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GÖKÇELİK DESIGN WEEK TÜRKİYE’DE 
İYİ TASARIM ÖDÜLÜ ALDI 

Yıllardır her platformda teknolojinin yanı sıra nitelikli insan kaynağına 
da yatırım yapmanın önemini vurgulayan Gökçelik, bu prensibinin 
ödüllerini alıyor. 

Gökçelik’in yıllara dayalı tecrübesini, 
modern çizgilerle harmanlayan genç 
tasarım ekibi, Design Week 2018 Tasarım 
yarışmasına Seda Sağınç, Merve Sırım, ve 
Gizem Saray’ın tasarladığı 3 yeni ürünle 
katıldı. 

Birbirinden değerli projelerin yarıştığı 
yarışmada Gizem Saray’ın tasarladığı 
Meyve Sebze standı iyi tasarım ödülü aldı. 

İş yaşamının başından beri yenilikleri 
sürekli takip eden ve bu sayede şirketini 
42 yıllık bir şirket haline getiren Yalçın 
Aras alınan ödülle ilgili olarak yaptığı 
açıklamada “Türkiye’nin sadece ürün 
değil aynı zamanda fikir de üreten bir 
ülke olması gerektiğini, Gökçelik olarak 
ihracatın katma değerini arttırmak adına 
gerek tasarım, gerekse ürün teknolojileri 
anlamında yakın gelecekte daha pek çok 
yeniliğe imza atacaklarını” söyledi. 
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 SANAYİNİN 
GELECEĞİ 4.0

Bir üretici olarak kavramları öğrenmek ve ne 
nedir bilmek açısından araştırma gereği duy-
dum ve bu konuda Endüstri 4.0 temel ilke ve 
kavramlarını anlamaya çalıştım. Üretimde bir 
hattın dönüşümüyle başlayan, daha sonra 
bütün fabrika dönüşümünü kapsayan ve 
sonra tüm tedarik zincirlerinin dönüşümü 
ile Endüstri 4.0’ın ana kriterlerini bilimsel 
verilere dayandığını öğrendim.

Ben daha işin alfabesinin ilk harfini öğ-
renmeye çalışıyorum ama öğrendiklerimi 
de bilime sadık kalmak şartıyla, sizlerle 
paylaşmak istedim.

1. Değer zincirini oluşturan insan, makine, 
araç gibi tüm öğeler arasında entegre iletişi-
min sağlanabilmesi.
2. Alt sistemlerin optimizasyonunda entegre 
ve ürün akışının olduğu bütün dünyayı 
içeren sınırlar ötesine geçişin sağlanması.
3. Yüksek otomasyon, az nitelikli insan 
gücüne ihtiyacın azalması ve yüksek nitelikli 
insan gücüne ihtiyacın artması.
4. Bağlantı sistemler, makine ve insan etkile-
şimi ile özelleştirilmiş ürün üretimi.
5. Yüksek verimlilik artışı, teknoloji yatırımı 
ile birlikte birim ürün üretim maliyetlerin 
azalması.

BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ NEDİR 
Günümüzde yarı iletken teknolojilerindeki 
gelişmeler işlem hızlandırıcı artış, ileri seviye 
yapay zeka algoritma, yeni nesil bilgisayarlar 
ile büyük veri yığınlarını işleme ve yüksek 
hesaplama hızlarına ulaşabilme yeteneği 
kazandırdı. 

Bağlantı sistemleri ile farklı kaynaklardan 
veriye ulaşılabiliniyor.

AKILLI ROBOTLAR 
Gelişmiş sensör teknolojileri ve yapay zeka 
algoritma sayesinde her ortama uyum 
sağlayabilen, esnek robotlar üretilmeye 
başlandı. Eskiden üretim hattı robota göre 
ayarlanıp düzenlenirken, 4.0’da ise robotlar 
mevcut üretim sistemine uyum sağlıyor.

