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Merhaba
Favori Ailesi olarak iç piyasada ve dış piyasada her geçen gün büyüyoruz. İç piyasada nasıl ki sahada 
arkadaşlarımız varsa ve sizleri ziyaret ediyorsa dış piyasada da benzer şekilde müşterilerimizi sık sık 
ziyaret ediyoruz. 5 kişilik bir dış ticaret ekibi ve bu ekibe yardımcı olan 3 öğrenci asistan arkadaşımızla 
ihracat hedeflerimizi yakalamaya gayret ediyoruz. Her bir arkadaşın baktığı ülkeler ve müşteriler 
var. Ayrıca her bir arkadaşımızın hedef ülkeleri de var. Bu hedef ülkelerden potansiyel müşterilerle 
iletişime geçiyoruz, ziyaret ediyoruz veya Fabrikamıza davet ediyoruz. Ekip olarak başarılı çalışmalara 
imza atıyoruz. 
İhracatı artırmak 2019-2020 yıllarında şirket olarak temel stratejimiz olarak belirlendi. İhracat için 
gerekli belgelerimizi temin ettik. Avrupa ülkelerinde istenen CE deklerasyonumuzu aldık. Bazı 
ülkelerde istenen kalite ve standardizasyon belgelerimizi de yaptığımız çalışmalarla aldık. 
İhracatı artırmanın yolu müşteriyi tanımaktan ve ürünü müşteriye tanıtmaktan geçiyor. Tüm ekip 
olarak ürünlerimizi çeşitli dünya ülkelerine tanıtıyoruz. Ülkelerin asma tavan ihtiyaçları ve beklentileri 
farklı olduğu için ülke bazlı çalışmalar yapıyoruz. Her bir ülkeyi önce detaylı analizlerle inceliyoruz ve 
bu ülke ile geniş kapsamlı toplantılar yapıyoruz. Ülkelerin ihtiyaçlarını, ürün özelliklerini, fiyatları ve 
satış koşullarını değerlendiriyoruz. 
Ama gittiğimiz ülkelerde gördüğümüz gerçek şudur ki Ülke olarak ihracat hamlesine geç kalmışız. Bazı 
ülkeler fiyat ve kalite itibariyle bizden öndeler. Ancak Türkiye’nin ve firma olarak bizim hamlelerimizle 
bunu tersine oöndermeyi başladık. Bizim ürünlerimiz tanındıkça ülke ve müşterilerden ciddi talepler 
geliyor. Ben bu firmanın dış ticaret sorumlusu olarak 2023 yılında ihracat oranımızı en az % 50’lere 
çıkarmayı hedefliyorum. Bu potansiyeli görüyorum. Devletimizin ihracatçıya sağladığı desteklerden 
ve Eximbank’dan yararlanıyoruz. Bu desteklerin artarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Avrupa ülkeleri daha kaliteli ve yüksek standartlarda ürünler talep ediyor. Bu ülkelere özel bazı 
çalışmalar da yapıyoruz. Şirketimizde ar-ge çalışmaları yapıyoruz. Firmaların taleplerini ar-ge 
birimine iletiyoruz ve çalışmalar ülke, müşteri ve ürün bazlı yapılıyor. Yakında yeni malzemeler ve 
yeni ürünlerle ilgili çalışmalarımız gün yüzüne çıkacak. 
Bizim ihracatımızın artması Ülkemizin ihracatının artması anlamına da gelmektedir. Bu bakımdan da 
ayrıca mutluyuz ve gururluyuz. 
Bu vesileyle siz değerli paydaşlarımıza hayırlı işler diler saygılarımı sunarım.

Muzaffer UFAKÇA
Satış ve Pazarlama Müdür Yardımcısı
(Dış Ticaretten Sorumlu)



Favori Yapı Asma Tavan Sistemleri

Firmaların kurumsallaşma ihtiyaçları birbirinden farklılık gösterir. Öyle firmalar vardır ki kurumsal bir yapıya ihtiyaçları 
azdır. Ama öyle de firmalar vardır ki kurumsallaşma ihtiyacı son derece yüksektir. Kurumsallaşma yapılan iş ve işlemleri 
bir sisteme bağlamak anlamına gelir kısaca. İş ve işlemlerin göreve kim gelirse gelsin aynı şekilde yapılmasını sağlamak 
kurumsallaşma çalışmaları için önemli bir başlangıçtır. Benim bu yazıda tavsiyem aşağıdaki konulardan sizinle ilgili 
olanları bir sisteme bağlamanızdır. Sisteme bağlama derken hep aynı şekilde yapılmasını sağlayıcı kuralların veya 
prosedürün belirlenmesini kastediyorum. Aşağıda pratik olarak 12 öneri yapıyorum. Kurumsallaşma için yapılacaklar 
toplamda 90 maddeden oluşuyor. Diğer yazılarımda sizlerle bunları fırsat buldukça paylaşacağım. 

