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Merhaba
Türkiye’nin İhracat Hedeflerine Ulaşması İçin Çalışıyoruz

2013 yılı itibariyle başlayan ihracat serüvenimiz, her yıl büyüme trendi göstererek ülkemiz dış ticaret 
açığının daralmasına gururla katkı sağlamaya devam etmektedir.

Uluslararası pazarlarda istikrarlı büyüme; müşteri beklentileri ile paralel ürünler geliştirmeyi, 
istenilen nitelik ve miktarlarda zamanında teslimatlar yapıp kaliteden hiçbir koşulda taviz vermemeyi 
gerektirir. Bu gereksinimlerin yanında ilgili ülke kanunlarına, regülasyonlarına, gümrük vb. tüm yasal 
süreçlere gösterdiğimiz uyum ve uluslararası geçerliliği olan kalite sertifikalarımızla odak pazarlarda 
alanında lider marka olma yolunda hızla ilerlemekteyiz.

Konusunda yetkin, pazar dinamiklerini takip eden, müşterilerine her an ulaşılabilme imkanı sunan 
geniş ihracat ve operasyon ekiplerimiz ile koşulsuz müşteri memnuniyetini değişmez ilkemiz 
olarak benimsemiş bulunmaktayız. Bu ilke çerçevesinde her yıl daha fazla uluslararası pazar ve 
müşteri ziyaretleri yaparak, müşteri beklentilerini doğru anlayıp hızlı geri dönüşler sağlayarak 
odak pazarlarda rakiplerimize karşı rekabetçi üstünlükler kurmaktayız. Standart ürün kalitemiz, 
müşterilerimizle güvenle kurduğumuz bağlarımız, sürekli gelişime duyduğumuz inancımızla pazar 
üstünlüklerimizi sürdürülebilir kılmak temel stratejimizdir.

Küreselleşmenin ülke sınırlarını kaldırmış olduğu günümüz dünyasında, doğru strateji ve pazar 
araştırmalarımızın yanında yenilikçi ve kalite odaklı üretim modelimiz sayesinde küresel bir 
marka olma yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerliyor, her yıl büyüyen pazar payımızla uluslararası 
platformlarda bilinirliğimizi geliştiriyoruz.

Sena BEZAN
İhracat Ekip Lideri



Favori Yapı Asma Tavan Sistemleri

Dünya, ülkeler, şehirler her geçen yıl küçülüyor ve birbirine yaklaşıyor. İletişim teknolojileri her geçen gün yeni 
uygulamaları ve yeni iş çeşitliliklerini de beraberinde getiriyor. Her işletme ama istisnasız her işletme bu değişim ve 
yenileşmeye ayak uydurmak zorunda. Değişimlere ayak uyduramayan işletmeler ekonomi sahnesinden ne yazık ki 
çekiliyor. Bir işletme sahneden inerken de beraberinde onlarca firmayı da sürüklüyor. Biz de Favori Yapı olarak kendimizi 
sürekli gözden geçiriyoruz. Ekonomiyi daha proakif takip etmeye başladık. Kur dalgalanmalarını, iç ve dış borçları, 
döviz rezervlerimizi, güven endeksini, faiz oranlarını, enflasyon oranını gibi onlarca parametreyi okur ve anlar hale 
geldik. Eminim ki bildiğimiz ve takip ettiğimizin 10 katı fazla gösterge ve parametre vardır biz henüz okumuyoruz. Ama 
artık şunu anladık ki ekonomiyi, siyasi gelişmeleri, dünya konjonktürünü, iklim değişimini, çevresel dinamikleri takip 
etmemiz gerekiyor. Günümüz iş adamı bunları takip etmeli ve gündemle ilgili yorumları anlayabilmelidir. Faizin neden 
yükseldiğini ve yüksek faizin neleri etkileyeceğini bir işadamı mutlaka bilmeli. Bilanço okumayı da bilmeli. Cari oranı her 
işadamı bilmeli, kendi muhasebe biriminden istemeli ve anlamaya çalışmalıdır. Aksi takdirde tiyatroda oyuncu değil, 
izleyici olmak zorunda kalıyoruz. İşadamı eğer sahada ticaret yapıyor veya üretim yapıyorsa oyuncu olmak zorundadır. 
Eğer değişimleri ve yenilikleri yeterince hızlı takip edemiyorsanız size tavsiyem bunun bir yolunu bularak bir an önce 
takibe geçmenizdir. 

