
OCAK-NİSAN 2020

www.favoriyapi.com.tr

Sayı 8

BÜLTEN





Merhaba
2019 yılında yaşadığımız tüm olumsuz ekonomik ve sosyal koşulların gölgesinde 2020 yılına umut ve 
hedeflerimizi yenileyerek girmiş bulunuyoruz. Her başlangıç yeni bir umut, yeni bir sayfa demektir. Bizler de 
Favori Yapı ailesi olarak 2020 yılına umutla ve heyecanla bakmaktayız.

2019 yılı içerisinde Çin-ABD ticaret savaşları dünya ekonomik konjektörünü olumsuz yönde etkileyerek, bir 
çok ülke ekonomisi üzerinde baskı oluşturmuş ve global ekonomideki büyüme oranı %2,4 seviyelerinde 
kalmıştır. Türkiye enflasyon %11.8, işsizlik %13 civarında gerçekleşmiş olup, petrol fiyatlarının 65$’ın altına 
inmesini, ihracatımızın %2 artmasına karşılık, kredi faiz oranlarının %10 lar seviyesine düşmesini hep birlikte 
gözlemledik.

“En iyisini hedefle, en kötüsüne hazır ol. ”ilkesini benimseyen Favori Yapı ailesi olarak bizler 2020 yılına cirosal 
olarak %24 lük bir büyüme hedefi koyarak başladık. 2020 yılı için %10 un altına inmiş faiz oranları ve döviz 
kurlarında olağanüstü sıçramaların genel beklentilerin dışında kalması bu hedefimize ulaşma inancımızı 
artırmaktadır.

2019 yılında başlattığımız ihracat hamlelerimizi bu yılda artırarak devam ettirmeyi ve orta vadede ihracat 
ciro payımızı %50’ler seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz.
Favori Yapı olarak 2020 yılı bütçemizi hazırlayıp, nakit akış tablomuzu, dönemsel hedef cirolarımızı belirledik, 
teminatlarımızı, vadelerimizi, şirket borçlanma seviyelerini, giderleri ve maliyetlerimizi sıfır hata felsefesi ile 
daha sıkı takip etmeyi hedeflemekteyiz.

“Güçlü Favori Yapı, güçlü bayiler demektir” ilkesini benimseyerek, birlikte uyum içerisinde çalışarak 
işletmelerimizi geleceğe güvenle hazırlamalıyız. 2019 yılında elde ettiğimiz bütçe başarısını 2020 yılında da 
sizlerin desteği ve katkısı ile yakalayacağımıza inanıyoruz.

Finans departmanı yanında yürütmekte olduğum satın alma departmanında da, hazırladığımız plan ve bütçe 
kapsamında maliyetleri ve giderleri minimize ederek, kaliteden ödün vermeden satın almaları yapmaya 
devam edeceğiz. Yeni tedarikçi aramalarımız hız kesmeden devam edecek olup, satın alma sistemimizi daha 
efektif hale getirmeyi amaçlamaktayız.

Finans ve satın alma departmanı olarak temel görevimiz firmamızın tüm mali işlerini kontrol altında tutarak 
geliştirmek ve finansal olarak firmamızı güçlendirmektir.
Bizler, sizlere hizmet için azami çaba sarfetmeye devam edeceğiz. Talep ettiğimiz ve edeceğimiz her şey siz 
değerli paydaşlarımızın ticari faaliyetlerinde daha başarılı ve kazançlı yarınlarına ulaşması amacına yöneliktir.
Birlikte büyümek ve gelişmek dileği ile hepinize hayırlı ve bereketli bir yıl dilerim.         

Her yeni bültenimizde sizden ve bizden güzel haberler verebilmek ümidiyle!...
Saygılarımla…

Nurhan YILDIRIM
Finans Müdürü



Favori Yapı Asma Tavan Sistemleri

Firmamızın kuruluşundan bugüne 25 yıl geçti. Dile kolay 25 yıl, yani çeyrek asırlık bir kuruluş olmuşuz. Bu zaman 
dilimine göz atmak istedim.

