
AĞUSTOS 2020   SAYI: 23



2 3

HABER

YENİ TRENDLER, 
YENİ İŞBİRLİKLERİ

Bir sonrakinde standı şuraya kuralım, 
şu ürünleri getirelim diye aklınızdan 
geçirmeye başlarsınız. Katılımcı firmaların 
ekipleri fuardan önceki gece son 
rötuşlarını yaparlarken iş makinalarının 
ve ambalaj atıklarının kaplandığı 
koridorlarda tüm bu telaştan birkaç saat 
sonra dünyadaki büyük perakendecilerin 
ve perakendeye hizmet veren şirketlerin 
yöneticileri gezmeye başlar.

İşte bu yıl da 15 Şubat’ı 16 Şubat’a 
bağlayan gece, öyle heyecanlı ve 
koşuşturmalı bir geceydi ve 16 Şubat 
sabahı da öyle güzel ve yine öyle 
heyecanlı bir sabahtı. Fuar ekibi olarak 
yaptığımız toplantıdan sonra standımıza 
gelen ilk ziyaretçi ile beş günlük 
maratonumuz başladı. İhracat yaptığımız 
60’dan fazla ülkedeki müşterilerimizin 

büyük bir çoğunluğu standımıza geldi. 
Pek çoğu ile uzun yıllardır çalıştığımız 
müşterilerimizi hep birlikte bir arada 
ve bazılarını uzun bir zaman sonra 
tekrar görmek, kalabalık bir ailedeki 
bayram toplantıları gibiydi. Ve tabii 
ki yeni müşteri adaylarımız, dünyanın 
neredeyse tüm ülkelerinden gelen ve 
büyük bir ilgi ile ürünlerimizi inceleyen, 
şirketimiz, üretimimiz ve ülkemiz hakkında 
sorular soran yüzlerce iş insanı. Kimi 
gıda perakendecisi, kimi giyim, kimi 
kozmetik kimisi de distribütörümüz olmak 
isteyen proje firmaları. Tüm ekibimizin 
bu ziyaretçileri müşterimiz yapmak için 
gösterdikleri çaba ve en güzeli de siz yeni 
bir müşteri adayınıza şirketinizi anlatmaya 
çalışırken eski bir müşterinizin yanınıza 
gelip sanki o da sizin şirketinizin satış 
ekibinizin bir parçasıymış gibi yeni müşteri 

adayına şirketimiz ve ürünlerimiz hakkında 
kefil olması.

İşte böyle bir atmosfer içerisinde dopdolu 
beş gün geçirdik. Satış ekibimiz stanttaki 
görevini yaparken Ar-Ge ekibi de trendler 
hakkında fikir almak için fuar alanını 
santim santim gezdiler. Tabii ki en önemli 
çalışma asıl fuar bitince başlıyor, satış 
ekibi fuarda edindiği bağlantıları satışa 
döndürmeye, Ar-Ge ekibi de yeni ürünler 
üretip hep yenilikçi bir firma olmak ve bir 
sonraki fuara yepyeni ürünler ile katılmak 
için çalışmalarına başlıyor.

26 Şubat – 2 Mart 2023 tarihinde 
gerçekleşecek olan bir sonraki Euroshop 
için tüm ekibimizin çalışmaları tüm hızıyla 
devam ediyor. Yepyeni ürünlerle orada 
görüşmek dileğiyle.

Perakende sektörüne yönelik ekipman üreten şirketlerin her üç yılda bir yaşadıkları büyük bir heyecan ve 
öncesiyle, sonrası ile büyük bir mücadeledir Euroshop. 3 yıl sonraki fuarın hazırlıkları daha mevcut olan bit-
meden başlar dersek abartmış olmayız.

Zafer Barış YAZAN / Genel Müdür
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Hızlı, kaliteli ve çevreci üretim 
modeli

Yeni elektrostatik toz boya kaplama tesisi 
2 metre / dakika kapasitesi ile konveyörlü 
bir sistem. Devreye alınan boyahane; 
sırasıyla yüzey temizleme hattı, durulama 
hattı, kurulama hattı, toz boya kaplama 
kabini (Gema) ve pişirme fırını olmak 
üzere 5 entegre hattan meydana geliyor.  
Ürünler, otomatik toz boya robotları ile 
boyanmakta ve böylece yüksek kalitede 
boyalı yüzeyler elde edilmektedir. Yüzey 
temizleme hattında kullanılan kimyasal 
tehlikeli atık kapsamında değerlendiren 
atığı minimuma indiriyor. 