1- Bir organizasyon şemanız olsun ve bu şemadaki herkesin görevini ayrıntılı biçimde tanımlayın

2- Şirket içinde herkesin yaptığı görevle ilgili bir raporlama sistematiği oluşturun, (aylık, haftalık, günlük, yıllık gibi)

3- Bir yönetim kuruluna sahipseniz mutlaka toplantı mantığı ile periyodik olarak bir araya gelin, aldığınız kararları yazın 
ve takip edin, 

4- Bir yönetim kuruluna sahip olun ya da olmayın üst düzey çalışanlardan, yöneticilerden, birim sorumlularından, 
müdürlerden oluşan bir koordinasyon kurulu oluşturun ve periyodik toplantılar yapın, bu toplantılarda alınan kararları 
yazılı hale getirin 

5- Aylık gelir tablosu çıkmasını sağlayın ve üç ayda bir mutlaka bilançolarınızı inceleyin, 
6- Şirket olarak yıllık ve aylık hedefler belirleyin, her birimin de aylık ve yıllık hedefler belirlemesini sağlayın, bu hedefe 
ulaşılıp ulaşılmadığını üçer aylık periyodlarla değerlendirin, gelişmeleri izleyin, gerekli tedbirleri alın, 

7- Maliyetlerin doğru hesaplanıp hesaplanmadığını sürekli denetleyin veya denetlettirin, 

8- Çalışanlarınızla ve gerektiğinde müşterilerinizle memnuniyet anketleri yapın, sadece yapmayın sonuçları detaylı bir 
şekilde analiz edin,

9- Şirket içi ekip çalışmasını ve iletişimi en yüksek düzeyde tutun, 

10- Gerektiğinde gereken konularda eğitim almaktan veya personelinize eğitim aldırmaktan çekinmeyin, 

11- Firmanızda yapılan işleri yazılı hale getirin ve süreçlerinizi belirleyin, işlerin akışını, yapılış sırasını belirleyin ve sürekli 
iyileştirmeye çalışın,

12- Bir aile firması olun ya da olmayın firmanızın anayasasını yazın ya da yazdırın. 

               
Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU
Firma Danışmanı ve YK Üyesi                                                                                                                                                    

Saygıdeğer 
Paydaşlarımız, 
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Mardav Yalıtım Ürün Müdürü Sn.Aytaç ÖZANDAÇ ve Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Sn.M.Sertan ONCA 
fabrikamızı ziyaret etmiş ve Yönetim Kurulu ile 2019 yarıyıl  değerlendirme toplantısı gerçekleştirmişlerdir.

 İngiltere’den gelen misafirlerimiz firmamızı ziyaret etmiş ve Yönetim Kurulu ile karşılıklı
İş Birliği Toplantısı gerçekleştirmişlerdir. 

Favori Yapı 2019 1. ve 2.Quarter Değerlendirme ve 3.Quarter Planlama Toplantısı 18-20 Temmuz 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 değerlendirmelerde bulundular.
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Teknik Müdahal
y da elektrik, hav e teknik 

e açma ve kapama 
.

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
• Sosyal Tesisler

eri
• Asma Tavan Olan Bütün Mekanlar

tem
• Perv

trüksiyonlu Sistem
• Manuel Sistem
• Fitilli
• Fitilsiz

KAP
• Al
• Pvc Petek Kapak
• Metal Kapak
• Akustik Al
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Müdahal

tem, Perv
Konstrüksiyonlu Sistem, Manuel Sistem, Fitilli, Fitilsiz

Al c Petek, Metal, Akustik Al

Fitilli, Fitilsiz

Ebat (cm) 20x20, 30x30, 40x40, 50x50, 60x60, 40x60, 60x120

Yüze Y vha veya Aliminyum

erv trüksiyon

c Kare Petek
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Büker Pvc; içerisinde Büker vinç, Kula Plastik ve Körez 
tavukçuluk şirketlerini barındıran Büker Makina 
iştirakidir.  1995 te kurulmuştur. Bu tarihten bu yana 
Plastik Lambri Üretiminde faaliyet göstermekte ve 
ürettiği ürünleri kaliteden taviz vermeden en uygun 
fiyatlarla sizlere sunmaktadır. Fabrikamız İzmir 
Limanına 40 km, Adnan Menderes Havalimanına 22 
km dir. 