Biz Favori yapı olarak bu anlamda elimizden geleni yapıyoruz. Şirket merkezimiz sanki toplantı üssü gibi çalışıyor. Yurtiçi 
pazarlama aylık ve üçer aylık toplantılar yapıyor, il bazında taramalar ve değerlendirmeler yapıyor. Bayi bazlı çözümler ve 
açılımlar yapmaya çalışıyor. Dış ticaret 9 kişilik ekiple ülke taramaları, ülkelerin asma tavan ithalat rakamları, müşteri bazlı 
incelemeler, kıta bazlı analizler, ülkelerin siyasi durumları, ülkelerin asma tavan uygulamaları ile ilgili değerlendirmeler 
yapıyor. Bu toplantılar da hem aylık hem de üç aylık dönemlerde yapılıyor. Üretim de sürekli yenilik ve verimlilik artırıcı 
çalışmalarla kendini geliştirmeye gayret ediyor. Muhasebe ve Finans birimlerimiz risk çalışmaları, bütçe takibi, bilanço 
okumaları, finansal analiz, gider kalemlerinin azaltılması gibi çalışmalar yapıyor. Şirket merkezimize geldiğinizde bir 
yerlerde mutlaka geliştirici ve yenileştirici toplantılar yapıldığını görürsünüz. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. 
Tüm çalışmalarımız sonuç olarak iş ortaklarımıza ve tüm paydaşlarımıza fayda sağlamaya yöneliktir. 

Allaha çok şükür ki ekonomideki bazı olumsuzluklara rağmen sizlerin desteği, gayreti ve emeği ile hedefler civarında 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhracat rakamlarımız her geçen ay büyüyor. Artan ihracatı hem Ülkemize döviz girdisi 
sağlaması hem de firmamızın gelişmesi açılarından önemli buluyoruz.  Biz Ülkemizi ve bu Ülkenin güzel insanlarını 
seviyoruz. 

Bu vesileyle siz değerli iş ortaklarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
               

Vedat Ali EĞRİDAĞ
Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür                                                                                                                                                   

“Değerli iş Ortaklarımız”
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Mardav Yalıtım Firma Yöneticileri firmamızı ziyaret etmiş ve Yönetim Kurulu ile İş Ortaklığı Geliştirme toplantısı 
gerçekleştirmişlerdir.

Onat Alçı Firma Ortağı Sn.Mehmet POLAT ve Satış Müdürü Sn.Yakup İSLAM firmamızı ziyaret etmiş ve Yönetim 
Kurulu ile toplantı gerçekleştirmişlerdir.  

Köprücü İnşaat Firma Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Erdal KÖPRÜCÜ, Yönetici Sn.Aslan KARATAŞ ve Satış Müdürü 
Sn.Halil İbrahim ÇELİK firmamızı ziyaret etmiş ve Yönetim Kurulu ile toplantı gerçekleştirmişlerdir.
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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