KARANLIK FABRİKALAR 
Karanlık diye adlandırılan fabrikalar, aktif 
olarak üretim gerçekleştiren fabrikalarda 
kullanılan bir otomasyon metodu. Işıklar 
söndüğünde fabrikalar tamamen otomatik 
sistemlerle donatıldığından ve dolayısıyla 
insan varlığına ihtiyaç duyulmadığı için, 
karanlıkta çalışan fabrikalar da deniliyor.

NESNELERİN İNTERNETİ
Bu kavram Endüstri 4.0’ın omurgasını oluş-
turuyor. Nesneler mikro işletimciler, gömülü 
yazılımlar ve kablosuz bağlantı özellikleri ile 
veri depoları sayesinde birbirleri ile iletişim 
kurabiliyorlar. Bu teknoloji de geleceğin 
dünyasını oluşturacak diyebiliriz.
Çünkü her alanda her sektörde kullanılabile-
cek bir sistem.

DİKEY VE YATAY SİSTEM 
ENTEGRASYONU 
Dikey entegrasyon, şirket içi iş birimi depart-
manlar arasındaki veri iletişimi ve bütünleş-
me anlamına gelirken, yatay entegrasyon 
müşteri ve tedarikçi gibi dış öğeleri ile veri 
iletişimi ve entegrasyonunu açıklıyor.

SİBER GÜVENLİK 
Verilen sanal sunucularda saklandığı, kablolu 
ve kablosuz ağlar üzerinden aktarıldığı 
bütünsel sistem içinde veri iletişimi güven-
liği için yenilikçi yöntem ve tekniklerinin 
kullanılması ve alt yapıların hazırlanması 
gerekiyor. (Bu arada algoritmayı açmak ge-

rekiyor. Algoritma, belli bir problemi çözmek 
için belirlenmiş yöntemlere ve amaca gitmek 
için tasarlanan yol.)

SİMULASYON
Fiziksel dünyanın sanal gerçekliğe dönüştü-
rüldüğü ortam olarak tanımlayabiliriz.

BULUT BİLİŞİM 
Verileri işleyen yazılımların bulut üzerine 
taşınması ile sistemlerin daha etki yürütebi-
leceği anlaşılmış vaziyette. Yani evrenin her 
noktasından bilgiye ulaşabilecek. Aygıtlar 
arasında ortak bilgi paylaşımını sağlayan hiz-
metlere genel olarak verilen ad da diyebiliriz.

EKLEMELİ ÜRETİM 
Şirketler, parçaların prototipini oluşturmak 
ve üretim yapmak için üç boyutlu baskıyı 
kullanacaklar. Bu yöntemler ilerleyen dö-
nemlerde, özellikle karmaşık tasarımlar gibi 
alanlarda, özel ürünleri az sayıda üretmek 
amacı ile yani basit sistemleri üretmek ve 
sistemi yaygınlaştırmak için eklemeli üretim 
sistemleri uygulanacak.

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ GERÇEKLİK
Zenginleştirilmiş gerçeklik, gerçeklikten ya-
rarlanan sistemler. Depolarda parça seçimi ve 
mobil cihazları tamirat talimatları gönder-
mek gibi çeşitli hizmetlere destek veriyor.

ÜÇ BOYUTLU YAZICILAR 
Bu teknoloji, az sayıda üretim hacminden 
dolayı yüksek maliyete sahip ekipman ve 
aletlerin üretilebilmesine imkan veriyor.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK 
Sanal ve fiziksel görüntünün birleştirildiği, 
giyilebilir teknolojiler endüstriyel ortamda 
kullanılmaya başlanılacak.

