyaret etmişlerdir. Ziyarette 2018 
yılındaki çalışmalar genel olarak değerlendirilmiş ve 2019 yılı satın 
alma planlaması yapılmıştır. Firma olarak 2019 yılı hedeflerimize 
uygun olarak ASSAN’dan yapmayı planladığımız satın almalarla 
ilgili bilgi alış verişinde bulunduk. Firma olarak metal alüminyum 
panelde 2019 yılında % 50 oranında üretim artışı hedefimizle ilgili 
firma yetkilerine bilgilendirme yaptık. Toplantılarda ayrıca 2019 yılı 
genel ekonomik beklentiler, alüminyum sektöründeki gelişmeler ve 
metal panel sektöründeki gelişmelerle ilgili fikir teatisinde bulunduk. 
Firmamız adına görüşmeler oldukça olumlu geçmiştir. 
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Favori Yapı Asma Tavan Sistemleri

Ustam Yapı Dekorasyon ilk olarak 2014 yılında Ferman KAYA ve Mehmet ÇAKIRGÖZ ile birlikte iki 
dostun ortaklığı ile kurulmuş olup kısa sürede emin adımlarla gün geçtikçe büyümeye devam 
ediyoruz. Kurulduğu yıl içinde Mazlum POLAT ortaklığımıza dâhil olmuştur. Bu birleşim Ustam 
Yapı Dekorasyona, Diyarbakır başta olmak üzere Türkiye pazarında inşaat malzemeleri satış ve 
uygulama alanlarında pazarda daha büyük paylar kazanılmasına fırsat sağlamıştır. Ustam Yapı 
Dekorasyon almış olduğu Favori Yapı Asma Tavan Sistemleri Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt 
illeri kapsamlı distribütörlüğü ile birlikte Karavil Grup Asvil, PeliParke, Favori boya, Albera boya, 
İks xps, Hilti, İzoset eps, Cenkar eps vb. markalarıyla bayilik zinciri ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Uygulama alanlarında Türkiye’nin her noktasında uzman kadromuzla ile hizmet vermekteyiz. 
Biz Ustam Yapı Dekorasyon ailesi olarak, öncelikle hizmete ve kaliteye dayalı çalışmalar 
içerisinde yer almaktayız. Türkiye pazarına pazarlama sektöründe öncülük edecek çalışmalar 
ve çabalar içerisindeyiz. Ustam Yapı Dekorasyon ve Arel İnşaat olarak kurmuş olduğumuz 2 
firmamızda dürüstlükten ödün vermeden tüm çalışanlarımız ile birlikte müşterilerimize çözüm 
ortağı olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Satış kaybı kaygısı olmadan kalite ve geri dönüş 
hizmeti sunarak müşterilerimizin ne aldığından 
ziyade, neye ihtiyacı olduğunu araştırmak ve gerekli 
hizmetleri sunmak firmamızın önceliklerindendir. 
Çalışma arkadaşlarımız ile birlikte en iyi hizmeti, en 
uygun fiyatlarla müşterilerimize  memnuniyetlerini 
de dikkate alarak sunmaktayız.

USTAM YAPI DEKORASYON-DİYARBAKIR
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Global yassı alüminyum sektörünün öncü üreticilerinden Assan Alüminyum, kurulduğu 1988 
yılından bu yana haddelenmiş alüminyum üretimi yapmaktadır. Rulo, levha, folyo ve boyalı 
alüminyum ürünleriyle ambalaj, distribütör, inşaat, dayanıklı tüketim, otomotive ve ısıtma-
soğutma gibi bir çok sektöre hizmet vermektedir. İstanbul Tuzla ve Kocaeli Dilovası tesislerinde 
Kibar Holding çatısı altında üretim yapan Assan Alüminyum, yassı alüminyum sektöründe 
yıllık 300 bin tona ulaşan kurulu kapasitesi ile Türkiye’nin lider kuruluşudur. Ayrıca 100 bin 
tona ulaşan alüminyum folyo üretim kapasitesiyle ise Avrupa’nın en büyük üç üreticisinden 
biri konumundadır. Assan Alüminyum, İSO’nun Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi şirketi 
sıralamasında 38. sırada bulunmaktadır.

Assan Alüminyum iş ortaklarıyla birlikte Geleceği Birlikte Şekillendirmeyi hedeflemektedir. 
Güvenilirlik, esneklik ve yenilikçilik temel değerleri ile birlikte iş ortaklarıyla güvene dayalı ve uzun 
süreli ilişkiler oluşturmakta ve onlara özel esnek çözümler geliştirmektedir. Assan Alüminyum 
bünyesinde yer alan yenilenebilir enerji üretim tesisi ve geridönüşüm tesisi ise şirketin karbon 
ayakizini azaltarak sürdürülebilirliği sağlama hedefine direkt katkıda bulunmaktadır.

