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DEĞERLI EVYAP 
DOSTLARIMIZ,

vyap Dünyası dergimizin 37’nci sayısında siz değerli Evyaplıları 
selamlıyoruz. 

Geride bıraktığımız 2014 yılında, uluslararası bir şirket olma 
yolunda ve stratejilerimiz çerçevesinde emin adımlarla iler-
ledik. Şimdi, yaşadığımız dönüşümün yanı sıra geçtiğimiz dö-
nemlerde gerçekleştirilen yatırımlarımızı hedeflenen rakamsal 
sonuçlara çevirme zamanı… Evyap için bu nedenle ayrı bir 
önem taşıyan 2015 yılını, başta Mehmed Evyap olmak üze-
re Evyap Liderlik Takımı sizler için değerlendirdi. “Gündem” 
sayfalarımızda yer alan birbirinden değerli mesajlarla dolu söz 
konusu değerlendirmeler, 2015 hedeflerimizde her birimize 
yol gösterecektir.  

Evyap Dünyası’nın bu sayısında, her zaman olduğu gibi, yakın 
zamanda tanıklık ettiğimiz gelişmelere ve hayata geçirilen yeni 
projelere yer veriyoruz. Üst Yönetimimizin üzerinde önem-
le durduğu İş Sağlığı ve Güvenliği konulu ziyaretten Ar-Ge 
Merkezimizin T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafın-
dan verilen Ar-Ge Merkezi Belgesi almaya hak kazanmasına, 
mercek altına aldığımız Evyap Malezya’nın dünden bugüne 
hikâyesinden Duru Duş Jeli’nin ödüllü kampanyalarıyla tüke-
ticilerimize “hayata gülümseten hediyeler” vermeye devam 
etmesine, farklı birimlerimizin gerçekleştirdiği çalışmalardan iş 
paydaşlarımızla yaptığımız röportajlara ve hayata dair konulara 
kadar zengin bir içerikle hazırladığımız dergimizi keyifle oku-
manızı diliyoruz. 

Son olarak, tüm Evyap çalışanlarının yeni yılını kutluyor; size 
ve ailelerinize sağlık, mutluluk, huzur, bereket ve başarı getir-
mesini diliyoruz.

Gelecek sayımızda buluşmak üzere...

YAŞADIĞIMIZ 
DÖNÜŞÜMÜN YANI 
SIRA GEÇTIĞIMIZ 
DÖNEMLERDE 
GERÇEKLEŞTIRILEN 
YATIRIMLARIMIZI 
HEDEFLENEN 
RAKAMSAL 
SONUÇLARA ÇEVIRME 
ZAMANI… EVYAP IÇIN 
BU NEDENLE AYRI 
BIR ÖNEM TAŞIYAN 
2015 YILINI, BAŞTA 
MEHMED EVYAP 
OLMAK ÜZERE 
EVYAP LIDERLIK 
TAKIMI SIZLER IÇIN 
DEĞERLENDIRDI.

Evyap Dünyası Yayın Kurulu
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2015'E

ÖZEL GÜNDEM

GÜÇLÜ LİDERLİK
TAKIMIMIZ İLE HAZIRIZ

2015’I DIĞER YILLARA GÖRE 
DAHA ÖZEL VE ÖNEMLI KILAN, 
GEÇTIĞIMIZ YILLARDAKI 
YATIRIMLARIMIZI BAŞARILI 
SONUÇLARA ÇEVIRECEĞIMIZ, 
TAM ANLAMIYLA HEDEF 
ODAKLI BIR YIL OLMASI. 
BUGÜN EVYAP STRATEJIMIZIN 
YOL HARITASINDA; TUZLA, 
MALEZYA, RUSYA VE 
UKRAYNA’DAKI YENI 
ORGANIZASYONLARIMIZIN 
SAĞLIKLI VE ETKIN 
OPERASYONLARA DÖNÜŞMESI, 
VERIMLILIK VE HER 
BIRIMIZIN “BIR EVYAP” IÇIN 
2015 BAŞARISININ KATKI 
VERENI OLACAĞI GERÇEK 
PROFESYONELLIK ANLAYIŞI 
VAR. EVYAP LIDERLIK TAKIMI, 
SIZLER IÇIN KILOMETRE TAŞI 
OLACAK 2015 HEDEFLERINI 
EVYAP DÜNYASI ARACILIĞIYLA 
PAYLAŞTI.
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MEHMED EVYAP

YATIRIMLARIMIZI 
SKORA ÇEVİRMEYE HAZIRIZ

Değerli Çalışma Arkadaşlarım;

Geride bıraktığımız 2014, tam bir değişimler yılı oldu. Şir-
ket olarak gündemimizi Evyap 2.0 ile yaşadık ve yürüt-
tük. Dönüşümü hem projelerimizle, hem yeni atamalarla, 
hem de organizasyon değişiklikleriyle yaşadık. 2014 yılında 
projelerimizi, dönüşüm süreçlerimizi, yatırımlarımızı büyük 
ölçüde tamamladık. Malezya’da dünyanın en büyük ole-
okimya tesisini hayata geçirdik. Evyap’ın ilk yurtdışı ticari 
şirketleri olan Evyap Rus ve Evyap Care Ukraine şu an 
itibariyle kendi ülkelerinde ürünlerimizin ana dağıtıcılığını 
yürütüyorlar.  
2014, bizim dışımızdaki dünyada da değişimler yılı oldu. 
Yılın başında Kırım, pazarlarımızdan biri olan Ukrayna’ya 
bağlı bir özerk cumhuriyetken, ilerleyen aylarda Rusya 
Federasyonu’na katıldı. Bunun öncesinde, etrafında ve 
sonrasında yaşanan gelişmeler, her iki ülkede de devalü-
asyonlara, finansal gerilime ve pazar daralmasına neden 
oldu. Yine en önemli pazarlarımızdan biri olan Irak, ha-
ziran ayından itibaren, birden bire, iç savaşın tüm acıma-
sızlığıyla yaşandığı bir bölgeye dönüştü. Mısır’da General 
El Sisi, 2014 yılına Genelkurmay Başkanı olarak başlarken, 
Mısır’ın Cumhurbaşkanı olarak seneyi tamamladı.  
Bu olumsuz dış koşullar altında Evyap olarak 2014 yılında 
hedeflerimizin gerisinde kaldık. İş sonuçlarımızın bu ge-
lişmeler zincirinden etkilenmesi gayet doğaldır. Bu denli 
hareketli geçen 2014’ün ardından, takım olarak daha kuv-
vetli bir başlangıç yaptığımız 2015 yılına, inanarak ve güve-
nerek baktığımı belirtmeliyim. 
Açıkçası, 2014 dâhil olmak üzere, son üç yıldır yürüyen 
operasyonlarımızdan daha çok yarınların projelerine 
ve işlerine odaklandık. Malezya’daki yatırımımız, Evyap 
Rusya’nın kuruluşu, Evyap 2.0 fikri ve arayışı, organizasyon 

dönüşüm süreci, Tuzla yatırımlarımız ve İcra Kurulu’nun 
2 yılda %65 değişmesi bunların başlıcalarıydı. Tüm bu 
aşamaları geçerek hazırlandığımız, hedeflediğimiz yer 
geleceğimizdir. Bugün, ilk ayını tamamlamak üzere ol-
duğumuz 2015 yılı önceki yıllardan farklıdır, yapılan ya-
tırımların, dönüşümlerin karşılığının alınmaya başlanması 
gereken yıldır. Başka bir deyişle, 2015, o hep hazırlandı-
ğımız geleceğin başladığı yıldır. Bu sene en önemli olan 
bu senenin skorudur. Sabırları, projeleri, dönüş sürelerini 
daha fazla uzatamayız. Uzatmaya kalkan, ‘hele bir de şu 
bitsin, o zaman görelim’ diyen kendini kandırmış olur. 
Bugüne kadarki çalışma hayatımda kısa dönem sonucu-
nu hiçbir zaman 2015 kadar önemli görmedim. 2015, 
inşallah, iş sonucu hedeflerimizi yakalayarak beklenen 
çıkışı başlattığımız yıl olacaktır. 2015’te göstereceğimiz 
performansla, böylesi geniş bir vizyonun ve büyük ya-
tırımların karşılığını elde eden bir takım olduğumuzu 
kendimize, Yönetim Kurulumuza, sermayedarlarımıza 
ve tüm iş ortaklarımıza göstermemiz gerekiyor. Takım 
olarak hazır olduğumuza inandığım bu başarının üç kıy-
metli anahtarı var: 
Birincisi, Malezya’daki oleokimya işletmemizin, Rusya ve 
Ukrayna’daki ticari şirketlerimizin ve ek olarak taşınma-
lar sonrası Tuzla’daki tesislerimizin sağlıklı ve etkin bir 
şekilde devreye girmeleri.  
Başarı ancak olağandışı bir adanma ve çalışma perfor-
mansıyla mümkün. Tüm bu noktalarda görev alan arka-
daşlarımızın sıra dışı bir emekle birlikte doğru tercihler 
ve akılcı katkı yaparak çalışmalarını bekliyoruz. Aynısı 
onlara destek olacak Merkez personeli için de geçerlidir. 
2015’te iyi skor elde etmenin ikinci anahtarı, verimli-
liktir. Verimlilik aynı kaynakla daha çok iş yapmak veya 
aynı işi daha az kaynakla yapmaktır. Verimlilik, bizi sa-

dece 2015’te değil sonrasındaki yıllarda da başarıya 
ulaştıracak, Evyap olarak mesafe kat etmemiz gereken 
ana konulardan biridir. Kişi başına ürettiğimiz ciroyu ve 
kârlılığı yükseltmeliyiz. Finans Başkanımızın liderliğinde, 
hâlihazırda “daha verimli bir Evyap” için tüm iş birim-
lerinde verimlilik arayışını merkezine alan bir çalışma 
yürütüldüğünü de belirtmek isterim. 
Üçüncü belirleyici faktör, gerçek profesyonellik... Benim 
profesyonellikten anladığım, işinin, şirketinin ve mesleği-
nin o an gereği neyse onu tam disiplin ve odaklanmay-
la yapmaktır. Kişisel olarak beklentilerimize ulaşmanın 
yolu gerçek emek ve alın terimizle büyük bir başarının 
önemli katkı vereni olmaktır. 2015 yılında inşallah elde 
edilecek muhtemel başarının katkı vereni ve lokomotif 
güçlerinden biri olmak için profesyonel emeğinizi ortaya 
koyarsanız, burada sizin için çok şey var. Böyle bir başarı 
ve yüksek skor, ancak her birimizin samimi bir alın teri 
ve emek ortaya koymasıyla, “bir Evyap” olmasıyla, bir 
bütün olduğumuzun farkındalığıyla gerçekleşebilir. Ev-
yap, Evyaplıların çalışmasıyla daha iyi yerlere gelecektir. 
2015 itibariyle, oldukça güçlü üst yönetim takımıyla bir-
likteyim, aynı şekilde değişik seviyelerde de bu enerjiyi 
ve kaliteyi görüyorum. Siz değerli çalışma arkadaşlarımın 
da takım arkadaşlarınızla birlikte daha büyük başarılara 
eskisinden daha hazır olduğunuzu düşünüyorum. Ta-
mamlanmış projelerimizle, insan kaynağımızla ve kuvvet-
lendirilmiş ticari-sınai altyapımızla inşallah hep beraber 
hazırız. Çevremizdeki dünyada ne yaşanırsa yaşansın, 
2015 yılında karşımıza çıkacak her türlü imtihan ve zor-
luğa Evyap olarak, Allah’ın izniyle, hep beraber hazırız. 
Bu kararlığa her birinizin sahip olduğuna inanıyorum.
Son olarak, 2015 yılını sevdiklerinizle beraber sağlıkla, 
mutlulukla ve huzurla dolu geçirmenizi diliyorum. 
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İçinde bulunduğu durumdan mutlu olmadığında 
veya yeni bir şey yapıp gelişimini, sonuçlarını gör-
mek istediğinde, zamanı ileri sarmak ister insan. 
2014’ün son çeyreğini bu duygularla bitirdik. Bir-
likte uzun süredir çalıştığımız pek çok çalışma ar-
kadaşımızla son çeyrekte vedalaştık. Pek çok anı-
mızın bulunduğu Ayazağa fabrikamızın parça parça 
söküldüğüne, binalarımızın yıkıldığına şahit olduk, 
içlendik hep birlikte... Öte yandan yaşadığımız bu 
son çeyrek, 2015’ten beklentilerimizi daha da güç-
lendirdi. Tüm Evyap iş yerlerinde açık ofise geç-
tiğimiz, yani birbirimizi daha çok görebileceğimiz, 
birarada daha çok vakit geçirebileceğimiz, kol kola, 
inançla, azimle ve keyifle çalışarak yapılan yatırım-
ların geri dönüşü için sonuca odaklandığımız zorlu 
bir yıl bekliyor hepimizi. Tüm Evyap çalışanlarına, 
ailelerine, tedarikçilerine ve iş ortaklarına sağlıklı, 
güvenli, huzurlu ve mutlu bir yeni yıl dilerim. 

BEKIR KURAL / INSAN KAYNAKLARI VE 
ENDÜSTRIYEL ILIŞKILER GRUP BAŞKANI

CHRIS AUGUSTIJNS/ PAZARLAMA GRUP BAŞKANI
2014, Evyap’ın yenilenmesine hepimizin katkıda bulunduğu bir değişim yılı oldu. Yeni Evyap 2.0’ı oluş-
turma bağlamında misyonumuzun önemli bir unsuru, Evyap’ın hızlı ve kârlı büyüme stratejilerinin te-
melinde yer alan markalarımızı güçlendirme yönündeki irademizdi. Duru, Fax, Arko Men, Arko Nem 
ve EvyBaby, Evyap’ın en değerli hazineleridir. 2014’te Tek Pazarlama Ekibi olarak faaliyet göstermeye 
başlayıp, tüm bölgeler ve işlevler arasında öncelikler belirleyerek işbirliği sağlamak suretiyle, tüm marka 
oluşturma çabalarımızı en etkili ve verimli şekilde biraraya getirdik. Entegrasyon ve verimlilik çabalarımız 
2015’te hız kesmeden sürecek. Temel pazarlarımızdaki tüketici ihtiyaçlarını daha iyi anlamaya yönelik 
araştırmalara önemli yatırımlar yaptık. Ürünlerimizin faydalarını tüketici açısından daha dikkat çekici bir 
hale getirmek ve marka konumlandırmamızı daha tercih edilir bir noktaya ulaştırmak için iddialı planları 
yürürlüğe koymaya başladık; bu çerçevede pazarlara hâlihazırda getirdiğimiz birçok yeniliği 2015’te de 
devam ettireceğiz. 
EvyBaby, Mısır ve gelişmekte olan ihracat pazarları başta olmak üzere çoğu pazarda büyümeye devam 
ederken, yeni “Tam Bakım” kampanyamızın büyümeye önemli katkısı oldu. Şimdi markamızı yeni ve 
modern bir tasarım, daha iyi ürün performansı, yeni bir iletişim ve izleme kampanyasıyla yeniden lanse 
ediyoruz. Arko Men yenilikçi bir reklam kampanyasıyla desteklendi: “Bir öpücük asla yetmez.” Şimdi 
daha üstün tıraş performansı ve ürün ailesinin tümünde daha enerjik görünümle yeniden lanse ediliyor. 
Arko Nem de 2014’te yeni bir yüz kazandı: Günümüze daha uygun, daha feminen, tutarlı bir marka 
görünüm ve hissi. SoftTouch serisine katılan ürünlerin lansmanı modern kadının ihtiyaçlarına yanıt verme 
stratejimizde yeni ve motivasyon getiren bir reklam kampanyası, agresif satış desteğiyle büyük bir değişi-
mi ortaya koymakta. Duru da yeni Floral Sensation “kolonya” serisinin yanı sıra Beren Saat’e yer veren 
etkili reklamıyla kayda değer başarılar elde etti. Ayrıca, 2014 temel pazarlarımızın tümünde 2015’te 
uygulamaya konacak birçok yeni girişim ve yeniliğin hazırlığının yapıldığı bir yıldı. 
Duru’nun yeni konumlandırması ve görselliği, tüm türevlerini tek bir güçlü marka şemsiyesi altında bira-
raya getirerek Duru'yu hak ettiği mega marka konumuna getirecektir. Tüm bu başarıları sınırlı kaynaklarla 
elde eden Pazarlama ekibinin yetkinliği ve kararlılığı takdire şayan. Gelişmede işbirliği kilit rol oynamaya 
devam edecek. Hepimizin, Pazarlama ekibiyle diğer tüm işlev ve bölgelerin 2015 önceliklerine odaklan-
ması elzemdir. “Daha az sayıda, daha büyük ve daha iyi” inisiyatifini hayata geçirmeliyiz. Tüketicilerin ne 
istediğini biliyoruz. Rusya, Mısır, Ukrayna, Kazakistan, Türkiye ve Irak’ta, markalarımızın raflarda olduğu 
tüm ülkelerde tüketicileri markalarımızla etkilemek şimdi Evyap Ekibi olarak bize düşüyor. Herkese başa-
rılı ve tatmin edici bir yeni yıl diliyorum. 2015, Evyap’ın yeni misyonunda yeni bir kilometre taşı olacaktır. 

AYŞE EVYAP

EVYAP 2015: “ŞİMDİ’NİN GÜCÜ”*

…Ve geldi 2015.
Bir süredir “ektiklerimizi”, şimdi “biçme” zamanı… Dönüşüm, 
gelişim adına yaptıklarımızı hayata geçirme zamanı… Yepyeni yö-
netim ekibimizle birlikte “aksiyon” deme zamanı… Yeni ofislere, 
tesislere yerleşme zamanı… Farklı kültürleri birleştirme, birbiri-
mize tutunma, başarabileceğimize, büyümeye hazır olduğumuza 
inanma zamanı…
Geçmişle ilgili düşüncelere ya da gelecekle ilgili endişelere takılıp 
kalmak yerine, biz 2015’i kestirdik gözümüze. Zorlu bir yıl olaca-
ğını bilmekle birlikte, az sayıda ama büyük hedeflerle tüm gücü-
müzle odaklandık bu yıla…
2014 yılını karşılarken; çok sayıda devam eden proje, yatırım, 
kapsamlı ve kararlı bir “dönüşüm” vizyonu, yepyeni bir yönetim 
takımı, yepyeni iş yapış şekilleriyle heyecan doluyduk. Büyümeye 
hatta patlamaya hazır hale gelmeye hazırlanıyorduk. Zorlayıcı, 
çok yorucu bir yıl oldu. Önümüze çıkan engeller bizi yordu ama 

yıldırmadı. İki sene önce başladığımız, 2013 yılında Mc Kinsey Danışmanlık 
ile iş ortaklığımızla hızlandırdığımız Evyap 2.0 yolculuğumuza devam ettik 
2014’te.. Malezya’dan Rusya ve Ukrayna’ya; Mısır’dan İstanbul’daki arka-
daşlarımıza kadar tüm tesis ve iş birimlerimize Evyap 2.0’ı anlattık, hep 
birlikte heyecanlandık. Organizasyon yapımız, iş yapış şekillerimiz, tesisler, 
merkez ve iş birimleri arasında rol ve sorumluluk dağılımımız, anahtar ba-
şarı göstergelerimiz (KPI), toplantı düzenimiz ve diğer birçok kritik konuda 
yol kat ettik.
Üzerinde durduğumuz noktalardan “stratejik bakış” ve “finansın rolü” 
konularında önemli adımlar attık. Grubumuzun uzun vadeli stratejilerini 
netleştirip, yıllık bakış ile bölge ülke kategori önceliklerine kırmak suretiyle 
yönettiğimiz Integrated Business Planning (IBP – Entegre İş Planlaması) 
döngüsünü oluşturduk. Bu sayede az sayıda ve büyük hedefler belirledik, 
bunları rakama döktük. Finansal planlamamıza girdi teşkil eden bu süreç 
sayesinde aralık ayında 2015 bütçemizi hazır etmiş olduk.
İş sonuçlarımızı çeyrek bazında “business review” toplantılarında takip et-
meye devam ederken, daha yakın kontrol adına finans takımımız önderli-
ğinde aylık iş sonucu toplantılarını başlattık. Tüm bu toplantılarda birbirimi-
zi açıkça sorguladık, zorladık, sorularla kendimizi geliştirmeye gayret ettik.
2014 yılı ayrıca… Marka stratejilerimizi Merkez’den (HQ) yönettiğimiz ilk 
yılımız oldu, Tek Tedarik Zinciri yaklaşımımızla hızla harekete geçtik, Ar-Ge 
Merkezimize kavuştuk, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) prensiplerini benimse-
dik, Kurumsal İletişim birimine sahip olduk, yılların rüyası Evyap Malezya 
gerçek oldu, Türkiye, Doğu Avrupa ve MENA iş birimlerimizi kurduk, İh-
racat grubumuzu harekete geçirdik, sabun tesisimizi Tuzla’ya yerleştirdik, 
bebek bezi kapasitemizi büyüttük, çok sayıda çalışanımızı Tuzla’ya taşıdık…
Organizasyonumuzun hemen her seviyesini farklı kültürlerden, farklı geç-
miş tecrübelerden gelen arkadaşlarla zenginleştirirken; uzun yıllardır birlik-
te çalıştığımız arkadaşlarımızın tecrübesi sayesinde işlerimizi aksatmadan 
geliştirebildik.
Bizim için 2014 yılının en zor yanı; kritik pazarlarımızdaki olumsuz gelişme-
ler sonucu hedeflediğimiz hızlı büyümeyi yakalayamamamız ve büyüme 
beklentimiz ile aramıza kattığımız bazı arkadaşlarımızla vedalaşma zorunlu-
luğumuz oldu. Vedalaşmaların bir sebebi de daha zinde, daha hızlı, daha 
verimli bir Evyap olma arzumuzdu. Bu vesileyle, bizlere emek vermiş, an-
cak bugün grubumuzda olmayan arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 
Emekliliğini hak ederek aramızdan ayrılan, taşınma nedeniyle birlikte olma-
yacağımız tüm arkadaşlarımız da sağ olsun, var olsun…
2015 yılına net ve kararlı hedeflerimizle başlangıç yaparken, Evyap Ailesi 
olarak gördüğümüz veya şu an göremediğimiz çok sayıda potansiyelin ve 
iyi ihtimalin, insanın, iş ortağının yakınımızda olduğunu biliyorum ve çalış-
maya, inanmaya devam ederek başarabileceğimize yürekten inanıyorum…
Sevgili çalışma arkadaşlarıma ise (naçizane), geçmiş ile ilgili pişmanlıklar ve 
üzüntülerle yaşayan; geleceğe ilişkin korku ve endişeleri taşıyan zihnimize 
şimdinin, bugünün doyum ve mutluluğunu hatırlatalım diyorum… Sadece 
“bugün” için şükredeceğimiz neler var neler…
Sevgilerimle...