Ø 4,5mm

10cm

Ø 2,5mm

2cm
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Şirketimiz 2005 yılında alçı kartonpiyer üzerine 40 
m² lik normal bir dükkan olarak kurulmuştur. 3 kişi 
ile başladığımız bu işte dekorasyon denildiğinde akla 
gelen ilk iş alçı ile olan işti ama ilerleyen zamanlarda 
ve teknolojinin de ilerleyişi ile alçı kartonpiyer işleri 
azalmaya hatta bitmeye başlamıştı. 2007 yılında favori 
yapı ile tanıştık. Firma olarak çok tanımıyorduk keza 
onlarda bizi haftada 3 kez gider malzeme alır gelirdik 
küçük aracımızla tabi gelgitler ile Mustafa Kemal 
ÇEVGEL ve Vedat Ali EĞRİDAĞ ile tanıştık çok değerli 
insanlar ve işlerinde dürüstler favori yapı o dönemler 
yabancı bir firmanın Türkiye distribütörlüğünü 
yapıyordu ve o malzemeleri kullanıyorduk tabi derme çatma malzemeler kullanıyorduk kimi malzeme 
Çin malı kimi Alman günlerce gelecek olan malzeme beklerdik. Tabi bizde Asma tavan anlamında 
büyümeye daha çok işler yapmaya başladık tabi bu tek taraflı değildi favori yapıda büyümeye başladı 
ufku açık ve üretken insanlardı kendi fabrikalarını kurdular kendi markaları ile bir Türkiye markası 
oldular. Biz ise şirketimizi kurduk Sorgun da 500 m² lik kendi yerimiz ve depolarımız ile bölgede 
favori yapının bölge bayisi olduk ilerleyen zamanlarda Yozgat da 250 m2 şubemizi açtık favori yapı 
ile aile gibi olduk birbirimize ticaretten önce güvendik ve şu an iç Anadolu bölge distribütörlüğünü 
yapmaktayız sayısız yurt dışı gezilerimiz toplantılarımız oldu birbirimizle güçlendik 30 kişilik genç 
ve dinamik çalışma ekibimiz 5 adet iş aracımız sayısız yaptığımız projelerimiz ile bölgemizin asma 
tavan anlamında favori si olmaya devam edeceğiz vizyonumuz dürüstlük iş kalitesi ve müşteri 
memnuniyetini en önde tutacağız ( Favori Yapı kaplan dizayn) bölge distribütörü.
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DECOTIME YAPI
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Decotime Yapı İnş. San. Tic. Ldt. Şti 2003 yılından beri 
uygulama bayii olarak, başladığı sektörde bugün 
Favori Yapı Tavan Sistemleri bölge distribütörlüğü 
ile Kayseri merkezinde; merkez ve şube olarak 2 
farklı lokasyonda yürütmekte olduğu işyerlerini, 
mekanların dekorasyonlarını, müşterilerimizin istekleri 
ve ihtiyaçları doğrultusunda doğru bir tasarım ile 
şekillendiriyor. Ev ve iş yerleri için fvp clip-in, fvp 
karopan, gergef ve alçıpan tavan sistemleri konusunda 
destek veriyoruz.

Decotime Yapı İnş. San. Tic. Ldt. Şti olarak toptan ve 
perakende satışların  yanı sıra ürünlerin uygulanmasında uzman ve deneyimli kadromuz ile geniş 
referanslarla çözüm ortağı olarak hizmet vermekte müşteri memnuniyetini her daim ön planda 
tutarak kaliteden ödün vermeden yılların verdiği tecrübe ve başarılarla;  yapı dekorasyon alanındaki 
ihtiyaç ve beklentilerine teknolojik yenilikleri de takip edip müşterilerimizin ihtiyaç beklentilerine 
çözüm sunmaya ve büyüyen sektöre de Favori Yapı tavan sistemleri ile birlikte göz alıcı işler yapmaya 
devam ediyoruz.

Decotime Yapı İnş. San. Tic. Ldt. Şti kuruluşundaki milli amacın gereklerini yerine getirerek küresel 
pazarda dekorasyon alanında yarattığı değerler ile sürdürülebilir ve büyüyerek devam eden rekabet 
gücü ile tercih edilen, güven duyulan, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayarak onlara 
en doğru kanaldan en uygun çözüm üreterek devam ediyoruz. Değer prensiplerini, etik değerlerin 
sosyal sorumluluğun bilincinde, dekorasyon alanında hayatı kolaylaştıran, müşterilerinin her zaman 
çözüm ortağı olan firmamız Favori Yapı tavan sistemleri ile büyümeye devam etmektedir.
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Favori Yapı 2018 Yılı Değerlendirme ve 2019 Yılı Planlama toplantısı 9-11 Ocak 2019 tarihinde 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn.Mustafa Kemal ÇEVGEL ve Sn.Vedat Ali EĞRİDAĞ başkanlığında 
yapıldı. Toplantımız süresince Satış ve Pazarlama Müdürümüz Sn.İbrahim ÖZTÜRK ve Satış 
ve Pazarlama Müdür Yardımcımız Sn.Göksel GÜMRÜKÇÜ Bölge Satış Yönetmenlerimiz ile 
birlikte 2018 yılında yapılan çalışmaların değerlendirilmesini ve 2019 yılı yıllık hedeflerin 
bölgesel olarak görüşülmesini gerçekleştirmişlerdir.