Kuruluşumuzda 45m² bir alanda Kayseri’de Asma Tavan uygulamaları yapan bir firma olarak faaliyetlerimize başladık. 
Kısa bir süre sonra ürünlerin satışını yapmak için Amerika ve Avrupa’dan ithalata başladık. Daha sonrada Uzak Doğu’dan 
ithalat yaparak, ürünleri başta İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi olmak üzere tüm Türkiye’ye toptan 
satış ağı oluşturduk.

2005 yılında FVP markalı metal asma tavan panellerini üretime geçtik. 2007 yılında Gergeff markalı PVC Gergi Tavan 
sistemlerinin üretimine başladık. 2020 yılına geldiğimizde firmamıza ait marka tescil belgeli 10 markamız için, Adana 
ve Kayseri’deki 2 fabrikamızda 45 beyaz yaka 80 mavi yaka olmak üzere 125 personelimizle üretim faaliyetimizi 
yürütmekteyiz.

Ürettiğimiz ürün gruplarını gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarında satmaktayız. Yurt içindeki bayi yapılanmamızdaki, 
Bölge Distribütörlerimiz, VIP A Plus, A Plus ve A bayilerimiz vasıtası ile ürünlerimiz ülkemizdeki projeler ve kullanıcılarla 
buluşmaktadır. 

Yurt dışına ise 41 ülkeye ihracat yaparak tescilli markalarımız ile Türk malının kalitesini ürün çeşitliliğini bu ülkelere 
hissettirmekteyiz. Bu ülkelerdeki bayilerimiz vasıtası ile ürünlerimiz ülkelerin projelerinde ve şantiyelerinde 
kullanılmaktadır.

Yıllar önce ithalatla başlayan satış serüvenimiz bugün ihracatla büyümüş ve markalarımızla birlikte kalite belgeli 
ürünlerimiz dünya pazarında aranır ve istenir hale gelinmiştir. Günden güne artan üretim kapasitemiz ve ürün 
çeşitliliğimizle ihracatımızın artması ve böylece ülke ekonomisine katkı sağlamamız bizleri mutlu etmektedir.

2020 yılı hedefimiz ihracatımızı daha da arttırarak farklı ülkelerde ürünlerimizin satılmasını sağlamak.

               
Mustafa Kemal ÇEVGEL
Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                                                                              

Saygıdeğer 
Paydaşlarımız, 
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Firmamız, 2020 planlama toplantılarını 01-03 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdi. 

Firmamız, Dış Ticaret Birimi 2019 Yılı Değerlendirme ve 2020 Planlama Çalıştay’ını 13-14 Ocak 2020 tarihleri 
arasında gerçekleştirdi.

Firmamız, 2019 Yılı Değerlendirme 2020 Yılı Planlama Toplantılarını Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Mustafa 
Kemal ÇEVGEL ve Sn. Vedat Ali EĞRİDAĞ başkanlığında 28-29 Aralık tarihlerinde  Holiday Inn İstanbul Tuzla’da 
gerçekleştirdi.
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DALNAS BOYA

Hayal edin.. Büyük değişimler küçük adımlarla 
başlar. Yaşam alanınızda dekorasyonla fark yaratmak 
için şimdi tam zamanı. İç ve dış dekorasyonunuzu 
değiştirerek yaşam alanınızı daha ferah, rahat ve 
modern bir görünüme sahip olmasını sağlayabilirsiniz. 
Hayal edin ve hayallerinizin ötesinde bir görünüme 
sahip olun. Hemen iletişime geçin ve sizin için neler 
yapabileceğimizi tasarlayalım.

