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Merhaba
Pandemi-Yaşam-Ekonomi
Bir çoğumuzun bugüne kadar anlamını dahi bilmediğimiz bir kelime “Pandemi”!
Bundan 6 ay önce birden bire hayatımıza giriverdi. İlk zamanlar çok önemsemedik, dikkate almadık, 
nihayetinde bir virüs, kısa zamanda geldiği gibi gider, aşısı yakın zamanda bulunur diye düşündük. Fakat 
hiç de düşündüğümüz gibi olmadı. Pandemi süreci çığ gibi büyümeye başladı ve hala hız kesmeden yoluna 
devam ediyor.

Tabi ki bu süreç yaşantımızı büyük ölçüde değiştirdi. Bu virüs bizi maske, mesafe ve hijyen üçgeninin 
içerisine attı. Maske artık yaşantımızın merkezine oturdu. Maskesiz dışarı çıkmamaya başladık. Öyle ki yedek 
maskeleri, arabamızda, işyerimiz ve hatta çantalarımızda bulundurur hale geldik. Maske kadınlı, erkekli 
hepimizin bir aksesuarı oldu.

Hadi maskeye alıştık, birde mesafe sınırlaması ile tanıştık. Biz millet olarak tokalaşmayı, öpüşmeyi, sarılmayı 
ve kucaklaşmayı çok severiz. Çünkü sıcak kanlı insanlarız. Atalarımızdan böyle gördük. Bu mesafe konusuna 
alışmak, gelen misafirimizin elini sıkamamak, onunla kucaklaşamamak bizi çok üzdü. Ayrıca yaşamın bir 
parçası olan ebeveyn ve akraba ziyaretlerin virüsle birlikte rafa kalkması bizi çok zorladı.

Kırkyıl düşünsek bir virüsün hayatımızı bu denli etkileyeceği aklımızın ucuna dahi gelmezdi. Rabbim 
beterinden korusun.

Tabi birde işin ekonomi boyutu var. Sokağa çıkma yasakları, restoran, otel, cafe, vs. gibi birçok sektörün 
kapalı olması, başta turizm olmak üzere birçok iş dalıyla beraber ekonomimizi negatif etkiledi. Devletimiz 
bu süreçte bir çok sektöre destek paketleri açarak, mağduriyetleri gidermeye çalıştı. Allah devletimize zeval 
vermesin.

Firmamız bu sürecin başından itibaren planlı, programlı hareket etti. Öncelikle firmamızda üretimimizi 
azaltmadan, personel çıkarmadan yeni ihracat hedeflerimizi belirledik. Bu süreçte 1 personel dahi çıkarmadık. 
Aksine ilave personel almaya gayret ettik. Rabbimde çalışanlarımızın duasıyla bize sıkıntılı gün geçirtmedi. 
Hamdolsun ürettik ve sattık. 

Pandemi süreci devam ediyor, hiç birimiz bu sürecin ne zaman sonlanacağını kestiremiyoruz ama bu süreçle 
nasıl yaşayacağımızı öğrendik, artık hayat şeklimizi buna göre ayarlıyoruz.

Bundan sonrada üretmeye devam edeceğiz. Pandemiye rağmen yeni yatırımlar ve ürünler planlıyoruz.
Her şeyin başı sağlık, sağlığımız yerinde olduktan sonra maskeye, mesafeye, hijyene alıştık. Birazda böyle 
yaşarız sorun yok. Ekonomi vs. bunların hepsi düzelir. Rabbim sağlığımızı elimizden almasın.
Herkese sağlıklı, huzurlu, hayırlı işler diliyorum.

Not: Bu satırları Covid testim pozitif çıktığı için karantina halinde evimden yazıyorum. Sonunda virüs beni 
yakaladı. Her şey yolunda buna da şükür.

Mustafa Kemal ÇEVGEL
Yönetim Kurulu Üyesi



Favori Yapı Asma Tavan Sistemleri

Bir işletmede meydana gelen her çeşit para hareketinin sistemli olarak kayıt altına alınması işleyişine muhasebe denir. 
Büyük ölçekli veya küçük ölçekli her işletmenin muhasebe kayıt sistemine ihtiyacı vardır. İşletmeler, firmalarına ait para 
hareketlerini yönetmek için eğitimli ve deneyimli muhasebe personelleri ile çalışmak ister. Muhasebe aynı zamanda 
bir kurumdaki varlıklarda ve kaynaklarda değişim meydana getirecek her türlü para hareketinin kaydedilmesi, belli 
sınıflara ayrılarak düzenlenmesi, özetlenmesi ve incelenmesi ile oluşan bilgi sistemidir.