Global kültürü, 1500’e yakın çalışanı ve kurulu uluslararası lokasyonlarıyla Assan Alüminyum, 
başta Batı Avrupa ve Kuzey Amerika başta olmak üzere, dört kıtada 70’ten fazla ülkeye 
ihracat gerçekleştirmektedir. Chicago’da kurulan ve yüzde yüz Assan Alüminyum iştirakı olan 
Kibar Americas, şirketin Kuzey Amerika’ya yönelik büyüme ve potansiyel yatırım hedeflerini 
gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
Biz de Assan Alüminyum firmasının iş ortaklarından biri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 
Temel tedarikçilerimizden biri olmasının da kalitemiz ve kurumsallığımız açısından önemli 
olduğunu düşünüyoruz. 

ASSAN ALÜMİNYUM
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TİCARET BAKANLIĞI VE SAĞLIK BAKANLIĞI ZİYARETİ 
Yönetim Kurulu üyemiz Mustafa ÇEVGEL ve Satış ve Pazarlama Müdürümüz İbrahim ÖZTÜRK 
Eylül ayı içerisinde Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Ziyarette, heyetimiz, 
İthalat Genel Müdür Yardımcısı Cahit ÖZDEM ile sektör ve sektördeki ithalatlar hakkında bilgi 
alış verişinde bulundu. Asma tavan sektöründe ithal giren ürünlerle ilgili bilgiler veren Yönetim 
Kurulu Üyemiz Mustafa ÇEVGEL, ithal gelen ürünlerin iç piyasada haksız rekabete neden 
olduğunu, ithal gelen ürünlerin kalitesiz olduğunu ve standartlara uygun ürünler olmadığını, 
bazı kamu kurum ve kuruluşlarında ithal ürünlerin kullanılmasından firma olarak duyduğumuz 
rahatsızlığı dile getirdi. Olumlu ve yapıcı görüşmelerin ardından sayın ÖZDEM’e sektörle ilgili bir 
dosya da sunuldu. Heyetimiz bu ziyaretin ardından Sağlık bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’ne atanan hemşehrimiz Talat Hakan ERDEM’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.  

FAVORİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ANKETİ
Favori yapı olarak her yıl yaptığımız müşteri memnuniyeti anketini bu yıl da siz değerli 
bayilerimize ve müşterilerimize yine yapacağız. Geçen yıl yaptığımız anketin sonuçlarını 
Yönetim Kurulunda ve Satış ve Pazarlama biriminde detaylı olarak inceledik. Buna göne bazı 
düzenlemeler ve iyileşmeler sağladık. Bu yılki anketimize de sizlerden geçen yıl olduğu gibi ilgi 
bekliyoruz. Anketimizi Kasım-Aralık aylarında yapmayı planlıyoruz. Anketimiz Sistem Geliştirme 
Birimi tarafından şirket danışmanımızın kontrolünde titizlikle yapılmaktadır. Anket aracılığı ile 
şirketimizle ilgili her türlü görüş ve önerilerinize de açık olduğumuzu ifade ediyoruz. İlginize 
şimdiden teşekkür ediyoruz.

KATAR FUAR ZİYARETİ
Katar ziyareti sırasında dış ticaret personellerimiz fuar ziyareti gerçekleştirdi. Lübnan firması ile 
görüşme sağlanıp, sektör hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
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Nazan ÖZTÜRK 2014 Kasım ayında SSH (Satış Sonrası Hizmetler) 

bölümünde işe başlamıştır. Sonrasında İstanbul Anadolu-İstanbul 

Avrupa, Ankara, Trabzon bölgelerinin ve Dış Ticaret biriminin Satış 

Asistanlığı görevine geçmiştir. Temmuz 2018 itibariyle Operasyon 

Sorumlusu olarak devam ettirmektedir.

Merve ÇERİBAŞ Eylül ayı itibariyle Proje ve Sosyal Medya Yönetmeni 

olarak Favori Yapı ailesine katılmıştır. Kendisine görevinde başarılar 

dileriz.

Arzu USTA 2017 Temmuz ayında Yönetici Asistanı bölümünde işe 

başlamıştır. İstanbul Anadolu-İstanbul Avrupa, Trabzon, Ankara 

Bölgelerinin Temmuz 2018 itibariyle Operasyon Yönetmenliği 

devam ettirmektedir.

Seda GÖKER 2018 Temmuz ayında Genel Müdür Asistanı olarak işe 

başlamıştır. Eylül ayı itibariyle Depo/Sevkiyat ve Alçı Levha Grubu 

Üretim Sorumlusu Yardımcısı görevini devam ettirmektedir. Seda 

Hanım aynı zamanda KOSGEB projemizde yeni alacağımız makinenin 

operatörlüğünü de yapacaktır.

Konya Bölge Satış Yönetmeni Mustafa ERDEM Ağustos ayı itibariyle 

Favori Yapı ailesine katılmıştır. Kendisine görevinde başarılar dileriz.