Vizyonumuz
“Dalnas Boya Yapı Dekorasyon” müşterilerinin problemlerini doğru olarak algılayıp ve uzman 
kadrosuyla en doğru çözümü bulup en kısa süre uygulayarak müşteri memnuniyetini kazanır. 
Firma çalışanlarımızın eğitim ve öğrenimleri çıraklıktan bugüne gelen personel ustalık tecrübesiyle 
bütünlenmiştir. Gerek yaşam merkezlerinizi gerekse işyerlerinizi gelişen teknolojiye ayak uydurarak 
harika mekanlara dönüştürüyoruz.

Misyonumuz
Sektöründe usta elleriyle, hünerlerini büyük bir titizlik ve kalite anlayışıyla icra etmek; deneyimli 
kadromuz ile bölge piyasasında dekorasyon alanında aranan firma olmak. Eğitim ile becerilerimize 
gelişen teknolojiyle ekleyerek kalite bilincimizi arttırmak.
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Balıkesir cam mozaik ilk olarak 2007 yılında kurulmuş 
bir aile şirketidir. Temelleri 1986 yılında atılmış olan 
Balıkesir Cam Mozaik 2007’de resmi olarak ticarete 
başladı.

Firmamız bünyesinde bulundurmuş olduğu çeşitli 
üretici firma bayilikleri ile asma tavan ve dekorasyon 
sektörüne yön vermekte olan firmalara toptan ve 
perakende ürün temin etme hizmetleri vermektedir.

Favori Yapı ile 5 yıldır devam ettirdiğimiz ticari ilişkimizi 
her geçen yıl daha da kuvvetlendirerek devam 
ettirmekteyiz.

Satış kaybı kaygısı olmadan kalite ve geri dönüş hizmeti sunarak müşterilerimizin ne 
aldığından ziyade, neye ihtiyacı olduğunu araştırmak ve gerekli hizmetleri sunmak firmamızın 
önceliklerindendir.
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1926’da Norveç’te kurulan Jotun, bugün dünyanın 
lider inşaat boyaları, toz boyalar, endüstri boyaları ve 
deniz boyalarında lider oyuncularından biridir. Merkezi 
Norveç Sandefjord’da bulunan Jotun Grup, dünyada 
en büyük 9. Boya markası olarak 7 bölgede 40 üretim 
tesisi ve 10.000’in üzerinde çalışanıyla, 100’ün üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor.  

Türkiye’deki faaliyetine 1986 yılında başlayan Jotun Boya, 1989 yılında Çerkezköy’de Jotun Toz Boya 
fabrikası, 1993 yılında ise Jotun Boya fabrikasıyla ülke genelinde hizmet vermeye başlamıştır. Bugün, 
Gebze’de bulunan tesisleriyle Anadolu’daki müşterilerine daha hızlı servis vermeyi amaçlarken 
Çerkezköy’de bulunan iki fabrikasıyla üretim yapmaktadır. 

Günümüzde Jotun Türkiye, organizasyon yapısı içerisinde Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge 
sorumluluğuna da sahip olup Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Azerbaycan, 
Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan pazarlarında da faaliyet göstermektedir. 

Ürünlerini en son teknolojiyle geliştirmeye büyük önem veren Jotun, tüm dünyada 10 Ar-Ge 
lavoratuvarıyla inovasyonlarını sürdürmektedir. 2016 yılında kurulan Çerkezköy’deki Ar-Ge 
laboratuvarı da Doğru Avrupa ve Orta Asya bölgesinde hizmet vermektedir.  

Jotun, boru boyalarından bina cephe kaplamalarına, aydınlatma direklerinden araba jantlarına, pek 
çok farklı sektörün ihtiyaçlarına özel olarak geliştirilen toz boya çözümlerini geniş bayi ağı ve tecrübeli 
ekibinden aldığı güç ile yüksek servis kalitesi ile müşterilerine sunar. Jotun Toz Boyaları ürünlerinizin 
ömrünü uzatmakla kalmayıp, arzu ettiğiniz estetik görünüme en verimli şekilde, çevreye ve insana 
zarar vermeden ulaşmanızı sağlar.