Favori Yapı, 1.Quarter Dönemi Satış ve Pazarlama Çalıştayı Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Mustafa 
Kemal ÇEVGEL başkanlığında 18-19 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleşti.
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Muzaffer UFAKCA Mart ayı itibariyle Satış ve Pazarlama Müdür 

Yardımcısı olarak Favori Yapı ailesine katılmıştır. Kendisine 

görevinde başarılar dileriz.

Bahri Tolga ÖZBEK Mart ayı itibariyle Dış Ticaret Operasyon 

Yönetmeni olarak Favori Yapı ailesine katılmıştır. Kendisine 

görevinde başarılar dileriz.

Sena BEZAN Mart ayı itibariyle İhracat Ekip Lideri olarak Favori 

Yapı ailesine katılmıştır. Kendisine görevinde başarılar dileriz.

Alper ÖZGÖREN Mart ayı itibariyle Dış Ticaret Satış Yönetmeni 

olarak Favori Yapı ailesine katılmıştır. Kendisine görevinde 

başarılar dileriz.

İzmir Bölge Satış Yönetmeni Fikret Anıl ÖZTÜRK Şubat ayı itibariyle 

Favori Yapı ailesine katılmıştır. Kendisine görevinde başarılar 

dileriz.
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Firma Satış ve Pazarlama Müdürümüz Sn. İbrahim ÖZTÜRK ve Satış ve Pazarlama Müdür 
Yardımcımız Sn. Muzaffer UFAKCA Kuzey Irak’a iş seyahatinde bulunarak çeşitli firmalarla 
görüşmeler gerçekleştirmişlerdir.
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Favori Yapı, 12-15 Nisan tarihleri arasında Azerbaycan’ın Bakü şehrine gezi düzenledi. 

Firma Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Mustafa Kemal ÇEVGEL Mısır’a iş seyahati düzenledi. Bu seyahatle 
çeşitli firmalarla ticari görüşmeler yapıldı.
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1960’lı yıllarda mütevazi bir aile şirketi olarak kurulan firmamız 50 yıla yakın tecrübesi ile 
Katırcıoğlu Demir Çelik olarak ticari hayatına Kayseri ve Gebze’de kurulu tesislerinde devam 
etmektedir. Tesisleşme ve ihtisaslaşma süreçlerinin hızlandığı, iletişimin ve teknolojiye ulaşmanın 
önem kazandığı, pazarın global ve rekabetçi konuma geldiği son dönemde, Katırcıoğlu Demir 
Çelik bütün bu gelişmeleri yakından takip etmiş ve Kayseri’den sonra Gebze’de de çelik servis 
merkezini hizmete sokmuştur. Geniş ürün yelpazesi ve çelik servis hizmetleri ile pazarda marka 
olmayı hedefleyen firmamız çözüme odaklı hizmet anlayışı ile beyaz eşya, otomotiv, asansör, çelik 
kapı, ısıtma soğutma ve havalandırma, mobilya, tarım araç ve makineleri, endüstriyel yatırımlar, 
karayolu demiryolu trafik işaretleri, yapı inşaat, makine, çelik eşya ve benzeri sektörlerde ihtiyaç 
duyulan yassı mamulleri, talep edilen cins, ebat ve kalitede sanayicilerimizin kullanımına 
sunmaktadır.
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Proje Adı
Ankara Sincan Toki 891 Konut ve Camii İnşaatı
Projede Kullanılan Ürün
Clip-in Asma Tavan 
Projede Kullanılan Ürün
Metrajı 8000 m2
Yüklenici Firma
Güçar İnşaat

Proje Adı
Avrupa Birliği Okulları
Projede Kullanılan Ürün
1000 m² 15 mm taş yünü TK,
1150 m² 60x60 Clip-in TK,
620 m² 60x60 Ahşap Akustik
Yüklenici Firma
Günka İnşaat 

Proje Adı
Şırnak Belediye Hizmet Binası
Projede Kullanılan Ürün
3000 m² 15 mm Taşyünü TK
500 m² 30x30 35+boya Clip-in TK
Yüklenici Firma
Meba Mimarlık 

Proje Adı
Edirne TED Koleji
Projede Kullanılan Ürün
3000 m² Sound Panels,
500 m² Metal,
300 m² Taşyünü



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