Neslihan AKKAYA Temmuz ayı itibariyle Dış Ticaret Operasyon 

Yönetmeni olarak Favori Yapı ailesine katılmıştır. Kendisine görevinde 

başarılar dileriz.
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Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Mustafa Kemal ÇEVGEL ve Dış Ticaret Yönetmenimiz Sn. Hasan 
COŞKUN, 19-22 Temmuz 2018 tarihleri arasında Kosova, Makedonya, Arnavutluk ve Karadağ 
ülkelerine seyahatte bulundular. Hem mevcut ülkelerde bulunan bayilerimizi, hem de bu 
ülkelere bağlı farklı kentlerde bulunan müşterileri ziyaret ettiler. Ziyaretleri esnasında ihracat 
konusunda detaylı görüşmeler sağlandı.

Firmamız, 2019 ve sonraki yıllarda ihracat oranını ilk etapta % 30’a ikinci etapta da % 50’ye 
çıkarma hedefine emin adımlarla ilerlemektedir. Yapılan çalıştay sonucunda ortaya çıkan 
eylem planına uygun olarak Kayseri Organize Sanayi Bölgesi dış ticaret istihbarat merkezinden 
danışmanlık hizmeti almaya başladık. Çalışmada toplamda 4 toplantı yapılacak. Şu ana kadar 2 
toplantı başarılı bir şekilde tamamlandı. Nokta atış ihracat hedefi ile aldığımız bu danışmanlık 
desteğinden dolayı Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Dış Ticaret İstihbarat Merkezi yetkililerine 
ve uzmanlarına teşekkür ederiz.
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KRAFT TEKNİK ÖLÇÜM CİH.İML.SAN.TİC.LTD.ŞTİ Müdürü Sn. Tuncay TIRAŞ firmamızı ziyaret 
etmiştir. Sn. Tuncay TIRAŞ Genel Müdürümüz Sn. Emrah CANKUT ve Dış Ticaret Yönetmenimiz 
Sn. Hasan COŞKUN ile görüşerek Türkmenistan’dan aldığı proje hakkında bilgi vermiştir. 
Ziyaretten dolayı kendilerine teşekkür ederiz. 

MSA Lojistik firması yöneticilerinden 
Sn. Mehmet Selim ADANIR tüccarları 
ile fabrikamızı ziyaret etmiştir. Ziyarette 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Dış Ticaret 
Birimimiz ile iş birliği detayları görüşülüp 
karşılıklı istişarelerde bulunulmuştur.

Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Mustafa 
Kemal ÇEVGEL Ağustos ayında Mısır 
ziyaretinde bulunmuştur. 
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Dış Ticaret Yönetmenlerimiz Katar’daki firmaları ziyaret etmiştir. Fuar ziyareti de gerçekleştiren 
Yönetmenlerimiz fuarda bulunan Lübnan firması ile görüşme sağlamıştır.

Satış ve Pazarlama Müdürümüz Sn. İbrahim ÖZTÜRK ve Dış Ticaret Yönetmenimiz Sn. Hasan 
COŞKUN Azerbaycan’daki mevcut müşterilerimizi ziyaret ederek, pazar araştırmasında 
bulunulmuştur.
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Firmamızda 2007 yılında üretimi başlanan Gergeff, her zevke ve isteğe uygun fleksibl bir 
üründür. Transparan ve Lake kumaştan baskılı ve baskısız üretim yapılmaktadır. Ticari ve kişisel 
her türlü alanda dekoratif aydınlatma amaçlı kullanılmaktadır. Yıllık yeterli personelle 40.000 m2 
kapasiteye sahiptir. Her türlü ticari ortamda ve kişisel mekânlarda tercih edilmektedir. Müşterinin 
istediği ölçü ve tasarıma uygun olan en kaliteli üretim gerçekleştirilmektedir. İç ve dış piyasalarda 
talebin daha da artması halinde üretimin artması için planlamalar yapılmaktadır.



Favori Yapı Asma Tavan Sistemleri

P
ro

je
 H

ab
er

le
ri

Proje: İstanbul Çekmeköy Prestij Okulları
Projede Kullanılan Ürün Metrajı: 4.500 m2 

Projede Kullanılan Ürün: Karopan Beyaz, 500 m2 Sound Pannel, 20 m2 Buffle Tavan
Yüklenici Firma: Özer Grup 

Proje: Kocaeli Üniversitesi Körfez Kampüsü
Uygulama firması: Trakya Dekorasyon 

Projede Kullanılan Ürün Metrajı: 15.000 m2
Projede Kullanılan Ürün: Karopan Beyaz ve 1.000 m2 30x30 metal tavan.

Yüklenici Firma: Ömer Faruk Balamir İnşaat 
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Proje:
Hatay GAMER hizmet binası 

yapım işi

Projede Kullanılan Ürün Metrajı: 
2000 m2 

Projede Kullanılan Ürün:
60x60 clipin 

Yüklenici Firma:
Mehmet Özkan inşaat

Proje: 
İstanbul Sultanbeyli Sağlık 

Kompleksi

Projede Kullanılan Ürün Metrajı: 
2.000 m2 

Projede Kullanılan Ürün: 
Metal Tavan

Yüklenici Firma:
Geta Mühendislik
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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