* “Şimdinin Gücü”, Eckhart Tolle , Akaşa Yayınları
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Evyap’ta bir tam yılım neredeyse dolmak üzere. Çok 
heyecanlı ve yeni deneyimlerle dolu bir yıl oldu... Evyap 
2.0 isimli yeni stratejimizi geliştirmek için hepimiz bü-
yük ilerleme kaydettik. Rusya’daki iştirakimizi başarılı bir 
şekilde oluşturduk, iş birimleriyle çalışmaya başladık ve 
ihracat için oldukça motive olmuş bir ekip tahsis ettik. 
Malezya da başarılı bir şekilde işe başladı ve hâlihazırda 
bizim için sabun makarnası üretiyor. Tüketicilerle gittik-
çe daha yakın ilişkiler kuruyoruz, tamamen yeni ürün-
ler geliştirdik, test ettik ve tüketiciler de; tıraş jeli, "soft 
touch", kalıp sabun, yeni bebek bezleri, güneş kremi 
gibi yeni formüllerimizi oldukça beğendi. En önemlisi, 
Türkiye’de kozmetik sektöründe, ilk Ar-Ge Merkezi 
olarak tasdik edilmek bizim için müthiş bir onurdu. He-
pimiz sıkı şekilde çalışmayı ve 2.0 stratejimize odaklan-
mayı sürdürürsek 2015’in oldukça başarılı bir yıl olaca-
ğından eminim. Haydi bunu başarıp Evyap için yeni bir 
başarı hikâyesi daha yazalım. Hepinize sağlıklı, başarılı 
ve mutlu bir yeni yıl diliyorum!

MARTIN RUDOLPH / AR-GE GRUP BAŞKANI

Aranıza katılalı beş ay oldu. Beş ay benim için 
yoğun ama bir o kadar da keyifli geçti. Beş ayda 
değişen ve gelişen Evyap’ı temsil eden Evyap 2.0 
yolunda birçok kilometre taşını geçtiğimize şahit 
oldum. Bu süre içinde Evyap Malezya üretime 
başladı, Evyap Rusya ilk ithalatını gerçekleştirdi, 
Evyap Türkiye Arko Nem Soft Touch lansmanını 
yaptı. Beş ay şirket hayatı için çok kısa sayılabilecek 
süre, bu kısa sürede bu önemli olayların gerçek-
leşmesi Evyap 2.0’ın hızlı bir şekilde ilerlediğinin 
bir göstergesi ve bu bana çok heyecan veriyor.
2015, Evyap için çok önemli bir yıl... Değişim sü-
recinin ivmelenerek devam edeceği ve artık Ev-
yap 2.0’ın meyvelerini toplamaya başlayacağımız 
bir yıl. Ancak hiçbir başarı kolay gelmez; hepimizin 
başaracağımıza inanması ve ekip olarak sıkı çalış-
ması gerekiyor. Bu yolculukta Mandela’nın söyle-
diğini aklımızdan çıkartmayalım: “Her zaman bir 
şey yapılana kadar imkânsız görünür.” Hepinize 
sağlıklı, mutlu ve Evyap Ailesi için başarılı bir yeni 
yıl diliyorum.

MEHMET ÇAYIREZMEZ 
FINANS VE BILGI TEKNOLOJILERI GRUP BAŞKANI

Evyap 2.0 vizyonumuzun en önemli adımlarının atıl-
dığı 2014 yılını geride bıraktık. Zorlu bir yıldı. Kurum 
olarak yeni seneye girerken birçok hedefi gerçekleş-
tirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ama yapa-
madıklarımız da  vardı. Bunlardan da dersler aldık. 
2014’te daha iyi bir yarın için önemli ve cesur karar-
lar alındı: İşe yeni bir bakış açısı, yeni organizasyon, 
taşınmalar, aramıza katılmalar ve maalesef ayrılmalar. 
Sonuçta geleceği çok daha güçlü bir Evyap oluştuğu-
na yürekten inanıyorum.
Ve 2015… Yepyeni ve iddialı hedeflerle girdik yeni 
yıla. Şirketimizin en büyük iş birimi olarak sorumlulu-
ğumuzun bilincindeyiz. Motivasyonumuz yüksek, öz-
güvenimiz yerinde. Yeni ve yenilenen ürünlerimizle 
tüketicimizin hayatına konfor katmaya devam edece-
ğiz. Ekip arkadaşlarıma, iş ortaklarımıza, bayilerimize 
ve şirketimizin tüm birimlerinden gelecek kuvvetli 
desteğe güvenim tam. İnşallah tüm hedeflerimize 
ulaşacağız. Çok çalışacağız, yorulacağız ama yapaca-
ğız. Tüm Evyap ailesine, iş ortaklarımıza sağlıklı, başa-
rılı ve hayırlı bir yıl diliyorum. Allah yardımcımız olsun.

2014 birçok değişim ve zorlu gelişmeyle karşılaştığımız, son derece 
ilginç bir yıl oldu. İlk anda aklıma gelen gelişmeler arasında şunları 
sayabilirim: Ayazağa’dan Tuzla’ya taşınma, dört hattın kurulumuyla 
hijyenik ürünler kapasitesinde artış, Malezya’da faaliyetlere başlama, 
bitmiş ürünler depolama kapasitesi ve maliyet sorunları, ürün arzın-
daki darboğazlar, arz stratejisi ve önceliklerin belirlenmesi, örgütsel 
değişimler ve Rusya’da pazara erişim yapısındaki değişim. 
Tüm bu değişimler ve zorlu gelişmeler bizi daha da güçlendirecek, 
gelecekte daha cesur ve güçlü adımlar atmamızı teşvik edecektir. 
2014’te Evyap 2.0’ın temellerinin atıldığına yürekten inanıyorum. 
2015’e yönelik olarak yalnızca tüm iş birimlerinde ve tüm fonksiyon-
larda büyük başarılarla dolu bir yıl hayal ediyorum. Tek bir planımız, 
hedefimiz ve beklentimiz var: Çok başarılı olmak. 2014’te atılan te-
mellerin de yardımıyla işlerimize daha da hız kazandıracağız. Son de-
rece yetenekli çalışanlarımız ve harika markalarımız var. Ne yapılması 
gerektiğini de çok iyi biliyoruz. 2015’in “Tek Evyap” için büyük bir 
başarı yılı olacağına inanıyorum. Cesur, yenilikçi, büyüyen bir yıl ge-
çireceğiz ve hepimiz bu amaca yönelik olarak çalışacağız. Harika bir 
yıl geçirmek için motivasyonum, enerjim ve kararlılığım tamdır. Siz 
de bana katılın. Bunu biz başaramazsak kimse başaramaz. Endişe et-
meyin, şüphe duymayın. “Tek Evyap” ailesi olarak bunu başaracağız.

TANER TIMIRCI
TEDARIK ZINCIRI BAŞKAN YARDIMCISI

ÜMIT HAYKIR / TÜRKIYE VE ÇEVRE ÜLKELER IŞ BIRIMI BAŞKANI
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2014 olağanüstü bir yıldı. Bu yılın zorlukları; gerçekten ani bir biçimde bizi 
olumsuz etkileyen, öngörülemeyen gelişmelerden kaynaklandı. Buna pek 
de hazırlıklı değildik. Yine de bir ekip olarak sorunları çözmeye çalışmak, 
gereken tedbirleri almak ve faaliyetlerimizi sürdürmek için tutkuyla çalıştık. 
Tutku ve kararlılığımız, engellerin çoğunu aşabilmemizi ve 2013’e oranla 
yılı yüzde 30 büyümeyle kapatmamızı sağladı. Bu büyümenin yanında gurur 
verici birçok başarımız da söz konusu. Sabun alanında yüzde 13 pazar pa-
yına ulaşarak Mısır’da dördüncülükle rol aldık. Sadece üç yıl önce payımızın 
yüzde 7 olduğunu düşününce, bu gerçekten etkileyici bir gelişme. Mısır’da 
çocuk bezinde yüzde 5 pazar payıyla yine dördüncü sırada yer aldık. Suudi 
Arabistan, Suriye ve Filistin’deki satışlarımızı ikiye katlarken, Arko olarak 
Ürdün’de yılı ikinci sırada tamamladık.
2015 de zorlu bir yıl olacak. Bölgedeki siyasi ve ekonomik tablonun dü-
zelmesini beklemek doğru olmaz. Yine de büyüme konusunda kararlıyız. 
Kendimize ve markalarımıza güvenimiz tam; fırsatların devam ettiğine ina-
nıyor ve hedeflerimize ulaşmak için çalışmamız gerektiğini biliyoruz. “Daha 
az sayıda, daha büyük ve daha iyi” sloganıyla temel markalarımıza ve temel 
pazarlarımız olan ülkelere odaklanacağız. Buralarda tüm yatırımlarımızı, tü-
keticilerde aşinalık oluşturma ve onlara erişilebilir bir fiyatta yüksek kaliteli 
ve güvenilir bir marka tercihi sunma yoluyla sürdürülebilir iş yapıları kurma-
ya yönlendireceğiz. Dağıtım da 2015’te kilit başarı etkenlerinden biri ola-
cak. Mısır ve Suudi pazarlarında pazarlama farkındalık kampanyalarımızın 
getirisini azamiye çıkarabilmek için dağıtım olanaklarımızı ciddi biçimde ar-
tırmak üzere yatırımlar yapacağız. Yılı, Mısır pazarında en büyük üç sabun 
üreticisinden biri olarak ve bebek bezinde çift haneli büyümeye yaklaşarak 
tamamlamak istiyoruz. Ayrıca Suudi pazarında da satışları ikiye katlamak 
hedeflerimiz arasında. Hepinize mutlu ve başarılı bir yıl diliyorum.

HOSAM SABRY / MISIR VE ORTADOĞU IŞ BIRIMI BAŞKANI

2014 yılında sorunlu bir çevre ve pazar gelişimine rağmen, Ukrayna’da 
Grivna’nın yüzde yüz devalüasyonu ve Ruble’nin serbest düşüşüne karşın 
beklentiler doğrultusunda taban FAVÖK marjını elde ederek, yılbaşından 
bu zamana kadar olan süre (YTD) içerisinde yüzde 17’lik büyüme göster-
dik. Evyap, Rusya’da doğrudan yer edindi. Genel distribütör ESTA’dan işi 
devralma kararı gerçekleşti. İşleri beş yılda iki katına çıkarma arzusundayız. 
Portföy stratejisi ve yeni RTM geliştirilerek uygulama başlattık. 20 farklı çok 
uluslu şirketten çalışma arkadaşlarımızı aramıza katarak Ocak ayında dokuz 
kişiden oluşan grup sayımızı Aralık ayında 95'e yükselttik. Devralma işlemini 
gerçekleştirip doğrudan üst düzey sekiz ulusal KAC’a hizmet götürmeye 
başladık. Böylece 2014 yılının sonuna kadar yaklaşık 70 distrübütörümüze 
hizmet verirken, yılın ilk çeyreğine kadar ise geri kalan 10-20 distrübütörü-
müze hizmet veriyor olacağız. Tıraş öncesinde üç numaralı pozisyonumuzu 
ve son iki yılda sabundaki düşüşü durdurarak kalıp sabunda bir numara ol-
mayı başardık. Ukrayna’ya gelince... Yüzde yüz devalüasyona, Kırım yarıma-
dasının kaybedilmesine ve Doğu illerindeki savaşa rağmen, tıraş kreminde 
birinciliğimizi koruduk. Tıraş köpüğünde birinci olduk ve sabundaki ikincili-
ğimizi devam ettirdik. 2015 yılı, Evyap 2.0 için yeni bir dönem olacak. Kâr 
hanesini olağanüstü düzeyde iyileştirerek yeniden çift basamaklı büyümeye 
geçtik. H2 ile dağıtım üzerindeki kontrolümüzde değişiklik yaptık. GPM’yi 
önemli ölçüde iyileştirerek düşüşteki sabun işini toparladık. İnovasyon ve 
fark yaratan 360 kampanyasıyla Arko üstünlüğünü kabul ettirdik. Ayrıca 
çevik, verimli, kazanan bir organizasyon olarak kapasitemizi artırdık. 
Herkese iyi ve sağlıklı bir yıl diliyorum.

MIROSLAV URSINY / RUSYA VE UKRAYNA IŞ BIRIMI BAŞKANI

Yurtdışı satışlar olarak zorlu şartlara rağmen 
2014 yılında önde gelen pazarların tamamında 
büyüme kaydettik. Ekonomik zorluklar, siya-
si gerilim ve güvenlik sorunlarına rağmen dış 
satışlarımız çift haneli büyümeye devam etti. 
Uluslararası satışlar olarak 2015 yılında stratejik 
önceliklerimizi üç başlık altında toplayabiliriz.  
Birincisi, belirli büyüklükte pazar paylarımızın 
olduğu coğrafyalarda kur ayarlaması ve eko-
nomik kriz kaynaklı kırılganlıkların etkisini mini-
muma çekmek; hacimleri koruyarak sürekliliği 
güvence altında tutmak. İkincisi; iş ortaklarımız-
la dağıtım yaptığımız pazarlarda etkinliğimizi 
artıracak yeterlilik geliştirme programlarını 
sürdürmek ve büyüme ivmesini yukarıya çek-
mek. Ve son olarak, fırsat pazarlarından hızlı 
ve kârlı hacimler çıkarabileceğimiz imkânlar 
ve iş modelleri yaratmak... Gelecek vaat eden 
gelişmekte olan pazarlarda güçlü marka port-
föyümüzle ilerleyen dönemlerde de sağlıklı bir 
büyüme ve kârlılık getireceğimize inanıyoruz.

TARIK TAYFUN / IHRACAT GENEL MÜDÜRÜ

Öncelikle tüm sevdiklerini daha çok yeni terk 
eden değerli Malezya Mali İşler Müdürümüz 
Ramu Elendan’ı rahmetle anarak başlamak 
istiyorum, toprağı bol olsun... Bazı ayrılıklar 
da sadece yeni bir yol arayışını simgeliyor, 
grubumuzdan ayrılarak kendisine yeni bir 
yol çizecek olan sevgili dostlarımızın da yeni 
yolları açık olsun diliyorum. 30 yılı aşkın bir 
süredir evimiz olan Ayazağa’ya veda eder-
ken, 2015 yılı yeni umutların yılı diyerek baş-
lamak gerektiğini söylemiştim. Şimdi Malezya 
ve Tuzla yılı… Biraz erken bile olsa Rusya 
yılı ve liman için ciddi bir rekabet öncesi son 
hazırlık yılı. “Tek Evyap” diyebilmek için Al-
lah yeni bir acı vermesin, tüm Evyaplılar da 
mutlu ve huzurlu bir 2015 yaşasın inşallah...

SITKI TANKURT / EVYAPPORT GENEL MÜDÜRÜ
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IŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI 
(ISG) ÇERÇEVESINDE 

TUZLA TESISLERINE BIR 
ZIYARET DÜZENLEYEN 
EVYAP ÜST YÖNETIMI, 
ISG ALANINDA ÇITAYI 

DAHA DA YÜKSELTMEK IÇIN 
ÇALIŞANLARDAN ALDIKLARI 

GÜÇ VE KARARLILIKLA 
ÇALIŞMALARINA 

DEVAM EDIYOR.

EVYAP HOLD‹NG İcra Kurulu, İş Sağlığı ve 
Güvenliği (İSG) çerçevesinde, 2014 yılının 
ikinci ziyaretini 12 Aralık’ta gerçekleştirdi. 
“İlk işin, iş güvenliğin” mottosuyla iş sağlığı 
ve güvenliği konusuna büyük önem 
veren Evyap’ın üst yönetiminin İSG turu, 
Tuzla’daki tesislerde çalışanlar tarafından 
da memnuniyetle karşılandı. 

 Mehmed Evyap, Bekir Kural, Chris 
Augustijns, Martin Rudolph ve Taner 
Timirci’nin yer aldığı İSG saha ziyareti, üst 
yönetimin konuya gösterdiği hassasiyeti 
bir kez daha gözler önüne sererken, iş 
sağlığı ve güvenliğinde verilen taahhütlere 
de vurgu yaptı.

RISKLERE KARŞI AKSIYON 
PLANLARI HAZIR
12 Aralık’ta İSG turu, yılın ilk ziyaretindeki 
bulguların gözden geçirilmesi ve Bekir 
Kural tarafından yapılan kısa brifing 

toplantısıyla başladı. Kişisel koruyucu 
ekipmanları giyen üst yönetimin 
“görünür, hissedilir liderlik” anlayışıyla 
hayata geçirdiği İSG turu sabunlaşma 
ünitesi, mamul depo, rafine ve asitleme 
bölümlerini kapsadı. İSG hakkındaki 
sohbetlerde çalışanlarla görüş alışverişi 
yapılırken, maruz kalınabilecek risklerle 
ilgili alınan notlar değerlendirilerek 
aksiyon planına dönüştürüldü. 

ISG HER YILIN GÜNDEMINDE  
İSG saha ziyareti sonrası bir 
değerlendirme yapan Mehmed 
Evyap, oluşturulan aksiyon planının 
sıkı bir şekilde takip edileceğini ve iş 
güvenliği kültürünün özümsenmesi için 
üst yönetimin örnek olmaya devam 
edeceğini belirtti.
Bilindiği gibi, “iş sağlığı ve güvenliği üst 
yönetimle başlar ya da hiç başlamaz” 
ilkesini benimseyen Evyap, İSG’ye 
2014 yılında olduğu gibi 2015’te de 
gündem maddeleri arasında ilk sıralarda 
yer vererek, bu konudaki taahhüdünü 
gösteren yeni kararlarla çalışmalarına 
devam ediyor. Söz konusu kararlardan 
biri de, geçen yıl İnsan Kaynakları Grup 
Başkanlığı’na bağlı ve tam zamanlı 
uzmanlardan oluşan bir İSG biriminin 
kurulması oldu. İSG biriminin çalışmaları, 
üst yönetimin saha ziyaretleriyle 
desteklenmeye devam ediyor. ILK IŞIN, İŞ GÜVENLİĞİN

MEHMED EVYAP: “YÖNETIM 
OLARAK IŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLIĞI KONUSUNDA 
ÖRNEK OLMAYA, ALTI AYDA 
BIR GERÇEKLEŞTIRECEĞIMIZ 
ZIYARETLERIMIZIN BIRER 
ÇIKTISI OLAN AKSIYON 
PLANLARINI SIKI BIR ŞEKILDE 
TAKIP ETMEYE DEVAM 
EDECEĞIZ.”
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SEKTÖRDE TEK
Evyap, bugün kozmetik 
sektöründe, Türkiye’de Bakanlık 
nezdinde desteklenmekte olan 
tek Ar-Ge Merkezi’ne sahip. 
Ar-Ge Merkezi, geçtiğimiz 
yıllarda yürüttüğü üç TEYDEB 
projesini başarıyla tamamladı. 
Diğer yandan, yakın zamanda 
başvurusuna hazırlandığı dört 
yeni TEYDEB projesi için 
hazırlıklar da devam ediyor. 
Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen 
yeni ürünlerde patent almaya 
hak kazanılacak çıktılar da elde 
ediliyor. İşletme tarafından 
yünütülen ve patentle 
sonuçlanan Ar-Ge çalışmaları 
sonucunda yurtiçinde ve 
yurtdışında tescilli altı adet patent 
bulunuyor. Patentlerle birlikte 
Ar-Ge faaliyetleri sonucunda 
kapak, ambalaj, şişe, sabun, desen 
tasarımları, tıraş bıçağı, hijyenik 
ped ürünlerine ilişkin çok sayıda 
endüstriyel tasarım tescili de 
mevcut. Ar-Ge Merkezi’nin yeni 
hedefi, patent sayılarını belirgin 
oranda artırmak. 

ÜNIVERSITELERLE 
IŞBIRLIĞI
Ar-Ge Merkezi projelerini 
gerçekleştirirken sektörle 
ilgili diğer şirketlerin yanı 
sıra akademik kurumlarla 
da yurtiçinde ve yurtdışında 
işbirliklerine gidiyor. Ortak 
yürütülen bu çalışmalarla, 
özellikle üniversite-iş dünyası 
arasında organik bağlar kurulması 
amaçlanıyor. Bu değerli 
adımların üniversiteler için 
anlamı da büyük. Endüstrinin 
ve iş dünyasının ihtiyaçlarını, 
problemlerini yakından takip 
etmekle birlikte bilimsel 
araştırmaları yeni teknolojilere 
dönüştürme fırsatını da elde 
ediyorlar. 

AR-GE MERKEZI 
BELGESI’NI ALDIK

EVYAP’IN KIŞISEL TEMIZLIK VE 
BAKIM ODAKLI TÜKETICI ÜRÜNLERI 
ALANINDA ARAŞTIRMA VE GELIŞTIRME 
FAALIYETLERINI YÜRÜTEN AR-GE 
MERKEZI; T.C. BILIM, SANAYI VE 
TEKNOLOJI BAKANLIĞI’NDAN 
AR-GE MERKEZI BELGESI ALMAYA HAK 
KAZANAN 164 ŞIRKETTEN BIRI OLDU. 

 EVYAP'IN kişisel temizlik ve bakım odaklı tüketici ürünleri alanında 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürüttüğü Tuzla Tesisleri’ndeki Ar-Ge 
Merkezi, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Kanun kapsamında 1 Ekim 2014 tarihinde T.C. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Ar-Ge Merkezi Belgesi almaya hak kazandı. 
10-11 Aralık 2014 tarihlerinde Ankara Ticaret Odası’nda gerçekleşen 3. 
Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi’nde, Evyap adına Ar-Ge Merkezi 
Belgesi’ni, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’tan Ar-Ge 
Grup Başkanı Martin Rudolph aldı. 2 bin 242 metrekarelik alanda faaliyet 
gösteren Evyap Ar-Ge Merkezi’nde, sektörde çeşitli disiplinlere mensup 43 
Ar-Ge personeli çalışmalarını sürdürüyor. Çalışanların yüzde 7’si doktora, 
yüzde 32’si yüksek lisans ve yüzde 28’i lisans sahibi olmakla birlikte, Ar-Ge 
Merkezi kadrosunda 29 araştırmacı, 10 teknisyen ve dört destek personeli 
görev alıyor. 

AR-GE YATIRIMLARI 
Özellikle 2013 yılında Ar-Ge’ye dönük politikalarında değişiklik yapmaya 
karar veren Evyap, Ar-Ge birimine yaptığı yatırımlarla yeniden yapılanmaya 
gitti. Bu süreç Temmuz 2013’te etkin hale getirilerek, Kozmetik Ürün 
Geliştirme ve Kozmetik Ürün Araştırma olmak üzere iki birimin 
kurulmasıyla devam etti. Aynı dönemde Hijyen Ar-Ge ve Ambalaj Ar-Ge 
birimleri de oluşturuldu. Her birim toplam 800 metrekarelik bir alanda 
kendi laboratuvarına sahip. Bu çerçevede oluşturulan tüm birimler yeni 
istihdam ettiği araştırmacı personelle kapasite artışına gitti ve alanında 
yenilik yapmayı hedeflerken, “pazarda takipçi değil, lider olmak” misyonunu 
benimsedi. Takip eden zamanda fikri mülkiyet hakları ve patent konularında 
faaliyet göstermek üzere kurulan Fikri Mülkiyet ve Regülasyon İşleri 
biriminin desteğiyle Ar-Ge yatırımları daha da güçlendirildi. 
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SABANCI ÜNIVERSITESI CEO’LARLA ÇAY KULÜBÜ ZİYARETİ

KISA KISA

TÜRK‹YE’N‹N en önemli iş platformlarından biri olan Eduplus tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Uluslararası Yönetim 
Zirvesi’nin konuklarından biri de Mehmed Evyap oldu. 27 Kasım’da düzenlenen ve iş dünyasına yeni liderler kazandırmayı 
hedefleyen Yönetim Zirvesi’nde Türkiye’nin önemli şirket gruplarının kurucuları ve yönetim kurulu başkanları, zengin yönetim 
birikimlerini katılımcılarla paylaştı. 16 farklı konuda, 30 konuşmacının yer aldığı  Eduplus Uluslararası Yönetim Zirvesi’nin 
katılımcıları, kariyer sahibi üst düzey yöneticilerden iş dünyasındaki son trendleri dinleme şansını da yakaladı.