İsviçre menşeli ve toz boya teknolojisinde 
dünya lideri olan Gema marka toz boya 
kaplama kabini ise son teknoloji ile 
donatılmış ve 10 dakika gibi kısa bir 
sürede renk değiştirme özelliğine sahip. 
Teknolojinin sunduğu son imkanlarin 
kullanıldığı boya tesisinde günde ortalama 
7-8 renk değişimi yapılabilmekte, bu 
sayede müşteri isteklerine de çok hızlı 
cevap verebilmektedir. Aynı zamanda 
çevre dostu olan bu yeni toz boya 
tesisi siklon filtre içerisindeki teknolojisi 
sayesinde atık toz boya çıkmasını 
önleyerek üretimin çevreye zarar 
vermesini de engellemektedir. 

Yarım yüzyıla yaklaşan sektörel tecrübesi ile üretim parkurunu sürekli yeni teknolojiler ile güncelleyen 
Gökçelik, perakende sektörü için son derece önemli ve görselliğin bir parçası olan boyama tesislerine yatırım 
yaparak yeniledi. 

TEKNOLOJİ DESTEKLİ YENİ 
BOYAHANE TESİSİ
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Gökçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın 
Aras, Çin’in Wuhan kentinden yayılan ve 
tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni Tip 
Koronavirüs (Kovid-19) salgınının özellikle 
perakende sektöründe inovatif ürünlere 
ihtiyacı artırdığını söyledi. Perakende 
sektöründen gelen ürün taleplerinin 
Kovid-19 pandemisi doğrultusunda 
şekillenmeye başladığını belirten Aras, 
“Gökçelik olarak, ulusal bir market 
zincirinin talebi doğrultusunda, Kovid-19 
ile ilgili ürün ürettik. Şu anda üretimini 
yaptığımız market kasalarına, kasiyer 
ve müşteri arasındaki teması ortadan 
kaldırmak amacıyla, geliştirdiğimiz 
pleksi koruyucuları ilave ettik. Bu ürünü 
yaklaşık bir hafta içinde müşterimizin ülke 

genelindeki 1000’e yakın market kasasına 
uyguladık” şeklinde konuştu.

“Özellikle marketlerde ihtiyaç haline 
geldi”

Aras, marketlerde maske ve eldiven 
kullanılmasına rağmen kasiyerlerin fiziki 
koşullar sebebiyle müşterilerle temas 
halinde olduğunu vurguladı. “Kasalara 
tatbik ettiğimiz pleksi koruyucuyla 
bu teması minimize ettik” diyen Aras, 
“Kasiyer ve müşteri alışveriş sonrası 
para ödeme esnasında fiziki temasta 
bulunabiliyor. Herhangi biri maske 
kullanmıyorsa ağızdan sıçrama yoluyla 
direkt hastalık bulaşabiliyor. Geliştirip 
market kasalarına uyguladığımız pleksi 

koruyucuyla kasiyer ve müşteri arasındaki 
olası teması kestik. Bu ürün Kovid-19 
salgını sebebiyle özellikle marketlerde 
ihtiyaç haline geldi” ifadelerini kullandı.

“Kazanç elde etmek için yapmadık”

Kovid-19 salgını dolayısıyla ürettikleri 
market kasası pleksi koruyucusu gibi 
ürünlere olan ihtiyacın önümüzdeki 
süreçte daha da artacağını söyleyen Aras, 
“Gökçelik olarak bu ürünü kesinlikle kazanç 
elde etmek için yapmadık. Müşterimizin 
talebi doğrultusunda çözüm sunmayı 
amaçladık. Buluşlar, ihtiyaçlardan 
kaynaklanır. İhtiyaç olmasa buluş da 
olmaz. Teknoloji de çağın ihtiyacıdır” 
vurgusunu yaptı.