Kanunlar tarafından belirlenen kurallara göre muhasebe kayıtları tutulmaktadır. Muhasebe bu anlamda önemli 
bir görevi üstlenmektedir. Hesaplarda oluşabilecek herhangi bir yanlış hareket, işletmeyi beklenmeyen sıkıntı içine 
sokabilir. 

2007 yılından beri ailesinin bir parçası olarak mutluluk duyduğumuz Favori Yapıda tüm bu işleyişler şahsım ve 
ekibimizde yer alan diğer üç değerli uzman kişiler tarafından yürütülmektedir. Alım, satım işlemlerinin takibi, fatura 
kesimi, müşterilerin ve satıcıların alacak borç takibini yapılması, muhasebe kayıtlarında cari hesap takibi, bankada 
olan hesap hareketlerinin kaydedilmesi ve takip edilmesi, çek ve senet ile gerçekleştirilen ödeme hareketlerinin 
takibi, yine muhasebe birimine bağlı olan İnsan Kaynakları faaliyetlerimiz arasında, çalışanların genel özlük işleri, aylık 
olarak puantaj ve ücretlerinin hesaplanması işe giriş çıkış bildirgelerinin takip edilmesi hastalık raporlarının takibi, ilgili 
kurumlar arasında onayı ve muhasebe işleyişi için atılan ilk adımlar muhasebenin işleridir.

Siz değerli bayilerimize ve iş ortaklarımıza tavsiyemiz   dönemler halinde mutlaka analiz ve yorum ile işletme durumu 
kritiği yapmanızı öneriyoruz. Doğru kayıt yapılan muhasebe işlemleri sayesinde alınan raporlarında aynı şekilde doğru 
yorumlanması gerekir. Bu durum firmalarınızın strateji belirlenmesinde önemli rol oynar.

Önümüzdeki yüzyılda şirketlerin ayakta kalabilmesi varlığını devam ettirebilmesi sağlam bir muhasebe sistemine ve 
de temeline bağlıdır. Dolayısı ile işletmeler var olduğu müddetçe, kendi içinde bir yaşam döngüsüne sahip bu süreçte 
devam edecektir.

               
Harun DUTAR
Muhasebe Müdürü                                                                                                                                            

Saygıdeğer 
Paydaşlarımız, 
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Erciyes Üniversitesi Nanoteknoloji merkezi firmamızı ziyaret etmiş ve Yönetim Kurulu ile toplantı 
gerçekleştirmişlerdir. Nanoteknoloji merkezi Favori Yapı’nın kendisinde problem olarak gördüğü konuları 
inceleyecek ve bu problemlere nano çözümler üretmeye çalışacaklarını belirttiler. Ziyaretlerinden dolayı 
kendilerine teşekkür ederiz.

Burak Galvaniz Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet BAKİ ve Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk ŞAHSUVAROĞLU Yönetim 
Kurulumuzu ziyaret etmiştir. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz.

Favori Yapı, 2020 Yılı 1.Yarıyıl Değerlendirme ve İstişare Toplantılarını 29 Haziran-2 Temmuz tarihleri 
arasında Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Mustafa Kemal ÇEVGEL ve Sn. Vedat Ali EĞRİDAĞ başkanlığında 
gerçekleştirmiştir.
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BOTAN İNŞAAT

Vizyonumuz
Yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımımızla kurmuş 
olduğumuz firmamızın kuruluş amacı bölgemizde 
ve sektörümüzde en iyisi olmak 10 yıl önce firmamızı 
kurduğumuzda bugün gelmek istediğimiz konuma 
ulaştık amacımız 10 yıl sonra daha fazla markalaşarak 
bölgemizde kendi alamızda iş yapan firmalar arasında 
ilk 3’e girmek 15 yıl sonra ise ilkeli yenilikçi tutumuzla 
bölgemizde birinci olmaktık vizyonumuza 10 yıl önce 
hedeflediğimiz bu güne nasıl geldikse 15 yıl sonra yine 
hedeflerimize olan inancımız ve güvenimiz tamdır.

Uzun zaman avize imalatı ve avize showroomdan yani mağazacılıktan sonra 2010 yılının sonunda 
ortağım ile İran Tarhan yolculuğu esnasında aldığımız karar sonucu inşaat sektörüne girdik. İlk boya 
bayiliği ile başladık akabinde yalıtım ve mantolama bayiliğini alarak devam ettik. Hemen akabinde 
alçı alçıpan grubu bayiliği alarak yolumuza devam ettik. Ondan sonra jotun boyanın yaptığı araştırma 
sonucu botan inşaattı kendinisine bayi belirleyerek bayilik sözleşmesi imzaladık. Müşterilerimizin 
talebi üzerine favori asma tavan sistemleri markasını ürün yelpazesine eklemiş olduk.