MEHMED EVYAP
YÖNETIM BIRIKIMINI PAYLAŞTI

EVYAP, sosyal bilinçli liderleri keşfetmek ve yetiştirmek vizyonuyla 
kurulan Young Guru Academy tarafından bu yıl yedincisi 
düzenlenen YGA Zirvesi’nin ana sponsorları arasında yerini aldı. 
YGA Zirvesi’nde iki bin öğrenci İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası  
Kongre ve Sergi Sarayı’nda biraraya gelirken, Evyap İnsan 
Kaynakları da standıyla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Stantta 
Evyap hakkında detaylı bilgiler aktarıldı ve Evyap’ın uluslararası 
alanda faaliyet gösteren markaları tanıtıldı.

CEM KOZLU’DAN LIDERLIK KONUŞMASI
Bu yıl ülkemizdeki 188 üniversiteden başvuran 53 bin öğrenci 
arasından seçilerek YGA Zirvesi’ne katılmaya hak kazanan 
iki bin öğrenci, özel konuşmacı olarak organizasyona katılan 
günümüz liderlerinin başarı hikayelerinden beslenerek 
vizyonlarını geliştirme imkanı da buldu. Zirvenin davetli 
konuşmacılarılarından biri de Evyap Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Cem Kozlu oldu. Cem Kozlu liderlik üzerine kurguladığı 
konuşmasında tecrübelerinin yanı sıra, “başarılı liderlik” için 
zor şartlarda doğru karar alabilme ve kararlarını uygulayabilme 
yeteneğinin önemine dikkat çekti. 

SABANCI Üniversitesi’nde faaliyet gösteren 
“CEO’larla Çay Sohbetleri Kulübü”, 12 Aralık’ta 
Mehmed Evyap’ı ağırladı. Üniversitenin farklı 
bölümlerinde eğitim gören öğrencilerle 
biraraya gelen Mehmed Evyap, iş hayatıyla ilgili 
deneyimlerini paylaşırken çeşitli tavsiyelerde de 
bulundu. Özellikle lisans eğitimi sonrası birkaç 
yıl çalışma hayatı deneyimi kazanarak ilerlemek 
gerektiğine vurgu yapan Evyap, yüksek lisans için 
daha ileriki dönemlerin daha doğru bir zamanlama 
olacağına dikkat çekti. Ayrıca, yüksek lisans için de 
fırsatlar dahilindeyse yurtdışında gerçekleştirmenin 
farklı bir hayat deneyimi sunacağını da ifade etti. 
Mehmed Evyap, Sabancı Üniversitesi 
öğrencileriyle kulübün etkinliklerinin yanı sıra 
kişisel kariyer hedefleri üzerine de sohbet etmeyi 
ihmal etmedi ve Evyap Tuzla Tesisleri’nde daha 
geniş bir öğrenci grubunu ağırlama sözü verdi. 

GELECEĞİN LİDERLERİYLE 
BULUŞTUK

TÜRK‹YE’DE kullanıcının ihtiyaçlarını gözeten, ihracatta ve ulusal pazarda 
ürüne katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran iyi tasarımları 
ödüllendirmeyi amaçlayan organizasyon, T.C. Ekonomi Bakanlığı, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu işbirliğiyle 
düzenleniyor.

 
TASARIMIN ŞIFRESI
Activex Sıvı Sabun serisi, antibakteriyel ürün kategorisinde koruyuculuk 
ve güven duygusu algısı yaratması amacıyla şekillendirildi ve tasarım 
hikâyesi, markanın rakiplerinden farklı, akılda kalıcı ve ikon bir ürün olması 
üzerinden kurgulandı. Ürünün hedef kitlesi, kendisinin ve ailesinin sağlığını 
korumak isteyen 20 yaş üzeri genç anneler… Bu nedenle tasarımda 
da “koruma” ve “koruyuculuk” üzerinden yola çıkılarak “koruyucu 
kahraman” kimliği üzerinde odaklanıldı. Çalışmalar sonucunda, markanın 
adında yer alan “x” harfi temel form olarak kullanıldı. Aynı zamanda, 
bu formla şekillendirilen şişenin geniş omuz ve tabanıyla güç ve güven 
duygularını vermesi amaçlandı. Keskin köşe ve sert ifadeden sakınmak 
için de şişenin hatları yumuşatılarak sıcak ve samimi bir algı sağlandı.

ACTIVEX’IN 
X’I ILHAM VERDI

TURQUALITY® PROGRAMI KAPSAMINDA DÖRDÜNCÜSÜ 
GERÇEKLEŞTIRILEN DESIGN TURKEY ENDÜSTRIYEL TASARIM 

ÖDÜLLERI, HALIÇ KONGRE MERKEZI’NDE 28 KASIM 2014’TE 
DÜZENLENEN TÖRENLE SAHIPLERINI BULDU. ÖDÜLLERDEN BIRI 

DE, ACTIVEX IÇIN TASARLADIĞI ANTIBAKTERIYEL SIVI SABUN 
AMBALAJIYLA VENA TASARIM’IN OLDU.

Evyap 
Yönetim 

Kurulu 
Başkan Vekili 

Cem Kozlu
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ACTIVEX, 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü etkinliklerinde Nesibe Aydın İlköğretim 
Okulu öğrencilerine Activex Sıvı Sabun hediye etti. İlkokulda, Medicana 
International Ankara Hastanesi’nde enfeksiyon hemşireliği yapan Reyhan Lenger’in 
el yıkamanın önemi üzerine düzenlediği seminere, öğrencilere dağıtılmak üzere 
numune ürün sağlayan Activex’in bu desteği, ulusal medyada da yankı buldu.

DÜNYA EL YIKAMA 
GÜNÜ HEDIYESI 

EVYAP, çalışanlarda farkındalık uyandıracak konularda 
bilgilendirme odaklı eğitimler düzenlemeye devam ediyor. 
Bu kapsamda gerçekleştirilen aktivitelerden biri de, 14 
Ekim 2014 tarihinde Tuzla Tesisleri’nde düzenlenen “uzuv 
yaralanmalarından korunma” başlıklı seminer oldu. Hijyenik 
Üretim personeline yönelik hayata geçirilen eğitimin 
konuşmacısı, Medikal Park Gebze Hastanesi’nden El Cerrahisi 
Operatör Dr. Fatih Kabakaş oldu. Yaklaşık 60 çalışanın takip 
ettiği eğitim ilgiyle karşılandı.

YARALANMALARA 
DIKKAT

ACIL DURUM IÇIN 

4444
TUZLA TES‹SLER‹’NDE yer alan Acil Durum 

Yönetim Merkezi’nin dahili numarası 4444 
olarak değişti. Çalışanların acil durumlarda bilgi 
vermelerine olanak sağlayan yeni dahili numara, 
Acil Durum Yönetim Merkezi’nde görev yapan 
personel tarafından karşılanıyor. Bilindiği gibi, Acil 
Durum Yönetim Merkezi 7/24 hizmet veriyor.

KISA KISA

EVYAP İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi (İSG) ve Marmara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı 
işbirliğiyle, Tuzla Tesisleri’nde bir sağlık semineri 
gerçekleştirildi. 20 Kasım 2014 tarihinde düzenlenen 
seminerin teması, “hastalıklardan korunma prensipleri 
ve koruma tekniklerinin uygulanması” oldu. Kozmetik, 
Sabun ve Çocuk Bezi Üretim çalışanlarından yaklaşık 
30 kişinin katıldığı eğitimde üzerinde durulan başlıca 
sağlık konuları arasında ağız ve diş sağlığı, diyabetten 
korunma, kimyasal maruziyetinde ilk yardım, tütün 
bağımlılığı ve tedavi yöntemleri yer aldı. Eğitim 
sonrasında İSG birimini ziyaret eden genç doktorlar, 
Tuzla Tesisleri İş Yeri Hekimi Dr. Eser Arsan 
Bilgiç’ten çalışma ortamında sağlık gözetimi hakkında 
bilgi aldı. Evyap’ın İSG biriminin ülkemizdeki en iyi 
örneklerden biri olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. 
Nilüfer Özaydın, İSG Yöneticisi Engin Darak ve iş 
yeri hekimi Dr. Eser Arsan Bilgiç nezdinde Evyap’a 
teşekkür etti. 

‹STANBUL’UN Eyüp semtindeki Çocuk Esirgeme 
Kurumu’ndaki çocukları Ramazan Bayramı’nda yalnız 
bırakmadık. Ramazan Bayramı’nın bir hafta öncesinde 
başlayan yardım etkinliklerinde, kreş çağındaki çocuklara 
nevresim takımları hediye edilirken, kuruma özel temizlik 
malzemeleri temin edildi. Peşi sıra Eyüp Çocuk Esirgeme 
Kurumu’nda bir yemek daveti düzenlendi. Aynı zamanda 
amatör takımlar kurularak heyecanlı anlara sahne olan bir 
futbol maçı organize edildi. Karşılaşmada Çocuk Esirgeme 
Kurumu’nun yetenekli çocukları, Evyap’ın amatör takımını 
4-2’lik skorla mağlup etti.

HER ŞEY YÜZLERİNDE BİR GÜLÜMSEME İÇİN

GENÇ DOKTORLARDAN 
SAĞLIK SEMINERI
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 EVYAP Mısır’da üst yönetimin liderliğinde 
ve İnsan Kaynakları biriminin çalışmaları 
sonucu düzenlenen Okur Yazarlık Programı, 
okuma yazma bilmeyen çalışanların ilgisiyle 
karşılandı. Haftada iki kez, ikişer saat olarak 
verilen eğitim; okuma ve yazmanın temelleri, 
rakamlar, hesaplamalar, heceleme ve genel 
kültür derslerini kapsadı. Vardiya saatlerine 
göre organize edilen derslerde, her türlü 
materyal ve ortam Evyap Mısır tarafından 
karşılandı. Programı başarıyla tamamlayarak 
okuryazarlık belgesi almaya hak kazanan 
Mısırlı Evyap çalışanları, iş yaşamlarının 
yanı sıra özel hayatlarında da büyük anlam 
ifade ettiğini belirttikleri bu çalışmayla, 
özellikle çocuklarının eğitimlerine destek 
verebilmekten duydukları memnuniyeti sık 
sık dile getirdi.

EVYAP MISIR’DA OKUR YAZARLIK

 AYAZA⁄A ve Tuzla’daki tesislerin yanı sıra Kozyatağı’ndaki ofiste de her sonbahar gerçekleştirilen 
grip aşısı organizasyonu çalışanların yüksek katılımıyla tamamlandı. 13-15 Ekim 2014 tarihleri 
arasında yapılan grip aşısında hedef, salgına neden olan influenza virüsüne karşı önlem alarak gribal 
enfeksiyonları önlemekti.

GRIBE KARŞI ÖNLEM

CNN 
TÜRK’TEYDIK
 CNN TÜRK’te yer alan “Biliyor musunuz?” adlı 

programın 4 Ekim 2014 tarihli yayını için kolonya 
yapımı konulu çekim Aeresol’da gerçekleştirildi. 
Tekrar yayınları da olan TV programını 
merak edenler CNN Türk’ün web sitesinde 
“programlar” bölümünde “Biliyor musunuz?”un 
ilgili tarihteki yayın videosunu izleyebilir.

ORANI ARTTI
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EVYAP’LA HER İŞİMİZDE 

BAŞARI VAR

İŞ ORTAĞI

1964 YILINDA ALMANYA’DA KURULAN 
METRO GROUP’UN LOKOMOTIF 
ŞIRKETLERINDEN BIRI, TÜRKIYE’DEKI 
METRO TOPTANCI MARKET. KURU 
ÜRÜNLER GRUP MÜDÜRÜ DENIZ 
ALKAÇ’LA METRO’NUN IDDIALI 
YANLARINI VE 50’NCI YIL KUTLAMALARI 
KAPSAMINDA DURU DUŞ JELI’YLE 
GERÇEKLEŞTIRILEN BAŞARILI 
KAMPANYAYI KONUŞTUK.

Kariyeriniz nasıl ilerledi?
İstanbul Erkek Lisesi’nin ardından İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nde gıda mühendisliği alanında eğitimimi 
tamamladım. Boğaziçi Üniversitesi ve İngiltere’deki 
UMIST’te yüksek lisans yaptım. Hayalim, satış ve pa-
zarlama alanındaki yetkinliklerimi de kullanabileceğim 
bir Alman şirketinde çalışmaktı. 2001 yılında çalışmaya 
başladığım Metro’da aradığım her şeyi buldum ve kari-
yerim o günden beri Metro’da devam etti. Dört yıl gibi 
kısa sürede yönetici pozisyonuna ulaştım. Ardından 
grup şirketlerindeki görevlerimin ardından, geçen se-
nenin başında Metro’ya dönüş yaptım. Şimdi 14’üncü 
yılımda Kuru Ürünler Grup Müdürü olarak çalışmaya 
devam ediyorum. 

Kuru Ürünler Grup Müdürü olarak sorumlulukla-
rınız neler?
Ekibim sekiz yönetici ve 19 uzman arkadaştan oluşuyor. 
Sorumluluğumuz mağazalarımızda hangi markanın, han-
gi ürünlerle, hangi fiyattan ya da nasıl bir promosyonla 

Özel 
hayatınızda 
bir Evyap 
müşterisi 
misiniz?

Evet, Arko Krem ve 

Arko Tıraş Jeli’nin, 

Duru Duş Jeli ve Duru 

Sabun’un sadık bir 

müşterisiyim.

sahibi, ofis ve ev ihtiyaçlarını bizden karşılayan 
müşterilerimiz bulunuyor.

Müşterileriniz Evyap’ın hangi marka ve 
ürünlerine ilgi gösteriyor?
2014 yılında ciromuzun yüzde 33’lük değerle 
üçte birlik dilimini kapsayan Duru, müşterileri-
mizin seçiminde bir numaralı marka konumun-
da. Ciromuzdaki değerlere göre sıralarsam; yüz-
de 21.2’le Evy Baby, yüzde 17,7’yle Arko, yüzde 
10,6’yla Activex ve yüzde 10,3’le Fax markaları 
yer alıyor.

Evyap’la iş ortaklığınızı nasıl tanımlıyor-
sunuz?
Evyap’la iş ortaklığımız yıllar içerisinde oldukça 
gelişti. Özellikle 2005 yılı sonrasında diyalogla-
rımızda stratejilerimizi anlama ve ortak hareket 
etme reflekslerimiz yükseldi, bu sonuçlara da 
yansıdı. İş ortaklığımızın daha büyük potansiyel-
lere yönelebileceğini ve müşterilere özel yeni 
stratejilerle ilerleyebileceğini düşünüyorum. 
Hem Evyap’ın hem Metro’nun iyileşmeye ve 
gelişime açık, ortak hedef kitleler ve değişim 
fırsatlarını değerlendirmeye hazır olması yeni 
başarıların habercisi...

SATIŞLARIMIZ 6 KAT ARTTI
Metro'nun 50’nci yıl kutlamaları çerçe-
vesinde Duru Duş Jeli’yle bir kampanya 
gerçekleştirdiniz. Başarıyla tamamlanan 
bu kampanyanın Metro için önemi ve ka-
zançları neler?
Esasında Metro olarak, daha çok müşterimi-
zi ödüllendirmek varken tek bir kazananı olan 
kampanyalara prensip olarak zor ikna oluyoruz. 
Bununla birlikte, bu çerçevede ilklere Evyap’la 
adım attık. Duru’yla yaptığımız promosyon so-
nucunda, yılda 15 bin adet Duru Duş Jeli satar-
ken, 15 günde 32 bin satış yaptığımızı gördük. 
Bu, Metro tarihinde bir ilkti. İlk defa böyle bir 
promosyonu, ilk defa Evyap’la ve Duru Duş 
Jeli’yle yaptık. Metro’daki kategori yöneticisi ar-
kadaşımızla Evyap ekibinin kurduğu sinerjinin ar-
kasında her detayı planlanmış bir proje, birlikte 
çalışma hevesi ve inanmışlık vardı. Bu kampan-
yayla satışlarımız altı kat artış gösterdi. Bu gurur 
verici sonuç, işin ödülüdür. Gördük ki, Evyap’la 
beraber yaptığımız her işte başarı var.  

yer alacağına; müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine göre iz-
leyeceğimiz satış ve pazarlama faaliyetlerine karar vermek. Kuru 
ürünler, sektör ortalamasında toplam perakende cirosunun yüz-
de 60’ını temsil ediyor. Kuru gıdalar, konserveler, şekerlemeler, 
tütün ve alkol ürünleri, alkolsüz içecekler, deterjan, kozmetik ve 
kullan-at ürünler bu kategorinin içerisinde yer alıyor. 

Rekabetin yoğun olduğu bir sektörde faaliyet gösterir-
ken, Metro’nun izlediği ana strateji nedir?
Bizim için ana strateji, müşterilerimizin ihtiyaçlarını olabildiğince 
net anlamaktan, beklentilerine doğru cevap vermekten, ürün 
çeşitliliğinin yanı sıra kalite ve hizmetlerimizle farklılaşmaktan 
geçiyor. Bugün Türkiye’de deniz tarağı, istiridye ya da 70 çeşit 
Akdeniz otu bulabileceğiniz tek çatı Metro. Bir yandan unu-
tulmaya yüz tutmuş Akdeniz otlarını tekrar canlandırıyor, yerli 
üreticilerimizle çalışmalar yürütüyoruz. 

DURU 1 NUMARALI MARKA
Metro’nun müşteri portresini nasıl tanımlıyorsunuz?
Üç ana müşterimiz var. “Horeca” diye tanımladığımız, ürünü 
bizden aldıktan sonra işleyerek kendi müşterisine hizmet ve-
ren müşteri grubumuzda oteller, restoranlar gibi oyuncular yer 
alıyor. Bir diğer müşteri grubumuz, bizden aldıkları ürünleri kâr 
marjı koyarak satan bakkal, kasap, manav gibi meslek grupla-
rından oluşuyor. Üçürcü müşteri grubumuzda ise vergi levhası 

METRO KURU ÜRÜNLER GRUP MÜDÜRÜ DENIZ ALKAÇ



28 29

DURU TÜKETİCİLERİN 
YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

Duru Duş Jeli’nin 2014 yılının Eylül’ünde Çağdaş 
Market’le gerçekleştirdiği kampanyanın hazırlıkları yaz 
aylarında başladı. Bu dönemde tüketicilerin duş alma 
sıklığının artması öngörülerek, Evyap tarafından Çağdaş 
Market’e sunulan kampanya uzun soluklu görüşmeler, 
aktivite mekaniğinin ortaya çıkartılması, gerekli izin ve 
onayların alınmasıyla uzun soluklu bir projeye dönüştü. 

SATIŞLAR %564 ARTTI
Kampanyanın duyurusu, Çağdaş Market’in 83 şubesin-
deki kasa önü aktivitelerinin yanı sıra 10 büyük şubede 
gondol çalışması, mağaza içi aktiviteler ve Ankara’daki 
otobüs duraklarında yer alan reklamlarla yapıldı. Tüke-
ticiler, 1-30 Eylül tarihleri arasında Çağdaş Market’ten 
Çağdaş Kart’la her 3 TL’lik Duru Duş Jeli alımında bir 
çekiliş hakkı kazandı. Kampanya süresinin bitmesiyle bir-
likte noter huzurunda yapılan çekilişle büyük ödül olan 
Fiat 500 marka otomobilin sahibi Duygu Uğurlu oldu. 
Kampanya sonucunda, Duru Duş Jeli satış rakamları, bir 
önceki aya oranla yüzde 564 artış gösterdi.

METRO IÇIN BIR ILK
Duru Duş Jeli’nin bir diğer kampanyasıysa, bu yıl 50’nci 
yılını kutlayan Metro’nun yıldönümü kutlama etkinlikle-
rinde gerçekleşti. Bu kez büyük ödül Fiat Fiorino marka 
otomobildi. Peki, kampanyaya katılan tüketiciler büyük 
ödülün sahibi olmak için nasıl bir yol izledi? Kıdemli Mar-
ka Müdürü Mehtap Öner’in ifade ettiği gibi, “Kampanya 
Metro Kart sahibi tüketicilerin her 5 TL’lik Duru Duş Jeli 
alımına bir adet çekiliş hakkı kazanması şeklinde hazır-
landı. Kazanan talihlilere kampanyanın bitimini takiben 
Evyap yetkilileri tarafından haber verildi.” 
Metro’da Duru Duş Jeli alarak katıldığı çekilişte Fiat 
Fiorino marka aracın sahibi olan şanslı kişi, İlhan Ça-
lışkan oldu. Çalışkan, aracını 22 Aralık 2014 tarihinde 
Metro’nun Güneşli mağazasında teslim aldı.
Zincir Mağazalar Satış Müdürü Alper Arsel, Duru’nun 
Metro’yla işbirliğinin anlamını, Evyap Dünyası okurları 

için şöyle açıkladı: “Metro’nun yapmış olduğu Evyap ci-
rosu içerisindeki yaklaşık üçte birlik iş payını oluşturan 
Duru markası, yıllara dayanan iş ortaklığının bir sonucu 
olarak her geçen yıl yükselen grafiğiyle göz kamaştırıyor. 
Evyap-Metro işbirliğinde ilk kez denenen bu kampanya 
sonucunda Duru Duş Jeli satışları altı kat arttı.”

MAKRO MARKET’TE 
BÜYÜK ÖDÜL VW GOLF  
Duru Duş Jeli, 2014 yılının son kampanyasını ise 
Makro’yla birlikte hayata geçirdi. Volkswagen Golf ödül-
lü kampanya, 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında ger-
çekleşti. Ticari Pazarlama Kategori Müdürü Yusuf Başar, 
kampanya fikrinin nasıl ortaya çıktığına dair yaptığı de-
ğerlendirmede şu açıklamada bulundu: “Makro’yla işbir-
liğimizi güçlendirmek için Satış ve Pazarlama departman-
larıyla alternatif fikirler ürettik. Tüketicilerimizle yakın 
bağ kurmak ve Makro’yla karşılıklı ticaretimizi geliştirmek 
adına, bu fikirler arasında ‘araba çekilişi’ne yoğunlaştık.”
Satış Yöneticisi Ömer Gültekin de kampanyanın işleyi-
şiyle ilgili Makro’nun desteğini şöyle aktardı: “Aktivite 
hem Evyap hem de Makro tarafında titizlikle kurgulandı 
ve yürütüldü. Makro, ürünlerimizin mağazalara dağıtıl-
masını ve mağazaların kampanya hakkında bilgilendiril-
mesini sağladı. Her mağazada mutlaka kasa önü veya 
yakın yerlerde ürünlerimiz teşhire çıkarıldı, mağaza per-
sonelinin özellikle de kasiyerlerin bu aktiviteyi destekle-
meleri sağlandı.” 
Makro müşterilerinin yoğun ilgisiyle karşılanan kam-
panyada, MakroKart ve Makro Maximum kartla Makro 
Market’lerden Duru Duş Jeli satın alan tüketiciler arasın-
da noter huzurunda yapılan çekilişte, Volkswagen Golf 
marka arabanın sahibi Konya’dan Selma Erek oldu. 100 
kişi de Duru hediye paketi kazanma şansı yakaladı. Kam-
panyadan elde edilen rakamsal verileri ise Kategori Pa-
zarlama Müdürü Serhan Selek şöyle özetledi: “Aktivite 
döneminde satışlarımız bir önceki yılın aynı dönemine 
göre beş kat artış gösterdi.”