Favori yapı ile 2013 yılında başladığımız ticari ilişkimizi 
her geçen yıl daha da kuvvetlendirerek 2019 yılında 
distribütör’ lük ile taçlandırdık .

Şirketimiz ISO 9001 standartlarına göre işletilmektedir. 
Esnek bir firma olarak ana hedefimiz müşteri beğenisidir.  Ulusal ve uluslararası fuarları takip ederek, 
yeni ürün ve konseptleri inceleyerek, sizleri, daha iyisi, daha yenisiyle buluşturuyoruz.

Büker Pvc  olarak AR-GE’ye önem vererek çalışıyoruz. Plastik sektöründe lambri ve lambrinin montaj 
malzemelerinin her türlüsünü üretme ve hizmete sunmada sektör lideriyiz. Üretim kapasitemiz 
aylık 40 adet 40 Feet HC Konteyner (40 TIR) dır.  Kalıplarımızı, makina ve ekipmanlarımızı sürekli 
iyileştirilmekte ve en iyi ürünü en kısa sürede üretmek için modernize edilmektedir.

Misyonumuz
Bulunduğumuz sektörde, teknolojik gelişmelere hızla uyum sağlayan, yenilikçi, müşteri 
memnuniyetini en üst düzeyde tutan, Daima kaliteli, uzun ömürlü ve estetik ürünler üreten, 
Türkiye’de ve Dünya’da saygın bir marka olmak.

Vizyonumuz
Geçmişten gelen  bilgi birikimimiz, ilkelerimiz, ürün kalitemiz ve marka gücümüzle, sektörde öncü 
bir dünya markası olmak.
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Alçıbay markası ile yapı alçıları üreten “Gips Geliştirilmiş 
İnşaat Malzemeleri ve Perlitli Sıva Sanayi AŞ” 1992 
yılında kuruldu.

2006 - 2008 yılları arasında daha fazla müşteri 
kapasitesine ulaşmak için, mevcut üretim kapasitesini 
önemli ölçüde attıran Alçıbay; müşteri memnuniyeti 
esaslı yönetim yeteneklerini de geliştirdi. Alçıbay; 
perlitli sıva alçısı, saten perdah alçısı, makina sıva alçısı, 
kartonpiyer alçısı, alçı plaka yapıştırma alçısı, derz 
dolgu alçısı ve bereketli makina sıva alçısı üreterek yapı 
sektörüne yüksek kaliteli ürünleri ulaşılabilir fiyatlarla 
sunuyor. Alçıbay ayrıca yüksek performans sunan farklı alçı plaka modellerinin üretimini de yapıyor. 
Sektörde lider olan marka ilk hafif plakayı piyasaya sürerek pazardaki liderliğini perçinledi. Dış cephe 
plaka üretiminde de büyük başarı sağlan firma yenilikler ile piyasaya yön vermeye devam ediyor. 

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Alçıbay, bu gelişmeleri üretim sistemlerine entegre 
ediyor. Alçıbay, ürettiği ürünler aracılığıyla yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki rakipleriyle rekabeti 
sürdürüyor. Ürün yelpazesindeki çeşitlilik, ödün vermediği kalite anlayışıyla Alçıbay, müşterilerine 
en iyi hizmeti sunmayı hedefliyor.
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KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında yürütmekte olduğumuz projemiz 
tamamlanmıştır.

Günümüz şartlarında rekabet edebilmek için sürekli iyileştirmeler yapılmalı ve bu bir kültür haline 
getirilmelidir.

İyileştirme çalışmalarının etkisi ve uygulanabilirlik süresi ise kurumsal hafızanın ne kadar etkin 
kullanıldığıyla doğru orantılıdır. Kurumsal hafıza, firmanın bünyesinde gelişen ve gerçekleşen her 
işlemin doğu şekilde, doğru yerde ve doğru zamanda kaydedilmesi ile oluşur. Bu oluşumlar ise ERP 
programları ile gerçekleştirilebilir.

İşletmemiz bünyesinde kullanılan ERP programının daha etkili olarak nasıl kullanılabileceği 
yönünde ön çalışmalara başladığımızda, iyi bir sürece sahip olduğumuzu fark ettik. Fakat “Her 
zaman daha iyisi vardır.” ilkesi gereği, biraz daha inceleme ihtiyacı duyduk. Bunun sonucunda 
alanında en iyi olan kişilerden destek almak istedik ve “Yalın Ofis ERP ve Süreç Danışmanlık Yazılım 
ve Raporlama” şirketi ile çalışmalarımıza başladık.  
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İşletmelerde en dinamik yaşam, şüphesiz her zaman için üretim bölümleridir. Üretim öncesi, üretim süreci ve üretim 
sonrasındaki birçok girdi ile başa çıkabilmek adına çok titiz olarak çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmaların yapılabilmesi 
ise günümüz sistem ve teknolojilerinin en iyi şekilde kullanılmasına bağlıdır.