Jotun, Türkiye’de bulunan Çamlıca TV Kulesi, IGA, Avrasya Tüneli, Boğaz köprüleri, Osmangazi 
Köprüsü, Mall of Istanbul, Dumankaya Icon, Buyaka Mariott, Marina Bay Sands Hotel, Petronas 
Kuleleri gibi önemli yapıların yanı sıra Burj Khalifa, Burj Al Arab gibi ünlü binalarda da tercih ediliyor.  
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Firmamız Raspan marka
 tescil belgesini almıştır.

Firmamız Technicap marka 
tescil belgesini almıştır.

Favori Yapı, bünyesine kattığı yeni araçlarını teslim almıştır. Firmamıza hayırlı olsun.
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Firma Satış ve Pazarlama Müdür Yardımcımız Sn. Muzaffer UFAKCA Fas’a iş seyahatleri düzenledi. Bu 
seyahatlerle çeşitli firmalarla ticari görüşmeler yapıldı.
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Firma Dış Ticaret Satış Yönetmenimiz Sn. Alper ÖZGÖREN Ukrayna’ya  iş seyahati düzenledi. Söz 
konusu seyahatte Ukrayna’daki müşterileri ziyaret etti. Ukrayna’daki asma tavan pazarı analiz 
edilerek ülkeye yapılan ihracatın nasıl artırılacağı konusunda çalışmalar yaptı.
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Firmamızı, Libya’dan bizim için gelerek ziyaret eden misafirimiz Trablusgarp’ın hastane inşaatı 
projesi için firmamızdan Fvp Metal Asma Tavan, Sound Pannels ve Pan Hijyenik ürünlerinden 
talepte bulunmuştur. Gerçekleştirilen ziyarette karşılıklı iş birliği detayları görüşülerek istişarelerde 
bulunuldu.

Gambiya’dan gelerek firmamızı ziyaret eden misafirimiz Karopan desenlerimizin desen çeşitliliğini 
sevdiği için bizzat firmamızı ziyaret etmiş ve Gambiya bayiliği talebinde bulunmuştur. Karşılıklı iş 
birliği detayları ve beklentileri görüşülmüştür. 

İhracatta hedef ülkeler güncellendi. Üç kategoride ülkeler pazar olarak bölümlendirildi ve bu pazar 
bölümleri için ayrı ayrı ekipler oluşturuldu.
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Nezahat VALAMUR Aralık ayı itibariyle Dış Ticaret Operasyon Yönetmeni 
olarak Favori Yapı ailesine katılmıştır. Kendisine görevinde başarılar dileriz.

Gaziantep  Bölge Satış Yönetmeni Mehmet Kürşat ABACI Ocak ayı itibariyle 
Favori Yapı ailesine katılmıştır. Kendisine görevinde başarılar dileriz. 

Mohamed HİMİDİ Aralık ayı itibariyle Dış Ticaret Satış Yönetmeni olarak 
Favori Yapı ailesine katılmıştır. Kendisine görevinde başarılar dileriz.

Salah AL-HUSSEINI Aralık ayı itibariyle Dış Ticaret Satış Yönetmeni olarak 
Favori Yapı ailesine katılmıştır. Kendisine görevinde başarılar dileriz.
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Favori Yapı müşteri odaklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sunma hedefini 2020 yılında da 
kendine baz alarak Adana fabrikada da üretime devam etmektedir.

Günlük üretim kapasitesi bir vardiyada 8.500 m² iken 7 üretim, 2 depo sevkiyat, 1 bakım 
onarım, 1 idari, 1 yardımcı hizmetler toplamda 12 personelle hizmet veriyoruz.

Kapasitemiz her geçen gün artarak devam etmektedir. İç ve dış piyasadaki taleplere göre 
bu miktarları artıracak planlar yapılmaktadır. Kalite kontrol tiizlikle takip edilmekte ve arge 
çalışmaları sistemli olarak yürütülmektedir. 



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