DURU DUŞ JELI, 2014 YILINDA BÜYÜK ILGI GÖREN ÖDÜLLÜ KAMPANYALARINI FARKLI 
IŞ ORTAKLARIYLA GERÇEKLEŞTIREREK, TÜKETICILERINE “HAYATA GÜLÜMSETEN 
HEDIYELER” VERMEYE DEVAM ETTI.

KAMPANYA
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AKTÜEL

EVYAP 
MALEZYA

2008 yılında yaşanan global krizle beraber değişen dünya 
dengeleri sonucu, 90 yıl boyunca sabun hammaddesi ola-
rak kullanılan donyağı temininde büyük zorluklar yaşanmaya 
başlandı. Bu gelişmeye paralel olarak Hindi-Çin’de (Güney-
doğu Asya) her yıl katlanarak üretimi artan palm yağı ve 
türevleri, dünya ticaretinde daha çok yer almaya başladı. 
Böylelikle donyağı teminindeki güçlüklere çözüm olarak 
palm yağı sabunu gündeme geldi.
Palm sabunuyla ilk zamanlarda yaşanan kalite endişeleri ka-
demeli olarak giderildikçe, Malezya’da bir sabun üretim tesisi 
yatırımı mercek altına alındı. Malezya’daki oleokimya tesisle-
rine düzenlenen inceleme gezisinin ardından yönetime su-
nulan raporu başka çalışmalar da takip etti. Fethi Evyap ve 

Mehmed Evyap’ın katılımıyla gerçekleşen bir başka Malezya 
gezisinin ardından “Malezya’da üretim”in fizibilite çalışmala-
rına başlandı; her türlü veri derlendi, uzun ve detaylı olarak 
aylarca değerlendirildi. Yoğun analiz ve fizibilite çalışmalarını 
takip eden zorlu bir karar sürecinin sonunda yatırım kararı 
verildi.
Bölgede dünya palm üretiminin yüzde 95’inin yapılması, ya-
bancı yatırım politikaları, güçlü ve güvenilir hukuk sistemiyle 
gelişmiş sanayi altyapısı, dünyanın en büyük limanlarına, do-
layısıyla lojistik merkezlerine olan yakınlığı, bu yatırım için 
Malezya’nın başlıca tercih edilme nedenleri oldu. Kuşkusuz 
Malezya’nın Çin, Hindistan ve Endonezya ile dünya nüfu-
sunun yarısının, yani 3.5 milyar insanın yaşadığı bölge olan 

MALEZYA YATIRIMIYLA DÜNYANIN EN BÜYÜK OLEOKIMYA TESISLERINDEN BIRINI 
KURAN EVYAP; ÇIN, HINDISTAN, GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERI GIBI GENIŞ BIR 
COĞRAFYADA YAŞAYAN YAKLAŞIK 4 MILYARLIK BIR NÜFUSA ULAŞMAYI, ASYA VE 
UZAKDOĞU PAZARINA GIRIŞ YAPMAYI HEDEFLIYOR. 

DÜNYA ÇAPINDA OLEOKIMYA TESISI

Rakamlarla 
EVYAP 

MALEZYA

Hindi-Çin’in tam kalbinde olmasıyla taşıdığı pazar potansiyeli de yatırım 
lokasyonu için önemli bir karar kriteri oldu.  

ÜRETIM 2014 ORTALARINDA BAŞLADI
Malezya makamlarına yapılan müracaatlar sonunda, 2011 yılında Evyap 
Sabun Malaysia kuruldu. 
Johor’un Tanjung Langsat bölgesinde kurulan tesis proses ekipmanları ve 
altyapıya dev yatırımlarıyla büyük bir proje oldu. Evyap’ın yatırım yaptığı 
bölge, dünyanın üçüncü büyük limanı Singapur Limanı’na 50 km uzaklık-
ta. Jahor’dan Singapur’a geçmek, İstanbul’daki her iki köprüyü geçmekten 
daha kolay. Çeşitli oleo kimyasalları, gliserin ve kalıp tuvalet sabunu üretimi 
yapacak bu tesisin inşası başladığında, 2013 yılının sonlarında Malezya’da 
üretime başlanması hedeflendi. Böylelikle Evyap, Malezya yatırımıyla dün-
yanın en büyük oleokimya tesislerinden birini kurdu. Aynı zamanda Evyap, 
üretimini ana hammaddenin üretildiği ülkeye taşıyarak dünyanın en büyük 
pazarlarından Asya’ya satış yapma planı açıklayan ilk Türk şirketi oldu. 

Dağılım: Sabun 150 bin ton/yıl

    Yağ asitleri 130 bin ton/yıl

    Gliserin 20 bin ton/yıl

toplam ürün kapasitesi
300 BİN ton/yıl

toplam alan 225 BİN m2

SABUN ÜRETIMINDE KULLANILAN PALM YAĞI, PALM 
AĞACININ MEYVESINDEN ÜRETILIYOR. BUGÜN DÜNYADAKI 

ÜRETIMI 50 MILYON TONU GEÇIYOR. 
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ÜRETİM

Tuzla’daki tesislerde üretimin aralıksız devam ettiği bölümlerden biri de Katı 
Sabun… Bugün, 12 hatta sahip Katı Sabun’da toplam 230 kişi çalışıyor. Ev-
yap Dünyası’nın bu sayısında, Katı Sabun’da, Johnson&Johnson markası için 
üretim yapılan hattı ele alıyoruz. Johnson&Johnson’ın Avrupa ve Ortadoğu 
ülkelerinin yanı sıra Rusya pazarlarında yer alan üç farklı katı sabun markası, 
Evyap tarafından üretiliyor. Üç vardiya halinde, sekiz çalışanın görev aldığı 
Johnson&Johnson hattında üretim, Katı Sabun’un diğer hatlarındaki gibi üç 
aşamadan oluşuyor: Renklendirme ve karıştırma, presleme, ambalajlama. 
Bu hattın devreye girdiği tarih, 2014 yılının ağustos ayı. Dört ayda günlük 
olarak 750 ton sabun üretimi gerçekleşti. Günlük üretimin 20 ton olduğu 
Johnson&Johnson hattı için Evyap’ın 2015 hedefi, yıllık 2 bin 500 ton.

12 HATTAN OLUŞAN KATI SABUN BÖLÜMÜNÜN ÜRETIM ÇEMBERI IÇINDE, 
JOHNSON&JOHNSON’IN AVRUPA, RUSYA VE ORTADOĞU’YA YÖNELIK KATI 
SABUNLARI DA YER ALIYOR. 2015 YILSONU HEDEFININ 2 BIN 500 TON 
OLDUĞU HAT, AĞUSTOS 2014’TEN BU YANA FAALIYETTE.  

2015 HEDEFİ 
  2 BİN 500 TON

NUMAN YÜNCÜOĞLU / Sabun Üretim 
Yöneticisi
Numan Yüncüoğlu, askerliğini tamamladığı 1997 
yılından bu yana Evyap’ta çalışıyor. Bir başka deyişle, 
Evyap ilk iş yeri olmuş. “Rahatlıkla Evyaplıyım 
diyebilirim, çünkü Evyap’taki o sahiplenme ve 
aidiyet ruhuna sahibim. Hayatım Evyap oldu” diyen 
Yüncüoğlu, Evyap’ta görev aldığı ilk birim Kalite 
Kontrol’den 2000 yılında Sabun Üretim’e geçiş 
yapmış. Bugün, Johnson&Johnson hattını da içeren 
12 hattan oluşan Katı Sabun’da üretim yöneticiliği 
görevini üstleniyor. Sorumluluk alanını şöyle 
özetliyor: “Üretimin hatasız, düzgün ve programa 
uygun şekilde yürümesini sağlamak.” 
İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği 
Bölümü mezunu olan Yüncüoğlu, 45 yaşında. 
İstanbul doğumlu ve ailesi aslen Selanikli. Evli ve 
sekiz yaşında bir erkek çocuk babası.

BEDRIYE DENIZ
10 yıldır Evyap’ta çalışıyorum. 
Press operatörüyüm. 
Evyap, bunca yılda evimiz, 
ailemiz gibi oldu. İş ve 
arkadaşlık ortamından çok 
memnunum. Ayazağa’dan 
Tuzla’ya geldik… 
İşimde kendimi daha da 
geliştirmek istiyorum. 33 
yaşındayım, evliyim ve iki 
çocuğum var. Bir yandan 
da yarım kalan eğitimimi 
tamamlıyorum. Önce liseyi, 
sonra üniversiteyi dışarıdan 
bitirerek diploma sahibi 
olmak istiyorum.

ARZU HALISÇELIK
Henüz sekiz aydır Evyap’tayım. Fabrikamız çok 

temiz… Burada işçisine değer veren bir yapı var. Bu 
kısa zamanda iş güvenliği, çevre yönetimi, hijyen gibi 
konularda eğitim aldım. Açıkçası Evyap bana uğurlu 
geldi. 30 yaşındayım ve Evyap’la birlikte hayatımda 

her şey bir anda oldu bitti: Eşimle tanıştım, dört 
aydır evliyiz, üç aylık hamileyim. Doğumdan sonra 
da Evyap’ta çalışmaya devam etmek, uzun vadede 

makineden sorumlu olmak hayalim…

METIN KARACAOĞLU
44 yaşındayım, Erzurumluyum. Evyap’ta 20 
seneyi aşkın süredir görev alıyorum. Son 10 yıldır 
operatörlük yapıyorum. Eşimle Sabun Üretim’de 
tanıştım, evlendim. Eşim 12 sene çalışabildi 
Evyap’ta, çocuğumuzun doğumuyla ayrılmayı tercih 
etti. Bugün iki çocuğumuz var. Evyaplı olmak bizim 
için ayrıcalıktır. Burada çalışanları hem şirkete hem 
de birbirine bağlayan gerçek bir aile yapısı var. 

SELIN TAŞKIN
20 yaşındayım, lise mezunuyum. Evyap’ta henüz bir yılımı doldurmadım. 
Daha önce başka bir iş deneyimim oldu. Evyap, sunduğu çalışma ortamıyla, 
bizlere sağladığı sosyal haklarla, verdiği eğitimlerle ve güçlü arkadaşlıklarla 
beni mutlu etti. Daha uzun yıllar Evyap’ta çalışmak istiyorum.

SEVGI YILMAZ
Evyap’ta 22 yılımı doldurdum. 

42 yaşındayım, iki kızımı da 
Evyap’ta çalışırken dünyaya 

getirdim. Buradan kazandığımla 
kızlarımı büyüttüm, okuttum… 

Evyaplı olduğum için 
mutluyum, çünkü burada 

kendimi değerli hissediyorum. 
Bu değerin karşılığında 

her zaman disiplinle, işimi 
olabildiğince iyi yaparak gayret 

göstermeyi sürdürüyorum. 
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TEDARİKÇİLERİMİZ

KOROZO GRUP CEO’SU JEKİ MİZRAHİ

KOROPLAST MARKASIYLA DA BILINEN KOROZO GRUP, LIDERLIK YAPTIĞI 
AMBALAJLAMA SEKTÖRÜNDEKI FAALIYETLERIYLE HAYATIN HER ALANINA 
ULAŞAN GENIŞ BIR ÜRÜN YELPAZESINE SAHIP. TOPLAM SATIŞ HACMININ 
YÜZDE 50’DEN FAZLASINI IHRACATIN OLUŞTURDUĞU KOROZO GRUP’UN 
CEO’SU JEKI MIZRAHI’YLE 15 YILLIK GEÇMIŞE DAYANAN EVYAP-KOROZO 
YOL ARKADAŞLIĞINI KONUŞTUK.

başladık. Ambalajı sadece bir örtü gibi görmeyerek; 
ürünü satan, koruyan ve ömrünü uzatan bir man-
tığa getirdik. 1991’de ihracata başladık ve özellikle 
Rusya’da önemli bir marka olduk. 1998’de Avrupa’ya 
yöneldik.

Korozo’nun bugünkü resmini nasıl özetlersi-
niz?
1973 yılında faaliyete başlayan Korozo’nun başarı 
hikâyesinin ardında daima yüksek kalite anlayışı, iş 
disiplini, hijyene ve insan kaynağına verdiği önem 
yatıyor. Bugün Türkiye ambalaj sanayisinin liderliğini 
üstleniyoruz, Avrupa’nın önde gelen ambalaj üreti-
cilerindeniz. Yatırımlarımızla, hayata geçirdiğimiz ilk-
lerle, istihdam ve ihracat hacmimizle ulusal ambalaj 
sektörüne ve ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. 

YILDA 90 BIN TON ÜRETIM
Korozo’yu bir de rakamlarla anlatsanız?
Korozo Grup olarak 50’yi aşkın ülkeye gerçekleştir-
diğimiz ihracatla, küresel arenada ülkemizi başarıyla 
temsil ediyoruz. Türkiye’nin en büyük 77’nci ihra-
catçı firmasıyız. İhracat hacmimiz 170 milyon dolar. 
Yıllık 90 bin tonluk üretim kapasitemizle Ortadoğu 
ve Avrupa’nın büyük tesislerinden birine sahibiz. İs-
tanbul ve İzmir’de toplam 160 bin m2 kapalı alana 
sahip yedi fabrikamızın yanı sıra İngiltere, Almanya 
ve Fransa’daki bölge ofislerimizle birlikte 1600 kişiye 
istihdam sağlıyoruz. Uluslararası alanda saygınlığa sa-
hip ve UKAS Akreditasyonu sahibi SGS firmasından 
BRC sertifikası almaya hak kazanan ilk Türk amba-
laj firması olarak; müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve 
meslektaşlarımızla kurduğumuz yakın iletişimle sü-
rekli bir gelişim sağlıyoruz. “Sıfır hata” hedefimizle 
üretimin her aşamasında kalite kontrol kriterlerini 
titizlikle uyguluyoruz. 

Evyap’la yollarınız ne zaman kesişti?
Yaklaşık 15 yıl önceydi. Evyap’la çalışmaya başladığı-
mız ilk günlerden beri inovatif ve özel projelere imza 
atıyoruz. Birlikteliğimizin ilk yıllarında tekli ve toplu 

Korozo’nun geçmişi düğme üreticiliğine daya-
nırken, bugün Avrupa çapında ambalaj üretici-
lerinden birine dönüşmesi nasıl oldu?
“Korozo”, aslında Afrika’da yetişen palmiye cinsi bir 
ağacın ismi. Bu ağacın meyvesinin kabuğundan dün-
yanın en iyi düğmeleri yapılıyor. Korozo isimli düğme 
fabrikası 1934 yılında, İstanbul’da kuruluyor. 1970’te 
düğmeleri ambalajlayarak satmak için bir ambalajla-
ma makinesi alınıyor. 1973’te ise plastik düğmele-
rin çıkmasıyla birlikte, muazzam fiyat farkına sahip 
Korozo düğme teknolojiye yeniliyor, üretim duru-
yor, fabrika satılıyor. İçinde sadece bir ambalajlama 
makinesinin kaldığı Kurtuluş’taki bu küçük fabrikanın 
yeni sahipleri Rifat ve Eli Düvenyaz kardeşler olu-
yor. Şirketin adı Korozo Ambalaj olarak değişiyor. 
“Hışır poşet” dediğimiz, bugün marketlerde kullanı-
lan poşetlerin üretimi yapılmaya başlanıyor. O yıllar 
herkesin fileyle alışveriş yaptığı yıllar... Sonra 1980’de 
çöp torbası gibi çılgın bir fikirle yola devam ediliyor. 
Kimsenin çöp torbası alışkanlığı olmadığı, KDV uy-
gulamasıyla birlikte devletin bile çöp torbasını “lüks 
eşya” kategorisinde değerlendirdiği bir dönemde.

Başka hangi “çılgın fikirler” Korozo’nun kilo-
metre taşlarını oluşturdu?
Hışır poşet ve çöp torbasını, buzdolabı poşeti ve 
plastikten ilk defter kapları üretimlerimiz takip etti. 
Defter kabı deyip geçmeyin, o yıllarda büyük sükse 
yapmıştı. Sonrasında streç, alüminyum folyo, fırın ka-
ğıdı, pişirme kağıdı gibi ürün çeşitlerimizi Koroplast 
markamızla geliştirirken, baskı teknolojimizi artırarak 
Evyap gibi büyük firmaların ambalajlarını da yapmaya 

EVYAP’LA YILLARDIR 
YOL ARKADAŞIYIZ

sabun ambalajları üretimleri gerçekleştirdik, 
ilerleyen yıllarda da işbirliğimizi büyüterek 
sürdürdük. Korozo olarak hijyen kategori-
sine yaptığımız yatırımlar sonrası çocuk bezi 
torbası, yan bant, ön bant ve backsheet adı-
nı verdiğimiz çocuk bezi komponentleriyle 
çalışmalarımız sürüyor. 

EVYAP’LA ORTAK PLATFORM
Evyap ile Korozo’nun iş ortaklığını na-
sıl tanımlıyorsunuz?
İki kurum arasındaki ilişki iş ortaklığı zemi-
ninde ilerlese de, kendimizi Evyap’la yol 
arkadaşı olarak görüyoruz. Ürünlerimizin 
inovatif ve fonksiyonel özelliklerine odak-
landığımız ortak bir platformda Evyap’la 
çalışıyoruz. Bu ortak platform, yeni yatırım-
larımızı Evyap’ın tüketicilerine sunduğu ürün 
ve hizmetlere uygun yönde nasıl çözümlere 
dönüştürebileceğimiz noktasında ilham kay-
nağı oluyor. 

2015 yılı üretim, satış ve ihracat hede-
finiz nedir?
Türkiye’de pek çok marka kalitemize gü-
venerek ambalajlarında Korozo’yu tercih 
ediyor. Güven veren ürün ve hizmetlerimi-
zi, iş ortaklarımızla önümüzdeki yıllarda da 
buluşturmaya devam edeceğiz. Yedi yıllık 
planımızda kendimize yüzde 100 büyüme 
hedefi koyduk. Aynı zamanda hem ülkemiz-
deki hem de küresel çaptaki yatırımlarımızla 
Avrupa Birliği ülkeleri arasında ilk beş amba-
laj firması arasında yer almayı amaçlıyoruz.

Sizin ve ailenizin favori Evyap marka 
ürünleri hangileri?
Özel hayatımızda Duru sabundan ve Arko 
kremden hiç vazgeçmedik. Benim tıraş kre-
mim hep Arko oldu, özel seçimimse tüplü 
olanı. Torunlarım da Evy Baby kullanıyor.

Jeki Mizrahi kimdir? 

Korozo’nun 
ilkleri

1954 doğumlu. Saint Michel Fransız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler 

Fakültesi mezunu. İş yaşamına lise çağlarında, babasının Tahtakale’deki küçük işletmesinde başladı. 

Tahtakale piyasasında ikinci bir hayat okulu bitirdiğini düşünüyor. Üniversite eğitimi sırasında 

da bir yandan mali müşavirlik bürosunda görev aldı. Askerlik sonrası mali müşavir yardımcılığını 

yaptığı kişi vasıtasıyla, Korozo ile tanışarak 1980 yılında bu şirkette çalışmaya başladı. Bugün 

35 yılı geride bıraktığı Korozo’da mali işler, operasyon, ithalat ve ihracat, satış alanlarında görev 

aldıktan sonra, Korozo’nun bir şirketler grubuna dönüşmesiyle birlikte CEO mertebesine ulaştı. 

Kendi tabiriyle “hayata erken atıldı”; 24 yaşında evlendi, erken baba ve dede oldu. İki torunu var.

1981 Koroplast 

markasıyla Türkiye’nin 

ilk çöp torbası ve 

buzdolabı poşeti 

tüketicilerle buluşturuldu.

1990 İlk sanayi tipi 

streç film üretildi. Rusya 

ağırlıklı ihracata başlandı.

1994 Ambalaj 

sektöründe ISO 9001 

belgesine sahip ilk firma 

unvanı alındı.

2005 Katı atıklar 

için Türkiye’nin ilk 

geri kazanım torbası 

üretilerek bu konudaki 

yasal çalışmalara katkı 

sağlandı. 

2007 Türkiye’de ilk 

kez 7 katlı ekstruder ve 

10 renk baskı yapabilen 

flekso makinesiyle 

üretim yapan ambalaj 

firması olundu.

2008 Türkiye’nin 

ilk doğada çözünür çöp 

torbası üretildi.

2009 Türkiye’nin ilk 

mikrodalga fırın pişirme 

torbası üretildi. 
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EVYAPPORT

 DÜNYA ÇAPINDA kurumlar arası gerçekleştirilen en büyük spor 
organizasyonu olarak bilinen Dragon Boat Festivali’nde, Evyapport 
da kürek takımıyla bu yıl ikinci kez yerini aldı. Evyapport Kürek 
Takımı, Dragon Boat Festivali’nde 20-21 Eylül’de gerçekleştirdiği 
dört yarışla, 118 takım arasında 33’üncü oldu. İlk olarak 20 
Eylül’deki Türkiye Kano Federasyonu Yarışları sıralama turlarındaki 
iki yarışta toplam 02.28,5 dk’lık süreyle “fun” kategorisinde final 
çekmeye hak kazanırken; 21 Eylül’deki “fun final”deki elemelerde 
01.04,8 dk ve 01.02,7 dk’lık sürelerle birinciliği elde etmeyi başardı. 
Sahne şovları ve çeşitli yarışmalarla renklenen bu festivalde, 
Evyapport operatörlerinden Samet Orkan da Free Style Dans 
Yarışması’nda üçüncülük madalyasının sahibi oldu. 

DRAGON’DA ALKIŞLAR 
EVYAPPORT’A 

 EVYAPPORT, liman operasyonlarını 1 Eylül’den 
itibaren SoftTech yazılım ekiplerinin geliştirdiği 
GullsEye’la yürütmeye başladı. GullsEye, Evyapport’un 
müşterilerine daha kaliteli ve verimli hizmet verme hedefi 
doğrultusunda geliştirilen 3D bir yazılım. Evyapport, 
GullsEye sisteminin entegre modüler yapısıyla tek bir 
uygulama üzerinden yönetilebiliyor. GullsEye ürününün 
optimizasyon motoru sayesinde limandaki istifleme ve 
iş gücü maliyetlerinin düşmesi, istifleme kapasitesinin 
artması, daha az hareketle daha çok gemi operasyonunun 
tamamlanması, böylelikle depolama alanları, rıhtımlar 
ve ekipmanların daha verimli kullanılması hedefleniyor. 
GullsEye ürününün gümrük mevzuatına uygunluğu ve olası 
yeni gereksinimlerin hızla sisteme uyarlanabilme özelliğine 
sahip olması, daha verimli ve sorunsuz bir operasyon 
anlamına geliyor. Yeni yazılım ürününün sağladığı diğer 
faydalar arasında gereksiz evrak, e-posta gibi dokümanları 
idame ve saklama maliyetlerinde iyileşmenin yanı sıra, 
liman ekiplerinin planlamalarını uygulamaya almadan test 
edebilme olanağı sunması da sayılabilir. 