Biz inşaat sektöründe toptancı ve imalat işinde varız sektörümüzde bulunan iş ortaklarımız, 
çalıştığımız firmaların malzeme temini ve hizmetin en iyisini hakettiklerine inanıyor ve bu bilinçle 
yolumuza devam ediyoruz. Amacımız sektörde en iyisi olmak bu yolda kendimize firmamıza ve 
çalışanlarımıza olan inancımız ve güvenimiz tamdır.
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ABS Alçı ve Blok Sanayi A.Ş. 1979 yılında kurulmuş ve ilk yatırımını Bilecik/Bozüyük’de gerçekleştirerek 
1982 yılında üretime başlamıştır.

ABS öncesine kadar sadece tamirat amaçlı ve dekoratif malzeme üretiminde kullanılan alçı; ABS ile 
yeni bir boyut kazanmış ve Türk inşaat sektörü; Alçı Blok, Sıva Alçısı, Saten Perdah Alçısı, Dolgu ve 
Yapıştırıcı Alçıları gibi yeni ürünler ile tanışmıştır. Yıllar içinde bu ürünler, aranılan inşaat malzemeleri 
arasında layık olduğu yeri almıştır. ABS; gelişen süreç içinde sahip olduğu sektör liderliğini sürdürmek 
adına yatırım hamlelerine başlamış bugün yurtiçinde 6, yurtdışında da 1 üretim tesisi kurmuş ve 
kapasite artırımlarını gerçekleştirerek hizmetlerine devam edegelmiştir. 
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Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs (COVİD-19) ile mücadelede sadece 
hükümetimize değil, tüm işletmelere ve hepimizin şahsına bireysel olarak büyük görevler 
düşmektedir. Favori Yapı ailesi olarak tüm çalışanlarımızın sağlık güvenliğini ön planda tutarak sizlere 
kesintisiz ve daha güvenilir hizmet verebilmek adına yapmış olduğumuz düzenlemeleri ve önlemleri 
sizlerle de paylaşmak istiyoruz.

• Fabrikalarımız ve idari binalarımız Sağlık Bakanlığı onaylı firmalar tarafından virüsün 
yayılmaya başladığı ilk günlerden itibaren dezenfekte edilmiş olup, bu işlem periyodik 
olarak devam ettirilecektir.

• Tüm çalışanlarımızın rahatça ulaşabildiği noktalara el dezenfektanları konuşlandırılmış 
ve tüm personelin kullanımları zorunlu hale getirilmiştir.

• Ortak kullanım alanlarındaki (yemekhane, çay ocağı, toplantı salonları vs.) yerleşim 
düzeni sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden düzenlenmiştir.

• Personelin her gün düzenli olarak ateş ölçümleri yapılmakta ve en ufak bir rahatsızlığı 
tespit edilen personele izin verilmektedir.

• Kronik rahatsızlığı olan personelin yıllık izin kullanımları sağlanmaktadır.

• Tüm personele maske ve eldiven temin edilerek kullanımları zorunlu hale getirilmiştir.

• Tüm çalışanlarımız korona virüs konusunda bilgilendirilmekte ve kişisel önlemlerini 
almaları konusunda uyarılmaktadır.

• Tüm saha çalışanlarımız için seyahat kısıtlaması getirilmiş olup, işlerini telefon 
görüşmeleri ve kısa ziyaretlerle yürütmeleri konusunda bilgilendirilmişlerdir.

FİRMAMIZDAN HABERLER
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Tüm dünyanın başına musallat olan bu tehlike ile mücadele ederken önce kendimizi, ailemizi, 
işletmelerimizi ve çalışanlarımızı, dolayısıyla tüm ülkemizi hep birlikte el birliğiyle koruyacağız. Tüm 
Türkiye olarak hepimiz üzerimize düşenleri yaptığımızda bu tehlikeden daha az zarar ile daha kısa 
sürede kurtulacağımıza şüphe yoktur.

Unutmayalım ki;

“Herkes evinin önünü temizlerse tüm şehir temiz olacaktır.”

En kısa zamanda bu zor günleri geride bırakmak, hem ticari hem de sosyal olarak daha mutlu, daha 
güvenli, daha güçlü yarınlarda görüşmek dileğiyle…

• Personel servis araçları alkol bazlı 
dezenfektanlar ile temizlenmiş olup, sürekli 
bu işi yapmaları için servis şoförlerine ilgili 
ekipmanlar verilmiştir. Dezenfekte işleminin 
günlük yapılması konusunu belirlenen firma 
personelleri kontrol etmektedir.