Dünyanın 60’a yakın ülkesine ihracat 
gerçekleştiren Gökçelik’in ürünlerine 
bu yıl ki Euroshop’da Kuzey Avrupa’dan 
talip çıktı. Kuzey Avrupa ülkesi menşeli 
bir kozmetik firması, Gökçelik standına 
yapmış olduğu ziyarette kozmetik 
stantlarına büyük ilgi gösterdi. Firmanın 
yeni açılacak mağazalardan sorumlu 
yöneticisi, Gökçelik Dış Ticaret Müdürü 
Didem Şele ile yaptığı görüşmede yeni 
açacakları 100 kozmetik mağazasının 
detaylarını paylaşarak ilk teması 
gerçekleştirdi. Fuar sürecinde başlayan 
temasın ardından her iki şirketin tasarım 

ekiplerinin de dahil olduğu görüşmeler 
ile startı verilen proje nihayetinde büyük 

bir mağaza zinciri için iş anlaşmasına 
dönüşerek üretime başlandı. Nisan 

ayının son haftası 
gerçekleştirilen 
ilk sevkiyattan 
sonra bugün 12 
mağazanın teslimatı 
tamamlanmış 
oldu. Anlaşmaya 
varılan mağaza raf 
sistemlerinin 2021 
yılı sonuna kadar 
tamamlanması 
hedefleniyor.

Raf ve depo sistemleri üretiminde Türkiye’nin lider markaları arasında olan Gökçelik, özel Kovid-19 
ürünüyle, marketlerde kasiyer ve müşteri arasındaki teması minimize etti. Geliştirilen pleksi koruyucu son 
bir haftada ülke genelinde 1000’e yakın market kasasına uygulandı.

GÖKÇELİK, GELİŞTİRDİĞİ KOVİD-19 
ÜRÜNÜYLE ALIŞVERİŞTE TEMASI KESTİ

KUZEY AVRUPA KOZMETİK SEKTÖRÜNÜN 
MAĞAZA RAFLARI GÖKÇELİK’E EMANET
Üç yılda bir olmak üzere Almanya’nın Düsseldorf kentinde gerçekleşen ve adeta dünya perakende 
sektörünün kalbinin attığı Euroshop fuarına uzun yıllardır iştirak eden Gökçelik bu yıl da fuarı yeni iş 
bağlantıları ile değerlendirmeyi başardı.
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Son yıllarda gerçekleştirdiği teknoloji ve Ar-Ge yatırımları ile adından söz ettirmeyi başaran raf sistemleri 
üreticisi Gökçelik, dünyanın en büyük perakende ekipmanları ve teknolojileri fuarı Euroshop2020’ye damga 
vurdu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK PERAKENDE FUARINDA 
GÖKÇELİK RÜZGARI 

Almanya’nın Düsseldorf kentinde 
düzenlenen dünyanın en büyük 
perakende ekipmanları ve teknolojileri 
fuarı Euroshop2020, sektör temsilcilerini 
bir araya getirdi. 60’dan fazla ülkeden, 
2 bin 300 katılımcı ve yüzbinden fazla 
ziyaretçisi ile 5 gün süren fuarda bu yıl 
da standıyla yerini alan Gökçelik, ürünleri 
ile ilgi odağı oldu. Fuar boyunca yeni 
ürünlerini tanıtan Gökçelik özel stand 
tasarımı ile de ziyaretçi akınına uğradı. 

Aras: Fuara heyecan kattık

Hem Türkiye’den hem de dünyanın 
çeşitli ülkelerinden müşterilerini fuara 
davet etiklerini hatırlatan Gökçelik A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras, 
“En yeni ürünlerimizi ve sistemlerimizi 
görmeleri için özel hazırlıklar yaptık. 
Sektörün beğeneceğini düşündüğümüz 
yeniliklerimiz ile fuara renk ve heyecan 
kattık” dedi.
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Euroshop’un sektörel anlamda dünyanın 
en önemli fuarı olduğunu dile getiren 
Yalçın Aras, “Hem bir pazar yeri, hem 
de adeta bir er meydanı. Tüm şirketler 
burada en son yeniliklerini görücüye 
çıkararak adeta bir gövde gösterisi 
yapıyorlar. Gökçelik olarak 1993’den beri 
katıldığımız bu fuarda bu yıl da tüm 
hazırlıklarımızı tamamlayarak yıllardan 
beri olduğu gibi dünya genelindeki 

rakiplerimizle birlikte görücüye çıktık. 
En yeni ve inovatif ürünlerimiz ile 
perakende müşterilerini etkilemeye, yeni 
müşteriler kazanmaya ve yeni ihracat 
bağlantıları yakalamaya çalıştık. Bunu da 
başardığımızı düşünüyorum. Fuarımızı 
ziyaret eden mevcut müşterilerimiz de, 
ilk kez tanıştıklarımız da ürünlerimize ve 
standımıza övgülerini iletti” diye konuştu.