GULLSEYE’LA DAHA VERİMLİYİZ 

 EVYAPPORT’UN geleneksel hale gelen kahvaltı organizasyonu 
bu yıl Kartepe Green Park Otel’de düzenlendi. 30 Kasım’daki 
organizasyonda bine yakın Evyapport çalışanı ve aileleri 
eğlenceli saatler geçirdi. Davetliler açık büfe kahvaltının 
tadını çıkarırken doğa yürüyüşleri yapmayı da ihmal etmedi. 
Organizasyonun kuşkusuz en keyifli konukları ise günün 
anısına oyuncak hediyesi alan ve bol bol kar topu oynayan 
Evyapport çalışanlarının çocuklarıydı. 

KARTEPE’DE 
AILE BULUŞMASI

 EVYAPPORT’UN liman tesislerinde “uluslararası gemi ve liman tesisi güvenlik kodu” 
tatbikatı, Gemi Operasyon Yöneticisi Güven Karagüven’in liderliğinde 18 Kasım 2014’te 
gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın da katılımıyla hayata geçirilen tatbikatta, 
şu iki senaryo üzerinden hareket edildi: İki numaralı iskelemize deniz yoluyla gelen 
bombalı terörist saldırı ve idari binaya gelen bomba ihbarıyla gerçekleştirilen tahliye 
operasyonu. Tatbikat senaryosu dahilinde, Evyapport iskelesine atılan bombanın 
patlamasıyla ilk yardım ve yangın talimlerini takiben, bombayı atan tekne mürettebatının 
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tutuklanması ve Evyapport limanının idari binasına 
ulaşan bomba ihbarı sonucunda binaların tahliyesi gibi adımlar uygulandı.

 SAHA OPERATÖRÜ (YTT) pozisyonu için insan kaynağı 
arayışına başlayan Evyapport, sektörde bir ilke imza atarak, 
iş ilanına “bayan eleman” tanımını da ekledi. Genel işe alım 
süreci başvuruların alınması, uygun adaylarla çeşitli sınav ve 
mülakatlar şeklinde ilerledi. Sonuç, 6 Kasım 2014 tarihinde 
açıklandı ve Nesrin Kayıkçı, Evyapport sayesinde Türkiye 
limanlarındaki ilk kadın YTT operatörü olarak iş başı yaptı. 
Evyapport, olası ihtiyaçlar çerçevesinde kadın operatör 
sayısını zamanla artırmayı, kadın çalışanların RTG, CRS, vinç 
gibi diğer büyük ekipmanları da kullanmalarını hedefliyor. 

DIKKAT: BOMBALI 
TERÖRIST SALDIRISI

ILK BAYAN OPERATÖRÜMÜZ
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MARKALARIMIZ

Arko Nem Soft Touch’ı şu an her yerde görüyoruz. Birçok iletişim 
mecrasında yer alıyor. Yeni reklam filminizden ve diğer iletişim 
desteklerinizden bahsedebilir misiniz?
Ceylan Kırım: Yeni ürünümüz Arko Nem Soft Touch’ı 360 derece ileti-
şimle destekliyoruz. Amacımız yeni ürünümüze bilinirlik kazandırmak ve 
denenmesini sağlamak. Bunun için hedef kitlemize her koldan ulaşmayı 
amaçladık. Reklam filmimizle birlikte yeni sloganımız olan “Cildiniz gibi 
ışıldayın” konseptinin lansmanını yaptık. 2014’te Soft Touch lansmanıyla 
birlikte yenilenen Arko Nem logomuzu ilk kez Soft Touch reklam fil-
minde kullandık. Reklam filmimizde Soft Touch’ı tanıtırken, Nejat İşler’in 
sesini kullanarak kadın hedef kitleye hitap ettiğimizi düşünüyoruz. Arko 
Nem ürün tanıtımı kısmında ise her zaman olduğu gibi Toprak Sergen’in 
sesini kullandık.
Özlem Görgöz: Reklam filmimizi ilk defa 10 televizyon kanalında, aynı 
saatte yayınlayarak roadblock ile yayına başladık. Açıkhava, alışveriş mer-
kezleri ve toplu taşıma reklam alanlarındaki 
Soft Touch kampanya görselimizle ürünü-
müzü tanıtıyoruz. Gazetelerin haftasonu 
eklerinde yer alan ilanlarımızla da Türkiye 
genelinde yüksek sayıda kadına ulaşma 
imkânı bulduk.
Levent Osken: Reklam filmimizi dijital 
mecralarda da yayınlayarak özellikle sosyal 
medyayı aktif kullanan kadınlara ulaşmayı 
hedefledik. Facebook’ta ilk defa kullandı-
ğımız reklam modeliyle yüksek erişimli bir 
projeye imza atarak, yaklaşık 7 milyon ka-
dına reklam filmimizi izlettirmeyi planladık. 

Yeni ürünü tüketicilerle nasıl buluşturuyorsunuz?
Özge Çakar: Soft Touch diğer Arko Nem kremlerimizden daha hızlı emi-
liyor ve ciltte yağlılık hissi bırakmıyor. Bunu reklam filmimizde anlatıyoruz, 
ancak tüketicilerin bunu deneyimlemeleri ve kendi ciltlerinde hissetme-
leri, ürün faydasını görebilmeleri açısından çok önemli. Tüketicilere Soft 
Touch’ı denettirmek için ürünü numune boyunda hazırladık ve farklı mec-
ralarda hedef kitleyi yakalayarak onlara ulaştırmak için yoğun bir numune 
dağıtım planı hazırladık. Arko Nem Soft Touch numunelerimizi tüketici-
lerle caddelerde ve AVM’lerde dağıtım yaparak buluşturuyoruz. Üç büyük 
ilde tüketicilere ulaştık.
Melis Tarhan: Sinemalarda ürün tanıtım ve numune dağıtım projesi 
hazırladık. Türkiye genelinde Cinemaximum sinemalarının kadın tuva-
letlerindeki aynalarda da görselimizi kullanarak tüketicilere farklı kollar-
dan mesajımızı vermeyi ve ürünümüzle buluşturmayı hedefledik. Ayrıca 
Türkiye’de ilk defa yapılan bir projeye imza attık. İstanbul’da iki büyük si-

nema salonunda (Kanyon ve Akasya AVM) 
gişe giydirmesi yaparak sinemaseverleri si-
nema girişlerinde Arko Nem Soft Touch 
ile karşıladık. Bu gişeden bilet alan sine-
maseverlere biletleri, yine Arko Nem Soft 
Touch görselli zarfların içinde ürün numu-
nemizle birlikte verildi. Seçili seanslarda 
“Günün ışıldayanı sen misin?” kampanya 
sloganımızla izleyicilere hediyeler verdik. 
Bu seanslarda reklamımızı yayınladıktan 
sonra, tüm seyircilere daha önce koltukla-
rının altına yerleştirdiğimiz Arko Nem Soft 
Touch 75 ml ürünlerimizi sürpriz bir şekil-

de hediye ederek salonda eğlenceli ve akılda kalıcı bir ortam oluşturduk. 
Sinema projesiyle de Arko Nem Soft Touch ürünümüzü, hedef kitlemize 
ulaştırdığımızı düşünüyoruz.
Sude Arteşen: Numune dağıtım planımız bununla da bitmiyor. Hedef 
kitlemizin okuduğu dergilerde de ilanlarımız ve numunemizle onlara ulaş-
mayı planlıyoruz. Ayrıca Aralık ayında Limango online alışveriş sitesinden 

alışveriş yapan tüketiciler, paketlerinde Arko Nem Soft Touch numunesi 
buldular. 
Ceylan Kırım: Tüm bu iletişim desteklerimizle yeni ürünümüz Arko 
Nem Soft Touch’ın tüketicilerin beğenisini kazanmasını amaçlıyoruz. Soft 
Touch’ın satışlarını artırarak, Arko Nem markamızı büyütmeyi ve pazar pa-
yımızı artırmayı hedefliyoruz.

ARKO NEM SOFT TOUCH 
HER NOKTADA TÜKETİCİLERLE BULUŞUYOR

ARKO NEM SOFT TOUCH LANSMANI, 2014 YILINA 
DAMGASINI VURAN ÖNEMLI YENILIKLERDEN BIRI 
OLDU. ARKO NEM’IN 2014’TE GERÇEKLEŞTIRDIĞI 
EN BÜYÜK PROJELERINDEN OLAN SOFT TOUCH, 
YOĞUN PAZARLAMA ILETIŞIMI VE MAĞAZA IÇI 
GÖRÜNÜRLÜKLE DESTEKLENIYOR. SOFT TOUCH 
PAZARLAMA ILETIŞIM KAMPANYASI HAKKINDA 
MARKA EKIBINDEN CEYLAN KIRIM, ÖZGE ÇAKAR, 
SUDE ARTEŞEN VE MEDYA EKIBINDEN ÖZLEM 
GÖRGÖZ, MELIS TARHAN, LEVENT OSKEN ILE 
KONUŞTUK.

SOLDAN SAĞA: Melis Tarhan, Özge Çakar, Ceylan Kırım, Sude Arteşen, Özlem Görgöz.
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Ankara doğumlu Tayfun Sönmez aslen Çankırılı ve 35 ya-
şında. İstanbul’a ailesiyle birlikte 1997 yılında geliyor. Eşi 
Reyhan Hanım’la ilk kez ortak bir tanıdıklarının düğününde 
karşılaşıyor. Bu karşılaşmanın ardından tanışma ve peşi sıra 
evlilik kararı geliyor. 30 yaşındaki Reyhan Sönmez, ev hanı-
mı ve yemek konusunda oldukça maharetli. 
Sönmez çifti, mutlu evlilik hayatlarında iki çocuk sahibi. 
2006 doğumlu oğulları Talha, babasının da yönlendirme-
siyle büyüdüğünde asker olmak istiyor. 2009 doğumlu kız-
ları Zeynep’in hayaliyse doktorluk. Tayfun Bey, her ikisi de 
Ayazma İlköğretim Okulu’nda okuyan çocuklarının başarılı 

bir eğitim hayatları olması için ellerinden geleni yaptıklarını 
söylüyor. 
Bugün, Evyap’taki 11’inci senesini yaşayan Tayfun Sönmez’le, 
Reyhan Hanım’ın leziz ikramları eşliğinde bir sohbet gerçek-
leştirdik… 

11 YILDA ÇOK BÜYÜDÜK
Evyap’ta çalışmaya başlama hikayeniz nasıl gelişti?
Evyap’tan önce oto cam üzerine faaliyet gösteren bir fabri-
kada çalışıyordum ama yine de yeni bir iş arayışı içindeydim. 
Babam Kaynarca Belediyesi’nde postacıydı. Uzun zamandır 

mektuplarını götürdüğü bir kişiyle arkadaş olmuş, o kişi de Evyap’ta 
işe alımlar olacağı haberini vermiş. Bunun üzerine Evyap’a gittim, 
form doldurdum, çok geçmeden arandım. İşin ilginci, beni Evyap 
adına arayan Ahmet Tuna’nın sesi amcamın oğlunun sesiyle nere-
deyse aynıydı. Amcamın oğlu arıyor, bana telefonda şaka yapıyor 
zannettim. Telefondaki ses beni 1 Nisan tarihinde iş görüşmesine 
çağırdı, yine şakaya devam ediyor diye düşündüm. Meğer gerçek-
miş, bir hafta sonra da Evyap’ta işe başladım.

Sizce o günden bugüne Evyap’ta neler değişti?
Evyap’a ilk başladığım yıllarda Sabun ve Kozmetik bölümleri yoktu, 
sadece Hijyen vardı. O günden bugüne hijyen bölümü ciddi an-
lamda bir büyüme gösterdi. İlk zamanlar iki makine vardı, yaklaşık 
60 çalışandık. Şimdiyse 13 makine ve 300’ün üzerinde çalışan var. 
Tabii bu gelişmeyle birlikte ürün sayısında da önemli artış oldu, 
gerçekten 11 yılda çok büyüdük.

Göreviniz, sorumluluklarınız neler?
Makine operatörü unvanıyla altı kişilik bir ekibin lideriyim. Hattımı-
zın işleyişinden, koordinasyonundan, kısacası her şeyinden sorum-
luyum. Ürünün makineden çıkması, paketlenip depoya teslimine 
kadar tüm süreçle ilgileniyorum. Çalıştığım bebek bezi bölümünde 
en ufak bir hatanın geri dönüşü olmaz. Azami ölçüde dikkatle ça-
lışmak gerekiyor. 

BURADA ÇOK MUTLUYUM
Geçmiş yılları düşündüğünüzde unutamadığınız anılarınız 
var mı?
Makinelerin arasında olduğumuz için çok gürültülü bir ortamda 
çalışıyoruz. Bu yüzden arkadaşlarla anlaşmak için işaret dilini sık-
ça kullanırız. Bir arkadaşımız eliyle bir işaret yapmıştı, işle ilgili bir 
ihtiyacını ifade etmek için... Bunu gören bir başka arkadaş hatırını 
soruyor zannedip, “iyiyim, sağol” manasına el işaretleriyle karşılık 
vermişti. Ekip olarak bu olaya çok gülmüştük... 

Evyap’ın hayatınızdaki yerini nasıl tanımlarsınız?
Memur çocuğu olarak geçmişte maddi imkânlarımız fazla olmadı 
ama işimizde istikrar önemlidir. Evyap, bugüne kadar en uzun süre, 
yani istikrarla çalıştığım iş yeri. Allah izin verirse, Evyap’tan emek-
li olmak isterim. Hayatımın dönüm noktalarını Evyap’ta çalıştığım 
dönemde yaşadım... Evyap’tayken evlendim, burada çalışırken ço-
cuklarım oldu... Hayatımda maddiyattan daha çok önem verdiğim 
değerler olduğu için, Evyap’taki yıllarım sırasında başka yerlerden 
gelen iş tekliflerini reddettim. Evyap’ta çalışmaktan mutluyum. El-
bette iş hayatının getirdiği zorlukları da yaşıyoruz, bu doğaldır. 

ÇAT KAPI

HIJYENIK ÜRETIM BÖLÜMÜNDE OPERATÖR OLARAK GÖREV ALAN TAYFUN SÖNMEZ’IN 
EVINE KONUK OLDUK. NEŞELI SOHBETLERI VE MISAFIRPERVERLIKLERIYLE SÖNMEZ 
AILESI IÇIN EVYAP KIYMETLI ANLAMLAR IFADE EDIYOR.

“HAYATIMIN DÖNÜM NOKTALARINI 
EVYAP’TA YAŞADIM” 

HİJYENİK ÜRETİM OPERATÖRÜ TAYFUN SÖNMEZ:

REYHAN SÖNMEZ, EŞİNİN 

EVYAP’TA UZUN YILLARDIR 

GÖREV ALMASINDAN DOLAYI 

DUYDUĞU MEMNUNİYETİ 

İFADE EDİYOR. AİLE BOYU 

EVYAP MARKALARINI 

KULLANDIKLARINI BELİRTEN 

REYHAN HANIM, ÇOCUKLARINI 

EVY BABY İLE BÜYÜTMÜŞ. 

ÖZELLİKLE DURU DUŞ JELİ VE 

ARKO’NUN KREMLERİNDEN 

ASLA VAZGEÇMİYOR. 
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EĞİTİM

ULUSLARARASI Eğitim Fuarları 
kapsamında Polonya’daki 15 
üniversiteden gelen temsilciler, 
Özel Mürüvvet Evyap Okulları’nı 
ziyaret etti. 11’inci ve 12’nci sınıf 
öğrencilerine üniversitelerinin 
genel yapılanması, mevcut 
bölümleri, eğitim sistemleri, eğitim 
dili, kabul şartları, ücret politikaları 
ve yaşam şartları hakkında bilgi 
paylaşımında bulundular.   

ÖZEL Mürüvvet Evyap Okulları’nın ortaokulunda öğrenim gören öğrenci 
grupları, iki ünitenin son değerlendirmesiyle ilgili düşüncelerini, İngilizce 
yaptıkları bir sunumla tüm ortaokul öğrenci ve öğretmenleriyle paylaştı. 
Konferans salonunda, 11 Aralık ve 15 Aralık tarihlerinde gerçekleşen 
sunumda, öğrencilerin akıcı İngilizceleri takdir topladı.

ÖZEL Mürüvvet Evyap Okulları’nın meslek 
tanıtımlarını içeren seminer serisinin 
konuklarından biri de, velilerden Fatih 
Okay oldu. Öğrencilerle mühendislik 
üzerine tecrübelerini paylaşan Fatih Okay, 
ODTÜ Makine Mühendisliği mezunu ve 
mesleğini 22 yıldır sürdürüyor.

ÖZEL Mürüvvet Evyap Okulları 11’inci ve 12’nci sınıf öğrencileri, 
Bahçeşehir Üniversitesi’nin düzenlediği Kariyer Günleri kapsamında 
üniversitenin rektör danışmanlığını yapan Turgay Polat’ın seminerine 
katıldı. Seminer sonrası üniversiteyi yakından tanımak amacıyla kısa bir 
gezi yapıldı ve meslekler hakkında detaylı bilgi alındı. 

ÖZEL Mürüvvet Evyap Okulları, 
İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki okulları 
kapsayan “Benim Öğretmenim” 
isimli kompozisyon yarışmasında, 
öğrencilerden Berre Nesibe 
Akkanat’ın Sarıyer birinciliğiyle yeni bir 
başarının daha mutluluğunu yaşadı.

ÖZEL Mürüvvet Evyap Okulları öğrencileri İstanbul’un sembolü haline gelmiş tüm 
kentsel mekanlarını dinlemek, koklamak, hissetmek ve görmenin yeni yollarını 
keşfetmek için Karanlıkta Diyalog etkinliğine katıldı. Öğrenciler, görme engellilerin 
hangi hislerle hayatlarını nasıl sürdürdüklerini anlamanın heyecanını 90 dakika 
boyunca yaşadı ve Karanlıkta Diyalog’la unutmayacakları bir deneyim yaşadı.

POLONYA ÜNIVERSITELERINI AĞIRLADIK

INGILIZCE SUNUM ZAMANI

BIR MÜHENDIS 
VELIDEN MESLEK 
NOTLARI

OLİMPİYATA HAZIRLANIYORUZ

BAHÇEŞEHİR 
ÜNİVERSİTESİ’NDEYDİK

SARIYER 
BİRİNCİSİYİZ

KARANLIKTA DİYALOG KURMAK…
ÖZEL Mürüvvet Evyap Fen Lisesi’nde olimpiyat çalışmaları 

kimya ve biyoloji branşlarında devam ediyor. Her 
cumartesi günü sabah 09.30’da başlayan yoğun 
çalışmalar öğle saatlerine kadar sürerken, verilen 
ödevlerin takipleri hafta içi programına alınarak 
gerçekleştiriliyor. Ayrıca, yıl boyunca dönem araları 
ve yaz tatillerini kapsayacak kamp programlarında da 
olimpiyat hazırlıkları sürdürülüyor.

ÖYKÜ YARIŞMASINDA 
BÜYÜK BAŞARI
‹STANBUL genelinde düzenlenen “enerji tasarrufu” 

konulu öykü yarışmasının birincisi, Özel Mürüvvet 
Evyap Okulları öğrencilerinden Ayşe İdil Evci 
oldu. Öyküsünde özellikle tasarrufa yönelik 
ilginiç tespitleriyle dikkat çeken Ayşe İdil Evci’nin 
Türkçe’yi özenli kullanımı da beğeni kazandı.
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TAKIM RUHU

Ticari Pazarlama ve Satış Geliştirme takımı olarak, ilk etap-
ta beraber çalıştığımız paydaşlarımızın öncelik, ihtiyaç ve 
beklentilerini anlamak bizim için çok önemli bir adımdı. Bu 
nedenle gerek hizmet verdiğimiz gerek birlikte çalıştığımız 
diğer fonksiyonlarla birebir toplantılar yaparak onları dinle-
dik. Bununla beraber, takım olarak neyi başarmak istediği-
mize, şirketimizin ve Türkiye ve Çevre Ülkeler İş Birimi’nin 
vizyon ve iş hedeflerine katkımızın en üst seviyede olması 
için öncelikli odak alanlarımıza yoğunlaştık. 

ÜÇ STRATEJIK ÖNCELIK
Tüm bu değerlendirmeler sonucunda, 2015 senesinde ekip 
olarak fonksiyonel mükemmelliğe giden yolda üç temel 
stratejik önceliğe odaklanmayı seçtik. Bu önceliklerimizi, 
önem derecelerini de dikkate alarak şu şekilde sıraladık: 
Mağaza içi mükemmellik, etkin planlama ve doğru fiyat yö-
netimi. Benim ve her bir takım arkadaşımın ilk adımda ama-
cı; bu üç alanda Satış Ekibimize ve organizasyon içerisinde 
etkileşimde bulunduğumuz diğer fonksiyonlara bir liderlik 
hizmeti sağlamak. Bununla birlikte önce mevcut durumu 
geliştirerek daha iyiye ulaşacak, sonrasında en iyi olmamıza 
yardımcı olacak hedef ve stratejileri belirleyecek ve bu he-
deflere ulaşmayı kolaylaştıracak araçları oluşturarak, organi-
zasyonun hizmetine sunacağız. 
Ekip olarak vizyonumuz rekabet ettiğimiz pazarda en iyi ti-
cari pazarlama strateji ve uygulamalarına sahip olabilmek. 
Diğer yandan takımımızdaki her bir oyuncunun kendini en 
iyi şeklide geliştirmesine ve en iyi iş sonuçları üretmeleri-
ne imkân tanıyan bir ortam sağlayacak bir yetenek havuzu 
oluşturabilmek. Gerek vizyonumuz, gerek 2015 senesinde 
başarmak istediğimiz öncelikler, gerekse birçoğu kategori-
sinde lider markalarımız için bayrağı daha da ileriye taşıma 
gayesi bize büyük şevk veriyor. Bu heyecanla her gün, bir 

önceki güne göre neyi daha iyi yapabileceğimizi sorguluyor 
ve bu iyileştirmeleri hayata geçirmeye gayret ediyoruz. 

MAĞAZA IÇI MÜKEMMELLIK
“Mağaza içi mükemmellik”, üç önceliğimizin ilk sırasında yer 
aldığı için işe önce bunun tanımını yapmakla başladık. Mağa-
za içi mükemmellik çok basit bir tabirle; “doğru ürünlerimi-
zin doğru mağaza formatında bulunmasını sağlamak ve yine 
doğru raf, ek teşhir ve insert desteğiyle daha fazla tüketici-
nin alışveriş sepetine girebilmesini sağlamak…” Bu çerçeve-
de, öncelikli kategorilerimiz için farklı mağaza formatlarına 
göre olmazsa olmaz SKU listelerimizi analiz ettik ve satış 
hızlarını, kârlılıklarını, stratejik rollerini dikkate alarak belirle-
dik. Ardından bu olmazsa olmaz ürünlerin dağılım hedefleri-
ni nasıl bir raf payı, önyüz ve dizilimle, raf dışındaysa nasıl bir 
ek sergileme ve insert stratejisiyle desteklenmesi gerektiğini 
tanımladık. Şimdi hedefimiz önümüzdeki dönemde bu stra-
tejileri satış kanallarımızda uygulamaya geçirmek. Bu şüphe-
siz büyük bir çaba, takip ve kararlılık gerektirecek bir süreç 
ve biz de ekip olarak bu konuya azimle eğilerek bir farklılık 
ortaya çıkaracağız. 
Mağaza içi mükemmellik hedefinde bir başka kritik husus, 
mağaza içi bulunurluğumuzun sıhhatiyle ilgili temel para-
metreleri düzenli olarak ölçümleyerek var olan gelişim fır-
satlarına yönelik eylemleri hayata geçirebilmek. İnanıyoruz 
ki; hangi hedefe ulaşmak istiyorsak o hedefe göre nerede 
olduğumuzu nesnel ve düzenli bir biçimde görebileceğimiz 
bir ölçümleme altyapısını da sisteme dahil etmeliyiz. Bu 
amaçla, 2015’in ilk çeyreğiyle birlikte her kategorimizde 
mağaza içi bulunurluğun kalitesini, raf payı ve ek sergileme 
paylarımızı düzenli olarak takip edeceğimiz bir raporu ha-
yata geçireceğiz. Aynı dönemde katı sabun yılı olan 2015’te 
yıldız ürünümüz olan Duru Natural serisini rafta ön plana 

çıkaracak “raf inovasyonu projesi”ni ve stratejik markalarımızı bir arada ser-
gilemeye olanak sağlayacak Evyap Markaları Aile Standı’nı gerçekleştireceğiz. 