Favori ailesinin bir parçası olarak bu farkındalığa sahip olmanın verdiği bilinçle çalışmalarımız her geçen gün 
ilerlemektedir. Üretime ait tüm süreçler detaylı bir şekilde ele alınarak, kaizen sistematiği ile, her yeni günün bir 
öncekinden iyi olabilmesi için özverili analizler ve çalışmalar devam etmektedir.

Bu çalışmalarımızdan genel olarak bahsetmek gerekirse; siparişlerin alınmasından sonra gelen planlama, üretim, 
sevkiyat süreçlerinin yanında bu süreçlere paralel olarak ilerlemesi gereken bakım & onarım, veri toplama süreçleri 
detaylı bir şekilde incelenmekte ve her süreç kendi içerisinde ölçümlerle tanımlanmaktadır. Ölçümleri ve tanımlamaların 
yeterli olduğu seviyede ise veri analizleri yapılarak yöntem ve sistemlerimizi revize etmekteyiz, edeceğiz. Bu işlemler 
yaşayan bir döngü olarak sürekli devam edecektir.

               
Mustafa ATAY
Üretim Grup Sorumlusu
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Firma Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Mustafa Kemal ÇEVGEL Tunus ve Cezayir’e iş seyahatleri 
düzenledi. Bu seyahatlerle çeşitli firmalarla ticari görüşmeler yapıldı.

Favori Yapı, Dış Ticarette 2019 yılının ilk yarısının hedeflerini gerçekleştirmiştir. 2. yarı için de 
aynı girişken satış stratejileri ile ilerliyor, ihracat satışlarını rakamlar bazında yıl sonu hedeflerine 
yaklaştırıyor.

D
ış

 T
ic

ar
et

 H
ab

er
le

ri



Favori Bülten Eylül 2019

Firma Satış ve Pazarlama Müdür Yardımcımız Sn. Muzaffer UFAKCA Azerbaycan’a iş seyahati 
düzenledi. Bu seyahatle çeşitli firmalarla ticari görüşmeler yapıldı.

Firma Dış Ticaret Satış Yönetmenimiz Sn. Alper ÖZGÖREN 04-09 Eylül 2019 tarihleri arasında 
Moldova ve Ukrayna’ya  iş seyahati düzenledi. Söz konusu seyahatte Moldova ve Ukrayna’daki 
müşterileri ziyaret etti. Moldova’daki asma tavan pazarı analiz edilerek ülkeye yapılan ihracatın 
nasıl artırılacağı konusunda çalışmalar yaptı.
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Firmamız ISO 9001:2015 Kalite 
Yönetimi Sistemi belgesini 
yenilemiştir.

Firmamız Karopan alçı paneller, 
Colorpan renkli alçı paneller, Sound 
Pannels akustik alçı paneller ürün 
türlerinde (performans beyanı) CE 
belgesini almıştır.

Firmamız alüminyum ve galvaniz sac kullanılarak imal edilmiş asma tavan paneller, 
galvaniz sac kullanılarak imal edilen taşıyıcılar, T-24 tali taşıyıcı, L ve C köşe profili, Clip-in 

taşıyıcı profili ve askı elemanları ürün türlerinde (performans beyanı) CE belgesini almıştır.



Favori Bülten Eylül 2019

P
ro

je
 H

ab
er

le
riProje Adı

Elazığ Ataşehir 1750 Kişilik Yurt Projesi 
Projede Kullanılan Ürün
Karopan Takım 30x30 ve 60x60 Clip-in Takım 
Projede Kullanılan Ürün
Metrajı 8000 m2
Yüklenici Firma
Sumka İnşaat (Ana Yüklenici)
Elazığ Mert Alçı Dekorasyon (Taşeron Yüklenici)

Proje Adı
Güneydoğu Avrupa Birliği Okulları ve Diyarbakır Adli Tıp Binası

Projede Kullanılan Ürün
40.000 m² Akustik Asma Tavan Takım

10.000 m² 30x30&60x60 Metal Asma Tavan Takım

Diyarbakır Adli Tıp Binası

Şanlıurfa Siverek Avrupa Birliği Okulları

Gaziantep Avrupa Birliği Okulları

Şanlıurfa Güzelyurt Avrupa Birliği Okulları



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