• Fabrika ve idari bina giriş çıkışları kontrol 
altına alınarak kargo teslimatı dâhil her türlü 
malzemenin giriş çıkışı fabrika ve idari bina 
girişlerinde kabul edilmektedir.

• Fabrika ve idari binalarımıza giren her 
türlü hammadde ve yarı mamul ürünlerde 
virüsün yarılanma ömrü göz önüne alınarak 
yeterli sürelerde bekletildikten sonra işleme 
alınmaktadır.
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Firma Dış Ticaret Satış Yönetmenimiz Sn. Alper ÖZGÖREN Özbekistan’a iş seyahati düzenledi. Bu 
seyahatle çeşitli firmalarla ticari görüşmeler yapıldı.
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Favori Yapı, 2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme ve Planlamaları Toplantısını 29 Haziran tarihinde 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Mustafa Kemal ÇEVGEL ve Sn. Vedat Ali EĞRİDAĞ başkanlığında 
gerçekleştirmiştir.
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Firmamız Dış Ticaret departmanında part time olarak çalışan değerli arkadaşımız Mina NİAZİ 
memleketi Afganistan’a dönerek aramızdan ayrılmıştır. Kendisine bundan sonraki çalışma 
hayatında başarılar diliyoruz.

Firma Dış Ticaret Satış Yönetmenimiz Sn. Salah AL-HUSSEINI Irak’a iş seyahati düzenledi. Bu 
seyahatle çeşitli firmalarla ticari görüşmeler yapıldı.
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Samsun Bölge Satış Yönetmeni Erman SEVİMLİ Mayıs ayı itibariyle Favori 
Yapı ailesine katılmıştır. Kendisine görevinde başarılar dileriz. 

Hüseyin VAYVAYLI Haziran ayı itibariyle Dış Ticaret Satış Yönetmeni olarak 
Favori Yapı ailesine katılmıştır. Kendisine görevinde başarılar dileriz.

Rümeysa DUMAN Nisan ayı itibariyle Operasyon Yönetmeni olarak 
Favori Yapı ailesine katılmıştır. Kendisine görevinde başarılar dileriz.
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Covid-19 salgınına tüm dünya hazırlıksız yakalandığı için bu süreçte her sektör, her firma 
etkilenmiştir. Favori ailesi olarak, bu etkilenmenin en az seviyede kalması için çok hızlı ve 
etkili bir şekilde önlemler almaya çalıştık.

İlk olarak sağlık bakanlığımızın önermiş olduğu tüm tedbirleri işletmemizde uygulamaya 
aldık. Bunun yanı sıra soyunma odaları, mutfak, çay ocağı gibi ortak kullanım alanlarında aynı 
anda kullanım durumunu mümkün olan en düşük seviyeye indirdik. Sosyal mesafe ve maskı 
için gerekli uyarı levhaları ve işaretler hazırladık ve her gün çalışanlarımıza maske dağıtarak 
kullanımlarını kontrol ettik. Gerekli personellerin siperliklerle çalışmalarını sağladık.

Bu süreçte üretim konusunda da sorunlar yaşamamak için veri analizleri yardımlarıyla satış 
tahminleri yaptık ve hammadde ihtiyaçlarımız için öngörüler hazırladık. Tedarik süreçlerimizi 
planladık, stok miktarlarımızı sürekli denetimlerle en uygun seviyelerde tutmaya çalıştık.
Tehlikenin geçmediğinin farkında olan firmamız, aynı hassasiyetle çalışmalarına devam 
etmektedir.
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Projede Kullanılan Ürün Miktarı 
17.000 m2 
Yüklenici Firma
Güneyli İnşaat

Proje Adı
Bursa Yurt Projesi 

Projede Kullanılan Ürün
Metal Asma Tavan 

Uygulama firması
Yenifidan inşaat
Yüklenici Firma
Yenifidan inşaat

Proje Adı
Konya Yurt Projesi 

Projede Kullanılan Ürün
Metal Asma Tavan 
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Uygulama firması
Göllü Enerji 
Yüklenici Firma
Tuna Mühendislik

Proje Adı
Kayseri Okul Projesi 

Projede Kullanılan Ürün
Akustik Sound Panel

Uygulama firması
Göllü Enerji 
Yüklenici Firma
Tuna Mühendislik

Proje Adı
Kayseri Okul Projesi 

Projede Kullanılan Ürün
Akustik Sound Panel
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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