ETKIN PLANLAMA
Ticari Pazarlama ekibi olarak, iyi ve zamanında saha uygulamalarının ancak 
iyi bir planlama süreci ve Saha Satış Ekibimize zamanında ve eksiksiz devriyle 
mümkün olacağına inanıyoruz. Bu düsturla, 2015’te “Lansman takım çanta-
sı” kavramını uygulamaya koyuyoruz. Lansman takım çantası, Satış Ekibimizin, 
lansmanın müşterilere sunumundan mağaza içi uygulama planlarının yapılma-
sına kadar ihtiyaç duydukları tüm bilgi ve araçları tek elden, düzenli olarak, 
kaliteli bir içerikle temin ederek işlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Planlama 
konusunda devreye aldığımız diğer bir araç da “stratejik aktivite ve öncelikler 
takvimi.” Bu, tüm Satış Ekibimiz için önemli bir rehber görevi üstleniyor. Ka-
tegorilerimizin farklı lansman ve aktivitelerinin yıllık yükünü aylara/çeyreklere 
eşit yayarak planlanmak, ay ay mağaza içi öncelikleri belirlemek; Satış Ekibimi-
zin öncelikleri bilerek odaklanabilmelerine ve mağaza içi planlarını buna göre 
şekillendirmelerine olanak sağlayacak.

DOĞRU FIYATLANDIRMA
Doğru fiyatlandırmayla; stratejik ürünlerimizde rakibe karşı hedeflediğimiz fi-
yat endekslerine uymayı, kanallar arasındaki fiyat dengesi ve uyumunu en üst 
seviyede tutarak fiyat yönetimi için harcadığımız kaynakları en etkin şeklide 
yönetmeyi amaçlıyoruz.

PILOT UYGULAMA BAŞARISI
Tüm bu önceliklerin mini bir pilot uygulamasını, 2014’ün son Arko Nem 
Soft Touch lansmanıyla test ettik. Yeni lansmanımız için zamanlı ve kaliteli 
bir içerikle planlama ve hazırlık sürecini tamamladık. Dağılımdan raf payına, 
planogramdan ek sergilemeye dek hedef, strateji ve araçlarımızı Satış ve Satış 
Destek ekiplerimizle berrak ve zamanlı bir şekilde paylaştık. Listeleme, raf 
payı, dizilim, ek sergileme, fiyat gibi temel başarı kriterlerini tüm kanallarda 
yakından takip ederek gerekli yerlerde aksiyonlar aldık. Memnuniyetle ifade 
etmek isterim ki, sonuç olarak Arko Nem Soft Touch çok hızlı bir dağılımda 
etkin raflandırma, ek sergileme ve doğru fiyatlandırmayla güçlü bir lansman 
süreci geçirdi ve satış hedeflerini tutturarak kısa zamanda iyi bir pazar payına 
ulaştı. Bu güzel neticeler, aslında ekip olarak belirlediğimiz üç önceliğin doğru 
olduğu ve bunlara odaklandıkça iş sonuçlarımızda farklılık ortaya koyabilece-
ğimizi teyit etti. 
Şimdi hedef, bunu tek bir örnek olmaktan çıkararak daha fazlasını hayata 
geçirmek. Tabii ki bu topyekün bir takım oyununun sonucu olacaktır. Bu 
bağlamda, Türkiye ve Çevre Ülkeler İş Birimi’ndeki diğer çalışma arkadaş-
larımızın, Saha Satış Ekibimizin ve Merkezi fonksiyonlarının desteği bizim 
için çok ama çok önemli. 2015’in bu bağlamda çok daha güzel örneklerle 
dolu bir yıl olması hedefiyle tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu vesileyle tüm 
Evyap ailesinin yeni yılını kutluyor, 2015’in şirketimiz, tüm çalışma arka-
daşlarımız, aileleri ve ülkemiz için sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl olmasını 
diliyorum.  

TICARI PAZARLAMA VE SATIŞ GELIŞTIRME EKIBI, IŞE ÜÇ TEMEL STRATEJIK 
ÖNCELIĞINI BELIRLEYEREK BAŞLADI. ARDINDAN OLUŞTURDUĞU AKSIYON 
ADIMLARINI ARKO NEM SOFT TOUCH LANSMANIYLA BIR PILOT UYGULAMAYA 
DÖNÜŞTÜRDÜ VE POZITIF SONUÇLARA IMZA ATTI. TICARI PAZARLAMA VE SATIŞ 
GELIŞTIRME EKIBININ BAŞINDAKI ISIM OĞUZHAN ASLAN, BU BAŞARI HIKÂYESINI 
EVYAP DÜNYASI IÇIN KALEME ALDI.

HER TAKIM OYUNU 
 İYİ SONUÇLAR DOĞURUR

Ticari Pazarlama ve Satış Geliştirme ekibi: (Soldan sağa) Metin Okka, Didem Oksak, Arzu Bozkurt, 

Manolya Yazgan, Nadide Hande Ataç, Oğuzhan Aslan, Pınar Kaan, Talha Alpertürk, Mehmet Ermiş, 

Nuray Güvendi Azeri, Yusuf Başar.
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Evyap  kişisel  bakım  ürünlerini 

Türkiye  haritası  çevresinde 

gösteren  bu  fotoğraf,  geçmiş 

zamanlardan  bugüne  uzanan 

değerli  bir hatıra…

NOSTALJİ

BİZ ÜRETİYORUZ; ONLAR HEM 
YAŞIYOR HEM PAYLAŞIYOR
DERGIMIZIN BU SAYISINDA DA TÜKETICILERIMIZIN DENEYIMLERINI VE BEKLENTILERINI 
AKTARDIĞI GÖRÜŞLERI SIZLERLE PAYLAŞIYORUZ. BIRÇOK MÜŞTERIMIZIN EVYAP 
MARKALARININ PAZARDA FARK YARATAN ÜRÜNLERINI YILLARDIR KULLANDIĞINI 
GÖRÜYOR, SAMIMIYETLE ILETTIKLERI YENI ÜRÜN FIKIRLERINI DE OLDUKÇA ÖNEMSIYORUZ.

“EVY BABY BEBEK BEZINI TÜM 
ANNELERE TAVSIYE EDERIM”

Evy Baby marka bebek bezinizi bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine 
denedim. O kadar memnun kaldım ki ikinci bebeğimde artık sadece 

Evy Baby kullanmaya karar verdim. Üstelik ben de arkadaşlarıma gönül 
rahatlığıyla önermeye başladım. Evyap’a, ülkemizde de böylesi kalitede 
bir bebek bezinin üretilebildiğini gösterdiği için teşekkür ediyorum. Bir 

öneri olarak, Evy Baby bebek bezine esnek bel lastiği eklemeniz… 
Emine Karaaslan (Istanbul) 

“SADIK BIR MÜŞTERINIZ 
OLARAK ÖNERIM…”
Duru Naturel Sabun’larınızı çok beğeniyor, severek de kullanıyorum. Sadık bir 
müşteriniz olarak sizden isteğim, limon içeriklisini de üretmeniz… 
Canan Ünal (Tokat) 

“AILE BOYU 
MEMNUNUZ”
Aile boyu yıllardır Duru’nun 
beyaz banyo sabununu 
severek kullanıyoruz. Bu 
ürünün el sabunu çeşidini 
de üretmeniz mümkün mü? 
Pınar Erkut (Istanbul) 

TÜKETİCİ KÖŞESİ
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KİŞİSEL GELİŞİM

İkna etmenin altın kuralı; doğru kelimeleri kullanmak... 
Bu altın kuralı bilmek kadar hayata geçirebilmenin de 
yolları var. Öncelikle alışılmış sözcükleri doğru ve uygun 
anlamda kullanmaya dikkat etmek gerekiyor. Az kelime, 
kısa cümle ve yalın bir anlatım sizi anlaşılır kılar. Ola-
bildiğince pozitif cümleler kurun, bardağın dolu tarafını 
ön plana çıkararak aktarımda bulunun. Konuşmanızda 
belirsizliklere yer vermeyin. Bilinenin aksine, etkili bir 
iknanın yolu sadece hızlı hızlı konuşmayla veya vücut 
diliyle değil, aynı zamanda insanların motivasyonlarını 
anlamayla da yakından ilişkili.
Ne kadar net mesajlar verirseniz, karşınızdaki kişi ya 
da kişiler sizin hakkında konuştuğunuz konuda o kadar 
emin ve kararlı olduğunuzu düşünür. Sizi dinleyen kişiyi 
de anlattığınız konuya ortak edin; arada sırada ondan 
onaylama alın ki, konuşmanıza daha sağlıklı yön vere-
bilesiniz. 

FAYDA, DUYGU VE INANDIRICILIK
Başarılı iknanın ilk adımı, mesaja karşı tarafın olduğu 
noktadan başlamak... Bir başka deyişle, karşınızdaki kişiyi 
iyi tanımanız ve anlamanız olmazsa olmazlardan... Siz ne 
anlatırsanız anlatın, karşınızdaki kişiye bir fayda, duygu 
ve inandırıcılık hissi veremiyorsanız, ikna etmekten çok 
uzaksınız demektir. 
Fayda; gerçekçi sözlere, rakamsal verilere, prestij kaza-
nımı ve takdir edilme vaadine dayalıdır. Duygu; karşınız-
dakinin hislerine ve hayatına dokunmaktır. İnandırıcılık 
ise; ne kadar bilgili, tecrübeli, güvenilir gözüktüğünüzle 
ilgilidir. Örnekler, istatistikler, uzman görüşleri, tanımlar,  
açıklamalar ve karşılaştırmalarla bilgilendirmek inandırı-
cılığınızı artırır. 
Tüm bu taktikleri uyguladıysanız, atmanız gereken son 
adım o ana kadar söylenenleri kısaca toparlamak ve ak-
siyon planı önermek. 

YÜKSEK IKNA GÜCÜNE SAHIP OLMANIN SIRLARI
Olumlu olun. İşinizle ilgili olumlu duygulara sahip ol-
duğunuzda heyecanınız da yüksek olur. Bu duygu hali 

bir mıknatıs gibidir... İkna gücünüzü artırır ve karşınızdaki insanları da fikirleriniz-
le heyecanlandırırsınız. Adayınızı belirlemelisiniz. İkna edeceğiniz hedef kitlenizi 
doğru seçmelisiniz. Eğer satış yapacaksanız, ürününüzü satın alma potansiyeline 
sahip kişilere yöneltmekle, şirket içinde bir proje sunacaksanız öncelikle size her 
açıdan desteği kıymetli olacak kişilere projenizi aktarmakla işe başlamalısınız... 
Hazırlık yapın. İkna etmek istediğiniz kişinin ya da kişilerin karşısına hazır-
lıklı çıkın. Ne kadar iyi hazırlanırsanız, ikna etmek istediğiniz konuya ne kadar 
hâkimseniz o kadar başarılı olursunuz. Karşınızdakilere konuya hâkimiyetinizi his-
settirmek, size güvenmeleri için gereklidir. 
Zamanı iyi kullanın. Herkesin zamanı kıymetlidir. En kısa sürede ikna etme be-
cerisine sahip olmanın yolu hızdan değil, etkili konuşmaktan geçiyor. Seyretmesi, 
dinlemesi eğlendirici ve bilgilendirici kişilerin, bu süreyi daha iyi kullanmalarının 
bir sırrı da, bu meziyetleri sayesinde ek zaman kazanma şansını elde edebilmele-
ri... İkna gücünüzü artırmak için karşınızdaki kişinin gözlerine bakın, onu bakışla-
rından okumayı deneyin... Emin olun; anlaşıldığını düşünecektir. 
Güvenilir olun. Unutmayın; ikna kabiliyeti olanlar, alanlarında güvenilir uzman-
lıklara sahip olmalarının yanı sıra inşa ettikleri güvenilir ilişkileri geliştirmekte de 
meziyet sahibi kişilerdir.
Ortak noktada ilerleyin. Etkili ikna gücü olanlar ortak noktalarda hedefler 
tasarlar. Ortak zeminde fayda sunmak, karşınızdakine onu anladığınız ve düşün-
düğünüz mesajını verir.
Destekleyici enformasyonunuz olsun. İkna edici yöneticiler gerçek hikâyeler, 
örnekler ve görseller kullanır. Tabii hikâyeleriniz yerinde, kısa ve konunun özün-
den sizi uzaklaştırmayacak şekilde olmalı.

MADALYONUN DIĞER YÜZÜ
ABD’li sosyal psikoloji uzmanları, en etkin “ikna yöntemlerini” belirlemek için bir 
dizi araştırma yaptı. New Scientist dergisinde yayımlanan sonuçlara göre, belirli 
bir konuda tartışan iki kişiden devamlı soru soran ve konuşanın, tartışmadan ga-
lip çıkması çok büyük bir olasılık. Devamlı konuşan tarafın karşısındakinin beynini 
yorduğunu ve “zihinsel pillerini tükettiğini” vurgulayan uzmanlar, bu şekilde çok 
konuşanın fikirlerine direnme gücü kalmayan sessiz tarafın ikna olmaktan başka 
şansının kalmadığını söylüyor. Uzmanlar diğer ikna yöntemlerini de şöyle sıralı-
yor: Konu üzerine tereddüt etmeden ve kesin konuşmak; görüşmeleri yüz yüze 
yapmak ve kendi fikrine aykırı argümanları tereddütsüz reddetmek.

İKNA ETMEK İÇİN 

BİR HİKÂYENİZ OLSUN
KOLAYCA IKNA ETMEK SIZCE BIR YETENEK MI, YOKSA ÖĞRENILEBILIR VE 

UYGULANABILIR BIR BECERI MI? HEPIMIZ IŞ YAŞAMIMIZDA OLDUĞU GIBI GÜNLÜK 

HAYATIMIZDA DA BILINÇLI YA DA BILINÇSIZ BIRÇOK FARKLI IKNA YÖNTEMI 

UYGULUYORUZ. ETKILI VE SONUÇ ODAKLI IKNA YÖNTEMLERINI SIZIN IÇIN ARAŞTIRDIK 

VE GÖRDÜK KI, IKNA KABILIYETI YÜKSEK INSANLAR HAYATTA DAHA BAŞARILI OLUYOR.

YAPMANIZ GEREKEN ÖYKÜ ANLATMAK
“Ben ikna etmek için öykü anlatmak gerektiğini kırk yaşlarımda 

öğrendim. Ve öğrendiğimde, uzun bir süre şaşkınlığımı üzerimden 

atamadım. Yöntem bana fazla basit gelmişti. Bu tıpkı uykusuzluğu 

ıhlamurla tedavi etmeye benziyordu ya da stresle baş etmek için nefes 

almasını öğrenmeye... Fakat bugün öğrendim ki öykü anlatmak, gerçekten 

de insanları etkilemenin ve ikna etmenin en güçlü yolu. İster patronunuzu 

ister sevgilinizi; ister anne-babanızı ister çocuğunuzu; 

ister tek bir kişiyi ister bir topluluğu 

ya da bir milletin tamamını ikna 

etmek isteyin,  yapmanız gereken 

öykü anlatmaktır” diyor 

marka danışmanı 

ve yazar Temel Aksoy.
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“Açık ofis” diye 
adlandırılan bu tasarım 
biçimi, ilk olarak 1960’ların 
Almanyasında ortaya 
çıktı ve “burolandschaft” 
diye adlandırıldı. Bu yeni 
ofis yerleşiminde, masa 
ve sandalyeler bir düzen 
içinde birbirlerine yakın 
biçimde sıralandı, bireysel 
çalışma yerlerine de imkan 
tanıyan ama görünüşte 
karışık bir formatta 
düzenlendi. 
Otoriteler, bu tasarımın 
sağladığı faydalar 
arasında özellikle iletişim 
kolaylığının, birarada 
çalışma kültürünün, 
verimliliğin, ekipler ve 
farklı birimler arası sinerji 
oluşturmasının altını 
çizdi. Artı yönleri takdir 
gördükçe başta Avrupa 
ülkeleri olmak üzere tüm 
dünyada kabul görmeye 
başladı. 
Açık ofis, İngiltere’de 
büyük oranda tercih 
ediliyor, Almanya’da da 
benzer bir durum olmakla 
birlikte, zaman zaman 
küçük çalışma grupları 
açık ofis planını kullanıyor. 
İsveç’te ise herkesin 
kendine ait ofisi var. 

AÇIK OFISLERLE ÇALIŞMA ORTAMLARINI DAHA VERIMLI HALE GETIREN 
ŞIRKETLERIN REKABET GÜÇLERI DE YÜKSELIYOR.

NE KADAR ŞEFFAF 
O KADAR VERİMLİ

İŞTE YAŞAM

Tüm dünyada iş yapış modelleri değişirken, 
bugün, başarı odaklı birçok şirket tercihini 
açık ofisten yana kullanıyor. Açık ofisler, 
daha rahat bir çalışma ve işbirliği ortamını 
beraberinde getiriyor. Açık ofis ortamının 
olmazsa olmaz getirileri; birliktelik, iletişim, 
bağlantı, etkileşim, bilginin paylaşımı, yara-
tıcılık, motivasyon ve hızlı karar verme. Bu 
fayda, ortak çalışma kültürünü şirketin do-
ğal bir değeri haline dönüştürürken, takım 
çalışmasının güçlenmesine de katkı sağlıyor. 
Açık ofislerle çalışanlara verilen “şeffaflık” 
mesajı, başarılı olmanın ana kuralı olarak, bi-
reysel değil takımla hareket etme kabiliyeti-
ne, yani bir ekibin parçası olma duygusunun 
hâkimiyetine de işaret ediyor. İnovasyona 
ilham veren “açıklık” fikrinden de yola çıkan 
açık ofisler, genç potansiyeli bu tarz enerjik 
hamlelerle çalışma hayatına çekiyor. Açık 
ofislerle çalışma ortamlarını daha verimli 
hale getiren şirketlerin rekabet güçleri de 
yükseliyor. 

NASIL BIR OFIS TASARIMI?
Peki, nasıl bir açık ofis, nasıl bir tasarım? 
İyi bir ofis tasarımının çalışanların verimini 
yüzde 60 oranında artırdığı gerçeğinden 

yola çıkan şirketler, “insana yatırım” yaklaşı-
mından hareketle motive edecek, işbirliğini 
ve takım çalışmasını güçlendirecek şekilde 
çalışma ortamlarını yeniden tasarlıyor. Açık 
ofislerde kişi başına ayrılan alanlar büyüyor, 
temiz havayla çalışanların zinde tutulması 
sağlanıyor. Tabii dünya standartlarını ihmal 
etmeden. Kişi başına ayrılan metrekareden 
aydınlatmaya, masa yüksekliğinden telefon 
sesine kadar pek çok parametre var. Er-
gonomiyse, ofis verimliliğinin ilk koşulların-
dan. Bir çalışan ne kadar rahat hissediyorsa, 
zamanını o kadar iyi yönetiyor ve o kadar 
verimli çalışabiliyor. Sırt, bel, baş ağrısı çek-
mediği için erken yorulmuyor. Ayrıca, kon-
santrasyonu da dağılmıyor. 

BIRLIKTE ÇALIŞMAK, 
BIRLIKTE YAŞAMAK
Herkesin birbirini görebildiği yüksek tavan-
lı alanlara ev sahipliği yapan açık çalışma 
ortamlarında, çalışanların buluşma noktası 
olarak özellikle iç iletişimi pekiştiren ve si-
nerji yaratan alanlar da yeniden tasarlanıyor. 
Açık ofislerde ortak kullanım alanları gittik-
çe önem kazanıyor. Son zamanlarda alçak 
panelli açık ofisler içine serpiştirilmiş ufak 

toplantı, dinlenme ve kafeterya köşeleri, ki-
taplık gibi araştırma alanları öne çıkıyor. 
Açık ofislerin avantajlarından tümüyle fay-
dalanabilmek için “birlikte çalışma kültürü” 
kadar, “birlikte yaşama kültürü”nü doğru ta-
nımlamak ve yaşatmak önemli.  Birlikte yaşa-
yan insanlar, birbirine saygı göstererek mutlu 
ve verimli çalışabilir. Bunun ilk kuralı da dik-
kat dağınıklığına neden olacak, “ses kirliliği” 
gibi dış etkenleri mümkün olduğunca en aza 
indirgemek. Açık ofis çalışanlarının telefonda 
veya birbirleriyle konuşurken yüksek sesten 
kaçınması, dahili telefon seslerinin minimum 
ayarda kullanılması, cep telefonuyla yapılacak 
özel görüşmeler için küçük toplantı odaları-
nın tercih edilmesi rahatlıkla hayata geçirile-
bilecek davranışlar… 
Açık ofiste talep edilebilecek masa yeri de-
ğişikliği, duvarlara tablo asımı, havalandırma 
ayarlamaları gibi fiziksel müdahalelerde tüm 
çalışanların ortak kararla hareket etmesi de 
nezaket gerektiren konular arasında. “Açık 
ofiste özen gösterilmesi gerekenler” başlığı al-
tında şu önerileri de eklemek gerekiyor: Has-
ta olduğunuzda evde kalmak, yüksek sesli mü-
zik dinlememek ve kulaklık kullanmak, kokulu 
yiyecek ve spreyler konusunda dikkatli olmak. 

Açık ofis 
Almanlar’ın 
fikri
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AİLEM VE BEN

ELVEDA
SINAV ZAMANI GELDIĞINDE 
YAŞANAN TATLI HEYECAN YERINI 
“SINAV KAYGISI”NA BIRAKIYORSA, 
ANNE BABALARIN ÇOCUKLARIYLA 
BIRLIKTE HAYATA GEÇIRECEKLERI 
BIR DIZI “YAPILACAKLAR LISTESI”NI 
UYGULAMASI KAÇINILMAZ.

KAYGIDAN EMIN OLUN
Çocuğunuzda sınav öncesinde, sınavda ya da sonrasın-
da zihinsel, duygusal ve bedensel tepkiler oluşuyor mu? 
Düşüncelerini toparlamakta güçlük çekiyor ya da ifade 
etmekte zorlanıyor mu? Unutkanlığı artıyor mu? Dikka-
tini toplayamıyor mu? Solunumunda düzensizlik gözlüyor 
musunuz? Ellerinde titreme ve ateş basması hissi yaşıyor 
mu? Baş ağrısı, heyecan, panik gibi yakınmaları var mı? Bu 
sorulara yanıtınız “evet”se, işe çocuğunuzun kaygı duygu-
sunu yok etmeye çalışmakla başlamalısınız. Ebeveynlerin 
farkında olması gereken nokta, kaygıyı tümüyle ortadan 
kaldırmak değil, kaygıya yenik düşmeden belli bir seviyede 

yol göstermek anlamına geliyor. Sohbetlerinizde “sınav”a yüklediğiniz anlama özen 
gösterin. Sınav sonuçlarına göre kendini “yetersiz” ve “değersiz” gören çocuklarda 
özgüven sorununun ortaya çıkacağını ve her sınavda korkularının çoğalacağını unut-
mayın. Sınavın sonucu ne olursa olsun, gösterdiği çabayı takdir edin ve onu geçmişte 
sergilediği başarıları hatırlatarak yüreklendirin. 