Fuarların özellikle ihracat açısından önemli 
olduğunun altını çizen Aras, “İhracat 
hedeflerimiz doğrultusunda olumlu 
görüşmeler yaptık. Bu yılki fuar ile birlikte 
ihracat hinterlandımıza Kuzey Amerika, 
Güney Amerika ve Afrika’dan yeni ülkeler 
de eklemiş olduk. Çok verimli bir fuar 
oldu” dedi.
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2019 yılı başında start verilen SAP tabanlı 
ERP projesi 9 ay gibi kısa bir sürede 
tamamlanarak hayata geçirilmişti. SAP iş 
ortağı MBİS Yazılım ile birlikte yürütülen 
SAP/4 HANA ERP projesi, 9 ay gibi kısa 
sürede, Şubat 2019 tarihinde başarıyla 
canlı kullanıma alındı. Proje kapsamında 
Gökçelik’in iş süreçleri özelinde hayati 
önem taşıyan birçok yönetim uygulaması 
hayata geçirilmiş oldu. Proje çerçevesinde 
SAP Mali Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, 
Malzeme Yönetimi, Üretim Planlama, Satış 
Dağıtım, Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları, 
Satış Sonrası Müşteri Hizmetleri /
Servis Yönetimi ve Bakım Onarım 
uygulamalarının yer aldığı SAP/4 Hana ERP 
ile uçtan uca çözüm sağlandı. 

Böylelikle stok yönetimi, stok maliyeti 
kontrolü, müşteri taleplerine kusursuz 
termin verilebilmesi ve sevkiyat 
planları koordinasyonu dijital ortamda 

yönetilmeye başlandı. Yeni sistemle üretim 
hatları kusursuz planlanarak, müşterilere 
taahhüt edilen tarihte ürün teslimatı 
sağlanabiliyor. Ayrıca SAP sisteminden 
yönetilen kalite süreçleri sayesinde 
ürün kalitesinden de taviz verilmemesi 
sağlanıyor.

Dijital fabrika 2021’de

Kurumsallaşma ve Endüstri 4.0 tabanlı 
akıllı fabrikalar için yürütülen dijital 
dönüşüm çalışmalarının ikinci aşaması 
olan MES projesinin ise 2020 yılı sonu 
itibariyle devreye alınması hedefleniyor. 

Proje ile bilgisayarlar vasıtasıyla üretim 
sahasındaki makinalarla konuşarak gerçek 
zamanlı verilerin izlenebilmesi, enerji 
kullanımlarının analiz edilebilmesi, gerçek 
maliyetlerin çıkarılması ve verimlilik 
artışı hedefleniyor. Böylelikle kayıpları 

minimuma indirerek verimliliği artırmak ve 
müşterilerin arzuladığı kalite düzeyindeki 
üretimin maksimum seviyeye çıkarılması 
sağlanmış olacak.

Ayrıca fabrika otomasyon projesi 
kapsamında,  malzeme izlenebilirliği ve 
malzeme hareketleri RFID teknolojileri 
kullanılarak takip edilmesi hedefleniyor. 
Bu teknoloji sayesinde farklı lokasyonlarda 
kurulu üretim tesislerinde bulunan 
hammadde ve malzemelerin anlık 
olarak stok miktarları ve konumları 
online izleniyor olacak.  Yine MES 
projesi kapsamında gerçekleştirilmesi 
hedeflenen görüntü işleme (Image 
Processing) teknolojisi sayesinde de 
boyahane hatlarından çıkan ürünün boya 
kalitesi otomatik olarak tespit edilecek 
ve üretim onaylarının otomatik ve doğru 
yapılabilmesi sağlanmış olacak.  

Gelişen teknolojiyi yakından takip eden 
Gökçelik, en yeni üretim teknolojilerinin 
yanı sıra iş proseslerinde de teknolojiyi 
sonuna kadar kullanmak konusunda 
güçlü bir irade sergiliyor. 