YANLIŞI GÖTÜREN DOĞRULAR
Sınav günü vitamin diye aşırı beslenmeye yönelmeyin. Rutini dışına çıkıp, sınav öncesi 
erken uyuması için çabalamayın. Yanıtlara bildikleri konuların sorularından başlamala-
rını telkin edin. Çalışmak dışında iyi beslenme, dinlenme, spor ve sanat faaliyetlerinin 
zihni ve bedeni rahatlatacağını unutmayın. Unutmayın, kaygı bulaşıcıdır. Siz daha kay-
gılı olmayın ki, çocuğunuz da sakin ve güvenli olabilsin, duygularını kontrol edebilsin.

Öğrenilmesi gereken yeni konular, yapılacak ödevler, 
hazırlanılması gereken sınavlar… Çocuğunuz okula baş-
ladıysa, evinizdeki yeni tempoda bu üçleme birbirini tek-
rarlar durur. 
Sınavlar, öğrencilerin akademik başarısını ölçer ölçmesine 
ama çocuklar sınavlarla dolu hayata birbirinden farklı tep-
kiler verirler. Kimi öğrenciler için sınava hazırlık ve sınavın 
ta kendisi gayet doğaldır… Kimileri içinse kaygının merke-
zi. Kaygı duygusunun yükselmesinin asıl nedeni ise başarı-
sız olma korkusu. İşte bu başarısızlık korkusunun çocuğun 
eğitim hayatında bir kısır döngüye neden olmaması için 
öğretmenler kadar ailelere de önemli görevler düşüyor.

tutmaya çalışmak. Uzmanlar, bir konuda hiç kaygı duy-
mamanın, o konuyu önemsememek anlamına geldiğine 
dikkat çekiyor. Çünkü; normal düzeydeki bir kaygı, aslında 
istek duyma, karar alma ve karara göre enerjiyi kullanarak 
performansı yükseltiyor. Önemli olan kaygıyı kontrol al-
tında tutarak çocuğunuz için başarı kapısını açan bir anah-
tara dönüştürmek. 
Çocuğunuzun sınav kaygısını yenmesine yardımcı olmak 
istiyorsanız, işe zamanı doğru yönetmesini sağlamakla 
başlayın. Tabii bu durmadan ders çalışmasını sağlamak 
demek değil. Aksine sosyal ihtiyaçlarına da zaman ayıra-
rak daha planlı bir şekilde hayatını organize etmesinde 

SINAV KAYGISI!

MATEMATIK MI, 
MÜZIKLE HIÇ 
SORUN DEĞIL!
Atlanta’daki Georgia Teknoloji Enstitüsü 
Müzik Zekâsı Laboratuvarı’ndaki bilim 
insanlarının araştırmalarına göre, 
matematik ve fen bilimlerini öğrenmede 
müzik zihin faaliyetlerini olumlu 
etkiliyor, beyinde “yapıcı kıvılcımlar” 
oluşturuyor. Araştırmada, beynin 
elektrik aktivitesinin grafiksel kaydını 
veren elektroensefalograf (EEG) ile bazı 
hareketler ya da duygular sırasında 
beyinde hangi bölgelerin aktivite 
gösterdiği saptandı. Bir gruba, matematik 
eğitimi sırasında uygun tonda caz müzik 
çalındı. Sonuç mu? “Gerçek zamanlı 
matematik yeteneği”nin müzik çalınırken 
artması ve beyinde değişik bölgelerin 
harekete geçmesi. Tabii, matematik ya 
da fen çalışırken dinlenebilecek müzik 
türü, öğrenim gören kişilerin yaşına göre 
farklılık gösterebiliyor.
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TARİHİ YARIMADA
İSTANBUL’UN EN ETKİLEYİCİ BÖLGESİNE, TARİHİ YARIMADA’YA ÇEVİRDİK ROTAMIZI… 
HAFTA SONLARINIZI KEYİFLİ BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEK İSTİYORSANIZ, 
İŞTE TARİHİ YARIMADA’DA MUTLAKA GÖRÜLMESİ GEREKEN 10 EŞSİZ YER!

Sarayları, müzeleri, camileri, surları, kuleleri, anıtlarıyla yaşayan bir ta-
rih İstanbul… Gezilecek, görülecek, keşfedilecek yerlerin sayısı hayli 
çok. Her eski semtinde bambaşka hikâyelerin saklı olduğu bu büyük 
ve derin şehirde, biz yüzümüzü İstanbul’un kalbi Tarihi Yarımada’ya 
çevirdik. Bu özel bölgenin 10 eşsiz yerini sizin için seçtik…  
Tarihi Yarımada’da her adımda tarihe dokunan bir eserle karşılaşıl-
dığı düşünülürse, bazılarını ilk 10 listemize katamadık. Mesela, Bizans 
döneminden günümüze kadar gelmiş tek saray olan Edirnekapı’daki 
Tekfur Sarayı; İbrahim Paşa Sarayı’nda bulunan ve el yazması Kurân-ı 
Kerim'ler, minyatürler, antik halılar gibi eşsiz eserlere ev sahipliği ya-
pan Türk ve İslam Eserleri Müzesi; en büyük Bizans kilisesi olan Aya 
İrini; Sultanahmet Camii yakınlarındaki Mozaik Müzesi; Bizans resim 
ve mozaik sanatının seçkin örneklerinin sergilendiği Kariye Müzesi; 
Mimar Sinan’ın yaptığı en büyük hamam olan Haseki Hürrem Ha-
mamı; Haliç kıyısındaki Eyüp Sultan Camii; Ayvansaray’dan başlaya-
rak Haliç boyunca uzanan İstanbul Surları; Çemberlitaş’ın kendisi ve 
tarihi hamamı… 

GEZİ

YEREBATAN SARNICI
Istanbul’un en büyük kapalı 
sarnıcı… Bizans döneminde 
su ihtiyacını karşılamak 
amacıyla yapılan bu 
sarnıçta birbirinden değerli 
pek çok sütun, tonoz 
ve Medusabaşı heykeli 
bulunuyor. 

KAPALIÇARŞI 
Labirent şeklinde sokakları 
ve geçitleriyle 4 binden 
fazla dükkanı barındıran ve 
her gün yarım milyon insanı 
ağırlayan Kapalıçarşı, 
Fatih Sultan Mehmet 
tarafından yaptırıldı. 
Yakınlarındaki Mısır Çarşısı 
ise Kapalıçarşı’dan sonra 
Tarihi Yarımada’nın en 
popüler çarşısı.

SULTANAHMET 
CAMII
17’nci yüzyılda Sultan 
I. Ahmet tarafından 
yaptırılan Sultanahmet 
Camii, dünyanın tek 6 
minareli camii. Mavi 
çinilerinden dolayı “Mavi 
Cami” olarak da biliniyor. 
Ayasofya’nın 1934 
yılında camiden müzeye 
dönüştürülmesiyle, 
Istanbul'un ana camii 
konumunda.

SULTANAHMET 
MEYDANI
Istanbul'un en çok turist 
çeken noktalarından 
Sultanahmet Meydanı, 
Hipodrom ve At Meydanı 
olarak da biliniyor. Yılanlı 
Sütun, Dikilitaş, Örme 
Dikilitaş ve Alman Çeşmesi 
eserleriyle de meydan en 
popüler yerlerden biri.

ISTANBUL’UN KALBI

Topkapı Sarayı Ayasofya
TOPKAPI SARAYI
İhtişamıyla ve mimarisiyle büyüleyen Topkapı Sarayı, 
1478 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldı ve 
400 yıl boyunca Osmanlı padişahlarının devleti yönettiği 
ana merkez görevini üstlendi. En çok ilgi çeken bölüm-
leri Topkapı Sarayı Müzesi, Harem, Bâb-ı Saadet, Kaşıkçı 
Elması’nın sergilendiği Hazine Dairesi, Hz. Muhammet’e 
ait kutsal emanetlerin bulunduğu Hırka-i Saadet Dairesi 
ve Çinili Köşk.

AYASOFYA MÜZESI
Bizans İmparatoru I. Jüstinyen’in yaptırdığı, Fatih Sultan 
Mehmet tarafından camiye dönüştürülen Ayasofya bu-
gün müze statüsünde ve her yıl sayısız turisti ağırlıyor.

SOĞUKÇEŞME SOKAĞI
Sultanahmet’teki Soğukçeşme Sokağı, Ayasofya Müzesi 
ve Topkapı Sarayı arasında yer alıyor. Trafiğe kapalı. 

ARKEOLOJI MÜZESI
Dünyanın en zengin müzelerinden biri… Paleolitik, 
Neolitik, Kalkolitik, erken, orta ve geç bronz dönemi, 
Helen, Roma ve Bizans dönemlerine ait nadide eserleri 
barındırıyor.

SÜLEYMANIYE CAMII
Süleymaniye Camii, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 
Mimar Sinan’a yaptırıldı. Mimari açıdan büyük ilgi çeken 
cami,  İstanbul Boğazı’na ve Haliç’e bakan muhteşem bir 
konuma sahip. 

GÜLHANE PARKI
Osmanlı döneminde Topkapı Sarayı’na gül ye-
tiştirmek amacıyla kullanılan Gülhane 
Parkı, bugün sadece İstanbul’un 
değil Türkiye’nin en büyük 
parklarından biri.

İstanbul Arkeoloji Müzesi
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SAĞLIK
Bozanın en parlak devri Osmanlı zamanı… Osmanlı’da bozacılık bir zanaat 
olarak görülürken, “Bozahaneler”in İstanbul’un kent yaşamında ayrı bir yeri 
var. Fatih Sultan Mehmet devrinde, boza, “padişahın sevdiği içecekler” liste-
sinde kendine yer buluyor. Boza, askerlere beden kuvveti ve sıcaklık verip 
açlığı giderdiği için yeniçerilerin de gözde içeceği olmuş. İstanbul hakkında 
1635 yılına ait bilgiler arasında “Esnaf-ı Dar-ı Bozacıyan” başlığı altında veri-
len bilgilere göre, bu tarihlerde İstanbul’da 300 dükkanda 1005 bozacı var. 
Osmanlı döneminde meşhur olup, adını ve tadını hâlâ bildiğimiz Vefa Boza-
sı, ününü, Osmanlı zamanında saraylı ve aristokrat ailelerin mesken tuttuğu 
Vefa semtine 1800’lerin sonuna doğru yerleşen Hacı Sadık Bey’in harika 
bozasına borçlu. Hacı Sadık Bey’in bozası, koyu kıvamlı ve hafif ekşi lezzette. 
Her yörede farklı kıvam ve lezzetlerle sevilen boza eskiden pekmez, tarçın, 
karanfil, zencefil ve hindistan ceviziyle içilirken, bugün sadece tarçın ve sarı 
leblebiyle sunuluyor.

SIVI EKMEK
İçerdiği zengin besin değeri nedeniyle “sıvı ekmek” de denilen boza A, B6, 
B12, C ve E vitamini içeriyor. Mayalanması sırasında ürettiği laktik asit, gıda 
maddelerinde ender olarak bulunduğu için çok değerli ve hazmı kolaylaş-
tırıcı etkisi var. Şeker oranı yüzde 8, yağ oranıysa sıfır. Zihin açıyor, sinirleri 
yatıştırıyor. Süt yapıcı etkisiyle emziren annelere, vitamin ve enerji kaynağı 
olmasıyla da sporculara tavsiye ediliyor.  

MIS GIBI BIR FINCAN SALEP
Kış mevsiminin vazgeçilmez bir diğer içeceği salep, yabani orkidelerin top-
rak altındaki en küçük yumrusunun kurutulmasıyla elde edilen tozla sütün 
muhteşem buluşması… İçiminin güzelliği kadar şifa kaynağı da… 17’nci yüz-
yıldan itibaren tıbbi kullanımının yanı sıra yüzyıllar içinde farklı içimlere vesile 
oldu. Mesela 18 ve 19’uncu yüzyıllarda pekmez veya balla tatlandırılıp üze-
rine zencefil, tarçın, gülsuyu veya bazı çiçek suları serpilerek içildi. Ortaçağ 
Avrupası’nda sefere çıkan yelkenli gemilerin depolarında, içerdiği besleyici 
öz sebebiyle salepin mutlaka bulunduğu biliniyor. Osmanlı zamanında kış 
aylarında sokaklarda güğümlerle salep satılıyor, büyük ve kulpsuz porselen 
fincanlarda içiliyordu. Bugün Türkiye, dünyanın sayılı salep üreticilerinden. 
Türkiye’de yılda 30 milyon civarında, 40 farklı orkide türü yumrusu toplanı-
yor. Bir kilo salep tozu elde edebilmek için 2 binden fazla orkide yumrusuna 
ihtiyaç var. Bu yumruların büyüme süresiyse sekiz yılı buluyor.

EVDE BOZA 
� 3 bardak bulgur
� 2 kahve fincanı pirinç
� 3 bardak toz şeker
� 1 bardak eski boza ya da kibrit kutusu büyüklüğünde maya.
Bulguru akşamdan bol suyla ıslatın. Ertesi gün bulgur ve pirinci 
iyice ezilinceye kadar pişirin. Mikserle çırpın, süzgeçten geçirip 
hafif ateşte şeker ekleyip karıştırın. Şeker eriyince ılımaya bırakın. 
Ilındıktan sonra içine eski boza ya da ılık suyla ezilmiş maya katıp 
iyice karıştırın. Bu karışımın ağzını kapatın, 20-25 derecelik bir 
yerde, ara sıra karıştırarak iki, üç gün bekletin. İçinde göz göz hale 
gelmiş kabarcıklar gördüğünüzde boza içmeye hazır demektir.

EVDE SALEP  
� 2 buçuk çorba kaşığı toz şeker
� Yarım çorba kaşığı toz salep
� 2 çay kaşığı tarçın
� 4 su bardağı süt
Salep ve şekeri bir tencereye koyup karıştırın. Sütü yavaş yavaş 
ilave ederken, bir yandan da ezin. Kısık ateşte koyulaşıncaya kadar 
pişirin. Bardaklara paylaştırdıktan sonra üzerine tarçın serpin. 
Aklınızda olsun, damla sakızı koyulduğunda tadı kadar kokusuna 
da doyulmuyor.

SALEP VE BOZA, YÜZLERCE YILDIR SOĞUK KIŞ AYLARININ VAZGEÇİLMEZ İÇECEKLERİ… 

İçimi hoş, şifası bol İçimi hoş, şifası bol 
KIŞ İÇECEKLERİ

Soğuk bir kış günü içinizi ısıtmak için bir fincan salep içmek… Ya 
da bozanın enfes tadına doymak… İkisinin ortak özelliği, mis gibi 
kokuları ve yüzlerce yıllık geçmişleri kadar, şifası bol geleneksel 
içecekler olmaları… 

PADIŞAHIN SEVDIĞI IÇECEK
Darı irmiği, şeker ve sudan yapılan bozanın ortaya çıkışı neredey-
se dokuz bin yıl öncesine, Mezopatamya’ya dayanıyor. Tarihi kay-

naklara göre, M.Ö. 401 yılında burada boza yapılıyor ve çömlek 
kaplarda toprağa gömülüyor. Boza, Kaşgarlı Mahmut’un ünlü eseri 
Divan-ı Lûgati’t Türk’te de kendine yer buluyor ve Karahanlıların 
darıdan elde ettikleri bozayı “buhoun” diye adlandırdıkları yazıyor. 
Bozanın ismi, Farsça’da darı anlamına gelen “buze” kelimesinden 
günümüze ulaşmış olsa da Selçuklular bozaya “bekni” demiş. O 
dönemde bozanın darı, buğday, mısır, pirinç veya arpadan yapıldı-
ğı, olgunlaşması için testide korunduğu biliniyor. 

SAĞLIK KAYNAĞI
Salep göğsü yumuşatıyor, 

öksürüğe ve bronşite iyi geliyor. 

Aynı zamanda kanı temizleme 

etkisine sahip. Enerji veren bu 

içeceğin zihin gücünü de artırdığı 

biliniyor. Kalbi kuvvetlendiriyor, 

mideyi rahatlatıyor, sindirim 

sistemini düzenliyor. 
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WHAT MAKES 2015 MORE 
SPECIAL AND IMPORTANT 
THAN OTHER YEARS IS 
THAT IT’S A COMPLETELY 
TARGET ORIENTED YEAR IN 
WHICH WE WILL TURN OUR 
PREVIOUS INVESTMENTS 
INTO SUCCESSFUL RESULTS. 
IN TODAY’S EVYAP 2.0 
ROAD MAP; THERE IS A 
TRUE UNDERSTANDING 
OF PROFESSIONALISM 
THROUGH WHICH WE WILL 
ALL BECOME CONTRIBUTORS 
OF 2015 SUCCESS FOR 
THE TRANSFORMATION OF 
ORGANIZATION IN TURKEY, 
EGYPT, MALAYSIA, RUSSIA 
AND UKRAINE INTO HEALTHY 
AND EFFECTIVE OPERATIOANS 
AND EFFICIENCY AND ‘’A 
SINGLE EVYAP’’. EVYAP 
LEADERSHIP TEAM SHARED 
2015 GOALS THAT WILL 
BE MILESTONES FOR YOU 
THROUGH EVYAP WORLD. 

SUMMARY

2015 OUR STRONG 
LEADERSHIP TEAM

WE ARE READY FOR
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SUMMARY

MEHMED EVYAP

WE ARE READY TO TURN THE 
INVESTMENTS INTO SCORES

My Dear Colleagues,

2014 that we left behind had been a year full of chang-
es. As company, we lived and conducted our agenda 
with Evyap 2.0.  We experienced the transformation 
with our projects, new assignments and organization 
changes. We have substantially completed our pro-
jects, transformation processes, investments in 2014. 
We put the largest oleochemistry plant of the world 
in Malaysia. Evyap Russia and Evyap Care Ukraine, first 
overseas commercial companies of Evyap, are current-
ly conducting the main distributorship of our products 
in their own countries.  
In 2014, there has also been changes in outer world. 
At the beginning of the year, when Crimea was an au-
tonomous republic within Ukraine that is one of our 
markets and transferred to Russian Federation in sub-
sequent months. The developments occurred before, 
during and after that case caused devaluations, financial 
tension and market shrinkage in both countries. Iraq, 
again one of our most important markets, suddenly 
became a region experiencing civil war full of cruelty. 
In Egypt, General El Sisi started 2014 as Commander-
in-Chief and finished the year as the President of Egypt.  
Under these negative external circumstances, we re-
mained behind our targets in 2014 as Evyap. It's natu-
ral that our business results are affected this chain of 
developments. After 2014, such a year full of action, 
I should state that I am looking at 2015 in which we 
made a more powerful start with belief and trust. 
Actually we are focused on projects and works of to-
morrow rather than operations that have been con-
ducted for last three years including 2014. The main 
ones were our investment in Malaysia, establishment 
of Evyap Russia, idea and pursuit of Evyap 2.0, organi-

zational transformation process, investments in Tuzla 
and 65% change of Executive Board in 2 years. Where 
we are getting prepared and where we are targeting 
through this phases is our future. Today, when we are 
about to finish the first month, year 2015 is different 
from previous years, it's the year in which we should 
start to be rewarded for the investments and transfor-
mations. In other words, 2015 is the year where the 
future that we have been getting prepared starts. The 
most important thing is the score of this year. We can 
not extend the patience, projects, return periods for 
any longer. The one who tries to extend and who says 
''let's just complete this and then we will see'' will de-
ceive herself/himself. 
I have never seen the short-term result as important 
as 2015 in my working life until now. Hopefully, 2015 
will be the year that we will start to get off the ground 
by achieving our goals for business results. We need to 
prove that we are a team that gets in return for such 
a broad vision and great investments to ourselves, to 
the Executive Board, to the stockholders and to all of 
our business partners through the performance we will 
show in 2015 There are three important keys for this 
achievement in which I believe we are ready as a team. 
First; healthy and effective operation of oleochemistry 
plant in Malaysia, commercial companies in Russia and 
Ukraine and in addition plants in Tuzla after moving.  
The success is only possible with extraordinary com-
mitment and working performance. We are expecting 
from our colleagues assigned to these locations to work 
with tremendous efforts through right preferences and 
rationalist contributions.  The same applies to the per-
sonnel in head quarters to provide support to them. 
Second key to achieve a good score in 2015 is efficien-
cy. Efficiency is doing more work with the same source 

or doing the same work with less source.  Efficiency will 
bring us to the success not only in 2015 but also in the 
subsequent years. As Evyap, it's one of the main sub-
jects for which we need to cover a distance. We should 
increase the turnover and profitability we produce per 
person. I would like to state that a study centered on ef-
ficiency seeking in all business units for ''a more efficient 
Evyap'' under the leadership of Head of Finance. 
Third distinctive factor is real professionalism. What I 
understand from the professionalism is doing what is 
required by the work, company and profession at that 
moment with full discipline and focus. The way to reach 
our personal expectations is to become an important 
contributor for a huge success with true efforts and el-
bow grease. There are many things for you if you put 
forward your professional effort to be one of the lo-
comotive powers and contributor of possible success 
to be hopefully achieved in 2015. Such an achievement 
and high score will only be possible by sincere effort 
and elbow grease of each one of us, by being ''a sin-
gle Evyap'' with the consciousness of being one body. 
Evyap will come to better places through the works of 
Evyap members. 
As of 2015, I'm with a highly powerful top management 
team and I also see this energy and quality in different 
levels as well. I think you, my dear colleagues, are more 
ready than before for greater success along with our 
team mates. We are all together ready with our com-
pleted projects, human sources and reinforced com-
mercial-industrial infrastructure. Whatever is going on in 
the surrounding environment, we are all together ready 
for any test and challenge that we will face in 2015. 
I believe that all of you have the same determination.
Finally, I wish you a healthy, happy and peaceful year in 
2015 with your beloved ones. 

SUMMARY
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Man wants to put the time forward when he is not hap-
py with his status or when he desires to see the devel-
opment and outcomes when he does something new. 
We completed the last quarter of 2014 with these feel-
ings. We said goodbye to many colleagues with whom 
we have been working for a long time. We all together 
witnessed with grief that Ayazaga factory in which we 
had lots of memories was disassembled piece by piece 
and buildings were pulled down. On the other hand, 
this last quarter strengthened our expectations from 
2015. We have a challenging year ahead of us in which 
we will see each other more often as we initiated open 
plan office implementation in all Evyap work places and 
in which we can spend more time together focusing on 
the outcomes for return of the investments made with 
arm-in-arm, belief, determination and pleasure.  I wish a 
healthy, safe, peaceful and happy new year for all Evyap 
employees, families, suppliers and business partners.

BEKIR KURAL / HUMAN RESOURCES AND 
INDUSTRIAL RELATIONS GROUP PRESIDENT

CHRIS AUGUSTIJNS
MARKETING GROUP PRESIDENT (CHIEF MARKETING OFFICER)
2014 has been a year of change, where we all contributed to the renewal of our Evyap business. An 
important part of the mission to build our new Evyap 2.0 is our commitment to strengthen our brands. 
Our brands are at the heart of the Evyap’s accelerated and profitable growth strategies. Duru, Fax, Arko 
Men, Arko Nem and EvyBaby are Evyap’s crown jewels. In 2014, we started to act as “One Marketing 
Team”, prioritizing and collaborating across regions and functions, to bundle all our brand building efforts 
in the most impactful, but also most productive manner. We will relentlessly continue that journey of 
integration and efficiency in 2015. More than ever did we invest in research to better understand the 
consumer needs in our key markets… We started to execute ambitious plans to make our product ben-
efits more relevant and our brands’ positioning more preferred, with several innovations already reaching 
the markets, and plenty more to go in 2015. EvyBaby continued to grow in several markets, especially in 
Egypt and Export, supported with the new “Complete Care” campaign. And we are now re-launching 
the brand with a new, modern design, better product performance and a new communication & trail 
campaign. Arko Men was supported with an insightful, innovative advertising campaign, “One kiss is never 
enough”, and is being re-launched with superior shaving performance and an energetic new brand fam-
ily look. Arko Nem also got a new face in 2014 with a contemporized, more feminine, and importantly, 
consistent brand look & feel. The launch of the SoftTouch line extension is a major step change in how 
we address the needs of modern women in our current markets, supported by a fresh, motivating new 
advertising campaign and aggressive sales support. Last, but not least, Duru, Evyap’s flagship Personal 
Wash brand, did well in 2014 behind the new Floral Sensation “fragrance” line, in many of our markets, 
supported by the impactful Beren Saat celebrity advertising. But 2014 was also the year of preparation 
for a wide range of new initiatives & innovations, ready to go in 2015, in all our key markets. Duru’s new 
positioning and visual identify will bring all variants under one, strong brand umbrella, to make it the mega 
brand it deserves to be. I am very impressed with the capability and commitment of the marketing team 
to deliver all these achievements with limited resources. Collaboration has been, and is, key to improve 
continuously. It is important that we all, marketing and all other functions or regions, stay focused on the 
priorities we have agreed in our business plans for 2015. We can, and must deliver the “fewer, bigger & 
better” initiatives we have committed to. We know what the consumer wants. Now it is up to “Team 
Evyap”, cross-functionally, to make sure our brands will enchant consumers, in Russia, Egypt, Ukraine, Ka-
zakhstan, Turkey, Iraq, and many other of the countries where our brands are available in the stores. I wish 
everyone a successful, rewarding new year, a year that will be another milestone in Evyap’s new mission.

AYŞE EVYAP

EVYAP 2015: “POWER OF NOW”*

...And here comes 2015.
It's now time to ''reap'' the ''harvests'' of our efforts for a while... It's time to actual-
ize what we have done for transformation, development... It's time to say ''action'' 
with our brand new management team... It's time to move in new offices, facilities... 
It's time to combine different cultures, to hold on each other, to believe in success, 
readiness for growth...
Instead of sticking to concerns regarding the futures or opinions regarding past, we 
laid our eyes on 2015. As we know it will be a tough year, we are focused on this 
year with full force through less but higher goals..
When we were welcoming 2014; we were enthusiastic about many ongoing pro-
jects, investment, comprehensive and determined ''transformation'' vision, a brand 
new management team and brand new business manners. We were getting ready 
for growth and even for explosion. It was a tough, very exhausting ytear. Obstacles 
in front of us made us tired but not discouraged. We continued our Evyap 2.0 jour-
ney that we started two years ago and that we accelerated through our business 
partnership with Mc Kinsey Consultancy in 2013.
In 2014... We explained Evyap 2.0 to all of our facilities and business units to our 

colleagues from Malaysia to Russia and Ukraine; from Egypt to Istanbul 
and we all got excited. We covered a distance on our organizational 
structure, business manners, facilities, role and responsibility distribution 
between the center and business units, key performance indicators (KPI), 
meeting order and other many issues.
We took important steps on ''strategical point of view'' and ''role of 
finance'' from the poins we emphasized. We created Integrated Business 
Planning (IBP) cycle that we managed by clarifying the long-term strate-
gies of our group and breaking down them to regional and country cat-
egory priorities with annual overview. Thus, we set less but higher goals, 
and turned them into figures. We prepared our 2015 budget in Decem-
ber thanks to this process constituting input for our financial planning.
We continued to follow-up our business results quarterly in ''business 
review'' meetings and started monthly business result meetinds under the 
leadership of our finance team for closer follow-up. 

We investigated, forced each other openly and tried to develop our-
selves with the questions in all these meetings.
Furthermore, 2014... Was the first year in which we managed our brand 
strategies from head quarters, we went into action rapidly with our Sin-
gle Supply Chain, we achieved R&D Center, we adopted Occupational 
Health and Safety (OHS) principles, we had Corporate Communication 
Unit, Evyap Malaysia, dream of years, became true, we established busi-
ness units in Turkey, Eastern Europe and MENA, we enabled our ex-
portation group, we moved our soap facility to Tuzla, we expanded our 
diaper capacity, we placed many employees in Tuzla...
We enriched almost every level of our organization with the colleagues 
coming from different cultures and different past experiences; we were 
able to develop our works without delay thanks to the experience of our 
colleagues with whom we have been working for years.
The most challenging side of 2014 was that we couldn't achieve the rapid 
growth we targeted as a result of the negative developments in critical 
markets and we had to say goodbye to some of our colleagues that we 
hired with our growth expectation. Another reason for saying goodbye 
was the desire to become a more energetic, rapid, effective Evyap. On 
this wise, I would like to express my gratitudes towards our former col-
leagues that are no longer a part of our group.
And many thanks to all of the colleagues who left to be retired and due 
to the moving...
As we start 2015 with clear and determined goals, I know that many 
potential and good possibilities, people, business partners that we see as 
Evyap family or can not see as Evyap Family right now are also with us 
and I believe from the heart that we will be successful if we continue to 
work and believe.
And I say for the dearest colleagues (humbly) that let's remind the satis-
faction and happiness of the moment, of today to our minds carrying fear 
and concerns regarding the future, living with regrets and sorrow regard-
ing the past... There are many things to be grateful for only ''today''...
Best regards...

* “Power of Now”, Eckhart Tolle , Akaşa Publications
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My first full year with Evyap is near its end. It has been 
very exciting and full of new experiences. In Evyap we 
all made huge progress in delivering on our new strat-
egy ‘Evyap 2.0’. We have successfully established our 
affiliate in Russia, started to work within business units 
and dedicated a highly motivated team for Export. 
Malaysia was commissioned successfully and is already 
producing soap noodles for us. We are getting clos-
er to consumers, developed and tested all our new 
products and consumers very much liked our new 
formulations like shaving gel, soft touch, palm soap, 
new diapers, sun spray etc. Most of all it was a great 
honor for us to be certified as first R&D center in the 
cosmetic industry in Turkey. I’m very confident if we all 
continue to work hard and focus on our 2.0 strategy 
we are expecting a very successful 2015. Let’s make 
it and deliver on another success story for our Evyap 
company. Wishing you all a healthy, prosperous and 
happy new year!

MARTIN RUDOLPH / R&D GROUP PRESIDENT

It has been five months since I joined your com-
pany. Five months have been intense for me but 
very pleasing at the same time. I have witnessed 
we passed many milestones in the way of Evyap 
2.0 that represents a changing and developing 
Evyap in five months. Within this time of period, 
Evyap Malaysia started production, Evyap Russia 
realized its first import, Evyap Turkey launched 
Arko Nem Soft Touch. Five months can be seen 
as a short time for a company, realization of such 
developments in this period is the indicator of 
the fast progress of Evyap 2.0 and this makes me 
excited a lot. 2015 is a very important year for 
Evyap. A year in which the change process will 
be accelerated and we start picking up the fruits 
of Evyap 2.0. However, no success is easy, we all 
need to believe in the success and work hard as 
a team.  Throughout the journey, remember the 
words of Mandela: "It always seems impossible 
until it's done." I wish you all a healthy, happy and 
a successful new year for Evyap Family.

MEHMET ÇAYIREZMEZ 
FINANCE AND IT GROUP PRESIDENT

We are about to leave behind the year 2014 in which the most 
important steps of our Evyap 2.0 are taken.  It was a tough 
year. We are enjoying the happiness of achieving many of the 
targets that we had determined to do so in the beginning of 
the year as the company. But there were some targets that we 
couldn't achieve. And we took lessons from these. In 2014, 
important and brave decisions were taken for better tomor-
rows:  a new perspective for the business, new organization, 
moving, new employees and unfortunately releases. Conse-
quently, I truly believe that Evyap will be much more powerful 
in the future. And 2015... We are welcoming the new year 
with brand new and ambitious targets. We are aware of our 
responsibilities as the largest business unit of our company. We 
are highly motivated and self-confident. We will continue to 
bring comfort to the lives of our consumers with our new and 
renewed products. I have full confidence in my team mates, 
business partners, dealers and the strong support to be pro-
vided by all units of our company. Hopefully, we will achieve all 
of our targets. We will work hard, we will get exhausted but 
we will succeed. I wish a healthy, successful and good year to 
all Evyap family and business partners. May God help us.

2014 has been extremely interesting year with lots of changes and 
challenges. I can share following points as headlines coming to my 
mind at a second: Ayazağa move to Tuzla, hygiene capacity increase 
with 4lines installation, Malaysia start-up, finished goods warehouse 
capacity and cost issues, product supply bottlenecks, supply strategy 
and priority setting – “Always Service”, organizational changes, Rus-
sia Go-To-Market change. All these changes and challenges  can 
only make us stronger and bolder to be more powerful in future. I 
feel in my veins that foundation of Evyap 2.0 has been established 
in 2014. When I think of 2015, I can only think of a year full of 
great success, great achievement across all BU’s and across all func-
tions. We have one plan, objective and expectation which is to be 
extremely successfull. We will all boost the business with the help 
of great foundation established in 2014. We have great talent, we 
have great brands and we all know what needs to be done. I be-
lieve 2015 will be year of success for “One Evyap” – we will have a 
BIG (Bold Innovative Growing) year, we will all be BIG.n doit. I am 
fully motivated, energized and enabled for a great year – join me, if 
we can not do it, noone else can do it. No worry, no doubt, we will 
make it happen as we are “One Evyap”.

TANER TIMIRCI
SUPPLY CHAIN GROUP VICE PRESIDENT

ÜMIT HAYKIR / TURKEY AND REGIONAL COUNTRIES BUSINESS UNIT PRESIDENT
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2014 was an extraordinary year. Its difficulty came from the unpredictable 
events which hit us quick and harmful. We were not very well planned for 
this. yet, we had the passion as a team, to try to solve, maneuver and con-
tinue performing. Our passion and commitment resulted in overcoming 
many obstacles and close the year with 30% growth vs. 2013. Accompa-
nied with this growth we have other many achievement to be proud with. 
Reaching 13% Market share in soap and became the 4th player in Egypt, 
knowing we have been 7% just 3 years pack. Reaching 5% in diapers after 
2 years in Egypt and became the 4th player. double our sales in Saudi, Syria 
and Palestine and lastly ending as a 2nd player in Arko in Jordan. 2015 is 
another challenging year, we don’t expect political and economic situation 
in the region to be better. However, we still committed to growth. We 
have faith and believe in ourselves and our brands that opportunities still 
exist and we need to grasp. Our theme to achieve is “fewer, bigger and 
better” we will focus on core brands and core countries. There we will 
put all our investments to build sustainable business based on building af-
finity with consumers and offering them a high and trusted quality brand 
of choice at an affordable price. Distribution is a Key success factor in 
2015. We will invest to increase aggressively our distribution capabilities 
in Egypt and Saudi to maximize the returns of our marketing awareness 
campaigns. We are aiming to close the year as one of the top 3 soap 
manufacturing players in Egyptian market and close to double digit shares 
in diapers. And doubling the sales out in Saudi.

HOSAM SABRY / MENA BUSINESS UNIT PRESIDENT

In spite of turbulent environment and market development in 2014, we 
managed to grow by 17% YTD (year to date) by achieving bottom EBIT-
DA margin in line with expectations in spite of Ruble free fall and 100% 
devaluation of Grivna in Ukraine. Evyap established its direct presence 
in Russia. Decision to take over business from general distributor ESTA 
became true. We are aspired to double business in 5 years. We started 
implementation by developing portfolio strategy and new RTM. Since 
people joined Evyap from about 20 different multinational companies, 
our team grew from 9 in January up to 95 in December. We managed to 
take over and start serving directly top 8 National KAC.  Thus, while we 
were providing service to about 70 distributors by end of 2014, we will 
be serving to the remaining 10-20 distributors by the first quarter of the 
year. We secured our position no. 3 in shaving preparation and managed 
to each position no. 1 in bar soap by slowing down free fall of soap in last 
two years. As for Ukraine... In spite of 100% devaluation, loss of Crimea 
peninsula and war in Eastern provinces, we managed to secure our posi-
tion no. 1 in shaving cream.  We gained position no. 1 in shaving foam and 
sustained our position no. 2 in soap. Year 2015 is going to be a new chap-
ter for Evyap 2.0. We tremendously improved bottom line and started 
to deliver double digit growth. We made a change on our control over 
distribution by H2. We managed to turnaround declining soap business 
while improving GPM significantly. We drove ARKO superiority through 
innovation and distinctive 360 campaign. Furthermore, we increased our 
capabilities as an agile, effective, winning organization.

MIROSLAV URSINY / EE BUSINESS UNIT PRESIDENT

Despite challenging circumstances, in year 2014 we 
achieved growth in all leading markets regarding over-
seas sales. In the face of problems in the economy, 
political tensions, and security issues, our sales abroad 
maintained double-digit growth. With reference to 
international sales, we can categorize our strategic 
priorities for year 2015 under three major titles. The 
first is to minimize the impact of vulnerabilities caused 
by exchange rate fluctuations and economic crises, 
and to secure volume bases in the territories where 
we hold market share above a certain level, with a 
view to ensuring sustainability; 
The second is to proceed with capability develop-
ment programs for increasing efficiency in the mar-
kets we work with our distribution partners, and to 
accelerate growth. Finally, the third one is to create 
opportunistic exports and business models in markets 
offering the opportunity of rapid and profitable vol-
ume growth. We believe that we will achieve healthy 
growth and profitability in the ensuing period, thanks 
to our strong brand portfolio in developing markets.

TARIK TAYFUN / EXPORT GENERAL MANAGER

I would like to start by expressing very sin-
cere condolences to all for Ramu Elendan, 
our Finance Manager in Malaysia, who very 
recently passed away, leaving unexpectedly 
all the ones he loved behind. As we say in 
Turkish "topragi bol olsun - may his grave be 
filled with earth". Some leaves represent a 
new "soul search" - I wish all the best to our 
friends leaving the Group in their new jour-
ney and best of luck in their new endeavors. 
As much as we are sad to say goodbye to 
Ayazaga, our home of over 30 years, the 
2015 is the year for new hope. Malaysia 
and Tuzla will be operational full year, an 
early welcome to Russia and the last year 
of investment in Evyapport before serious 
competition. I wish to see no more sorrow 
to cheer for One Evyap. I wish all my Evyap 
friends a peaceful and happy 2015, insallah.

SITKI TANKURT / EVYAPPORT GENERAL MANAGER
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Soft Touch is visible everywhere and is taking place in many 
communications mediums. Lets discuss your new TV 
commercial and then the communications support 
you have planned for Soft Touch.
Ceylan Kırım: We are supporting our new product Arko Nem Soft 
Touch via an integrated 360 degree communications campaign. Our 
objective is to gain awareness and generate trial. In order to achieve this, 
we have targeted to reach our target consumers at almost every touch 
point. Initially we have launched our new selling line “Shine like your skin”, 
with our new TV commercial for Soft Touch. With this commercial, we 
have also launched our new Arko Nem logo; which we renewed in 
2014. In the commercial we used the voice of a male celebrity, Nejat 
İşler; which we believed would appeal to our female target audience. As 
for the Arko Nem product intro part, we used the male celebrity voice 
over that we always use in our Arko Nem commericals, Toprak Sergen.
Özlem Görgöz: We started airing our TV commercial using the 
“roadblock” method for the first time; having it on air at the same time on 
10 different TV channels. At the same time 
we are using the advertisement mediums 
in outdoors, shopping malls and public 
transportation. With the ads we used in 
the weekend supplements of newspapers, 
we utilized the opportunity of reaching a 
high number of females throughout the 
whole country
Levent Osken: By airing our TV 
commercial in digital media mediums as 
well, we aimed to reach females who use 
social media actively. We used an airing 
model for high reach on Facebook for the 

first time and with this, we aim to reach 7 million females in total and 
make them watch our commercial. 

How are you making the new product meet the target 
consumers?
Özge Çakar: Soft Touch is a faster absorbing cream compared to our 
other creams and it doesn’t leave an oily feeling on skin. This information 
takes place in our TV commercial but morever; we want to make the 
target consumers try and experience the product on their own skin. In 
order to maximize trial of the new product, we prepared sample sizes 
and made an extensive sampling and trial plan. We are reaching our 
target consumers via sampling activities on streets and in shopping malls. 
With these activites we have reached target consumers in 3 big cities.
Melis Tarhan: We have prepared a communication and sampling project 
in cinemas. We used the WC mirrors in the Cinemaximum cinema 
network nationwide, covering them with our Arko Nem Soft Touch key 
visual. In addition, we made a project which has been applied for the 

first time in cinemas in Turkey: we built a 
Soft Touch entrance in front of the ticket 
counter in 2 major cinemas in Istanbul (at 
Kanyon & Akasya shopping malls), greeting 
the viewers with our brand and visuals, 
before the movie. We prepared ticket 
covers with our Soft Touch visual and 
added a product sample for trial. We had 
our products displayed at the cinema ticket 
sales counter and further increased visibility 
of our product. Our commercial was aired 
before the movie. In selected sessions, we 
gave surprise gifts to a selected lucky viewer, 

using the campaign slogan “Are you the shining one of this session?”. We 
also gave 75 ml product samples to the rest of the viewers in that session, 
generating excitement among the audience. We believe we have utilized 
the cinema project, to reach our target audience.
Sude Arteşen: Our sampling plans are continuing. We aim to reach our 
target consumers via the magazines they frequently read. We will have ads 
and our samples in selected women’s magazines. We are also utilizing the 

online shopping channel, by adding a Soft Touch product sample in packs 
of the frequently used online shopping site Limango.
Ceylan Kırım: Our objective with all our communication support is to 
gain awareness and trial for our new product and make the consumers 
loyal users of Arko Nem Soft Touch from now on. Our goal is to increase 
sales of Soft Touch, therefore increasing sales of the whole Arko Nem 
brand, as well as increasing our market share.

ARKO NEM SOFT TOUCH 
MEETS WITH CONSUMERS AT EVERY TOUCH POINT

THE ARKO NEM SOFT TOUCH LAUNCH HAS BEEN 
ONE OF THE MOST IMPORTANT INNOVATIONS 
IN 2014. SOFT TOUCH, WHICH HAS BEEN ONE 
OF THE BIGGEST PROJECTS OF ARKO NEM IN 
2014, IS BEING SUPPORTED WITH EXTENSIVE 
MARKETING COMMUNICATIONS AND IN-STORE 
VISIBILITY.  WE DISCUSSED ABOUT THE SOFT TOUCH 
COMMUNICATIONS CAMPAIGN WITH THE SKIN CARE 
MARKETING TEAM CEYLAN KIRIM, ÖZGE ÇAKAR, 
SUDE ARTEŞEN AND MEDIA TEAM ÖZLEM GÖRGÖZ, 
MELIS TARHAN AND LEVENT OSKEN.

LEFT TO RIGHT: Melis Tarhan, Özge Çakar, Ceylan Kırım, Sude Arteşen, Özlem Görgöz.
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EVYAP'S INVOLVEMENT MEANS 
PURE ACHIEVEMENT

METRO CASH & CARRY IN TURKEY IS ONE OF THE FLAGSHIP 
SUBSIDIARIES OF THE METRO GROUP SET UP IN 1964, 
GERMANY. WE INTERVIEWED WITH MR. DENIZ ALKAÇ, HEAD 
OF DRY FOODS DIVISION, ON AMBITIONS OF METRO AND THE 
BRILLIANT CAMPAIGN LAUNCHED ALONG THE DURU SHOWER 
GEL UNDER THE 50TH ANNIVERSARY CELEBRATIONS.

What are your responsibilities as the Head of 
Dry Foods Division?
My team consists of eight managers and 19 specialists. 
Our key responsibility is to decide what brand will be 
marketed in our stores at what price under what spe-
cial offering and in combination with what other prod-
ucts;  and further to define our sales and marketing plans 
in line with the demands and expectations of customers. 
Dry products represent 60 percent of the overall retail 
turnover of the market average. Dry foods, canned foods, 
confectionery, tobacco and alcohol products, soft drinks, 
detergents, cosmetics and disposable products are in-
volved in this category.

What is the key strategy pursued by Metro in a competitively-stringent 
market?
Key strategy for us is to understand customer expectations as clearly as possible, fully meet 
them and create distinction through quality and services besides product diversity. Today, 
Metro Cash & Carry represents the unique outlet where you can find scallops, oysters or 70 
Mediterranean herb species at one stop. While revitalizing the fading-out Mediterranean herbs 
on one side, we are taking initiatives in alliance with domestic producers as well.

What Evyap brands and products catch customer’s interest?
Accounting for one third of our turnover for 2014, Duru is ranked top among top-selling 
consumer products. In this classification by turnover, Duru is followed by Evy Baby at 21.2%, 
Arko at 17.7%, ActiveX at 10.6% and Fax at 10.3%.

How do you interpret your business partnership with Evyap?
Our business partnership with Evyap has greatly evolved throughout the time. Particularly 
during the post-2005 era, our dialog has mutually flourished in favor of understanding our 
strategies and developing co-action reflexes, and this has had favorable yields as well. I believe 
our business partnership promises a higher potential and would probably advance along with 
new customer-specific strategies. Both Evyap’s and Metro’s shared approach focused on im-
provement and development, addressing common target audiences and ready to take action 
towards change spearheads new achievements.

SALES MARK A 6-FOLD RISE
You have launched a campaign with Duru Shower Gel within the 
context of 50th anniversary celebrations How significant is this 
brilliant campaign for Metro and what benefits can we expect out of it?
Indeed, Metro Cash & Carry carries a dim view of campaigns yielding a single win-
ner rather than rewarding the generality of customers. Along with this principle, 
our partnership with Evya has broken the grounds. Special offer launched with 
Duru boosted the sales to create a hit of 32 thousand items in only 15 days as 
a remarkable jump from the previous figure of 15 thousand items per year. This 
is a historical record for Metro Cash & Carry. The launch of this Duru Shower 
Gel campaign hand in hand with Evyap was an unprecedented initiative. Lying 
behind the synergy set up by the Evyap team in collaboration with our category 
manager in Metro Cash & Carry was an elaborately crafted project accompanied 
by a thrill of partnership and dedication. The campaign realized a six-fold increase 
in our sales. This is pure pride, the reward of the job. And it would be a perfect 
interpretation to say any work involving Evyap guarantees achievement.

DENIZ ALKAÇ, HEAD OF  DRY FOOD DIVISION AT METRO CASH & CARRY:

Personally, 
are you 
an Evyap 
customer?
Yes, I am a 

loyal buyer of 

Arko Cream and 

Arko Shaving 

Gel, Duru 

Shower Gel and 

Duru Soap.
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