GÖKÇELİK’DE AKILLI FABRİKA 
DÖNÜŞÜM SÜRECİ BAŞLADI
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TEL RAF 
ÜRETİMİ İÇİN 

YÜKSEK 
TEKNOLOJİ 

YATIRIMI

Kovid-19 tedbirleri üretimin 
tüm alanlarında devrede

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 
günlük veriler olumlu bir tablo sergilese 
de halen bu virüs ile ilgili bir aşı veya 
ilaç tedavisi bulunamamış olması kişi 
ve kuruluşları tedbirli olmaya sevk 
ediyor. Yeni normal olarak tanımlanan 
önümüzdeki yeni süreçte iş yapma 
biçimlerinde de önemli ve kalıcı 
değişiklikler öngörülüyor. Bilim Kurulu ile 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
yayınlanan talimatlar uyarınca Gökçelik 
üretim tesisleri de sağlıklı çalışma 
koşullarını tesis etmek üzere yeniden 
düzenlendi.

Gökçelik İş Güvenliği ve İnsan Kaynakları 
bölümleri tarafından yapılan araştırmalar 
ve ilgili resmi kurumların yönetmelikleri 
çerçevesinde hazırlanan yeni dönem 
çalışma koşulları, taviz verilmeden 
uygulamaya alındı.  Tedbirler girişte 
başlıyor Üretim tesislerine girişten itibaren 
ateş ölçme ve dezenfektasyon işlemleri 
ile başlayan korunma süreci, iş yaşamının 
devam ettiği tüm süreçlerde de aynı 
hassasiyetle sürdürülüyor.  Çalışanların 
korunması için öncelikle kronik hastalıkları 

bulunan çalışanlara uzaktan çalışma ve 
izin seçenekleri oluşturulurken çalışmaya 
devam edenler için ise maske, yüz 
koruyucu, eldiven ve dezenfektan temin 
edildi. Özellikle yemek saatleri ve çay 
molaları için kullanılan ortamlar düzenli 
olarak dezenfekte edilirken, çalışanların 2 
m’lik sosyal mesafeye uyması için gerekli 
yönlendirmeler de görünecek yerlere 
konuldu.

Bulaş riskinin en yüksek olduğu alanların 

başında gelen yemekhanelerimizde 
müşterek kullanılan menaj takımları (tuz, 
karabiber, sos vb.), şeker, kürdan vb. tek 
kullanımlık paketlerde, çatal-kaşık ve 
bıçakların servise kağıt cepli paketler veya 
tek kullanımlık ürünlerin yine hijyenik 
önlemler alınarak sunulması sağlandı.  Çay 
molalarında kullanılan bardaklarımızda 
cam bardak kullanımını bırakarak karton 
bardak kullanımına geçilmiş olup, 
şekerler de poşetli olarak çalışanlarımızın 
kullanımına sunuldu.

ERP sistemlerine yaptığı yatırımla 
nesnelerin interneti kontrolü ve 
nihayetinde dijital fabrika olmak 
konusunda hedefleri olan şirket makine 
parkurunu da aynı hedef doğrultusunda 
yenilemeyi sürdürüyor.

Perakende sektörü için önemli ürün 
grupları arasında yer alan tel raf üretimi 
konusunda yapılan otomatik tel hasır 
makinası ile otomatik punto ve kaynak 
yatırımları ile dakikada 5 tel raf üretim 
kapasiten ulaşan Gökçelik; kalite, termin, 
verimlilik ve maliyet optimizasyonu ile 
rekabette bir adım öne geçmeyi başarıyor.

Yeni tel makinası yatırımıyla:
·   Güvenilir otomatik tel besleme ve 
yüksek çalışma hızı ile yüksek verimlilik,

·    Farklı tip ve boyutlarda tel örgü 
üretmek için üstün esneklik ve basit 
değişim,

·    Uygun seçenekleri birleştirmek için 
modüler sistem ile geleceğe yönelik çok 
yönlülük gelecekteki gereksinim,

·    Çapraz tel distribütörünün çapraz tel 
çapına ve uzunluğuna göre hızlı değişimi
sağlanmış oldu.

Çin’in Wuhan kentinde başlayarak 
tüm dünyaya yayılan Kovid-19 
virüsü, hem sosyal yaşamı hem de 
ekonomiyi derinden etkilemeye 
devam ediyor.

Yarım asra yaklaşan sektörel 
tecrübesi ile raf sistemleri üretimi 

ile perakende sektörüne ve 
endüstriye hizmet veren Gökçelik, 

son yıllarda gerçekleştirdiği 
teknoloji yatırımları ile endüstri 
4.0’a geçiş için hazırlıklarını tüm 

hızıyla sürdürüyor.
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