Endüstri 4.0 hakkında son zamanlarda çokça konuşulmaya 
başlandı. Bizler de bir üretici olarak ve bu gelişimin üretim 

tekniklerini yakından ilgilendirmesi açısından konuyu 
çok önemsiyoruz. Teknolojik gelişmeler çerçevesinde 

makinalar, bütün aksamları ve tüm sistemler internete 
bağlanmak kaydı ile birbiriyle haberleşmek 

neticesinde Endüstri 4.0 gerçekleşmiş olacak. Tabi ki 
bu iş yazıldığı kadar kolay değil.Yalçın ARAS / Yönetim Kurulu Başkanı
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TBMM İdari Hakimi Erkan Haberal, MHP 
Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, 
23’üncü dönem MHP Kırşehir Milletvekili 
Metin Çobanoğlu, Etimesgut Belediye 
Başkanı Enver Demirel ve AnkaGross’un 
iş ortaklarının hazır bulunduğu 
açılış töreninde konuşan Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, 
“Sektörümüzde yaşanan birçok sıkıntıya 
rağmen, gerçekleştirdiğimiz bu hamle, 
AnkaGross’un şirket vizyonuna uygun, 
stratejik bir hamledir. Ankara’mızın farklı 
demografik yapısı, tek bir model ile 
rekabet etmeyi zorlaştırmakta; çevresine, 
semtine odaklı olmayan iş biçimlerini 
reddetmektedir. Önümüzdeki dönemlerin 
belirsizliği, tüm perakendecileri daha 
farklı arayışlara yöneltmektedir. İndirim 
marketlerinin sayısal büyümeleri, sektörün 
tüm unsurlarını etkilemeye devam 

edecektir. Bu 
dönemlerde 
önce müşteri, 
sonra maliyet ve 
daha sonra da iş 
ortaklıklarımıza 
odaklanmak ve 
‘iyi perakendecilik’ yapmaktan başka bir 
çıkış yolu gözükmemektedir” dedi.

AnkaGross marketlerin depo ve raf 
sistemlerinin üretim ve kurulumunu 
gerçekleştiren Gökçelik A.Ş. adına 
Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras, yeni 
mağaza ile ilgili yaptığı değerlendirmede 
“Altunbilekler ailesi ile eskiye dayanan 
köklü bir dostluğumuz ve işbirliğimiz 
bulunmaktadır. Ailenin Ankara ve Türkiye 
perakende sektörü için yaptığı kıymetli 
yatırımlarda katkımız bulunmasından 

mutluluk ve gurur duyuyoruz. Türk 
perakende sektörü Altunbilekler gibi cesur 
ve akıllı yatırımcılar sayesinde dünya ile 
rekabet edebilen sayılı sektörlerimizden 
biri haline gelmeyi başarmıştır. Gökçelik 
şirketi olarak teknolojiye ve akıllı 
sistemlere yaptığımız yatırımları raftan 
depo sistemlerine, kasa altından ahşap 
sistemlere kadar geniş yelpazede 
geliştirerek, Türkiye’nin ve dünyanın 
önemli perakende zincirlerinin rekabet 
gücüne destekleyici bir unsur olarak 
sunuyoruz” diyerek yeni mağazanın aileye 
ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.

Ankara’nın önde gelen yerel perakende 
zincirlerinden Altunbilekler şirketinin yeni markası 
olan ve “Çok Al, Az Öde” sloganıyla yola çıkan 
AnkaGross; Mamak, Eryaman, Çayyolu, Boğaziçi, 
Elvankent semtlerinden sonra altıncı mağazasını 
Etimesgut semtinde Ankaralılarla buluşturdu.

ANKAGROSS’LARIN ALTINCISI 
ETİMESGUT’TA HİZMETE GİRDİ
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YENİ PROJELER 
YENİ HEDEFLERE 
DOĞRU

Projelerimizden kimileri tamamlanırken 
kimileri de işin doğası gereği sürekli 
gelişmeye ve evrilmeye devam edecek. 
Şirketimizin vizyonunu çizen işlerimiz 
arasında, benim de içinde bulunduğum 
Gökçelik Depo Sistemleri (GDS) yatırımı 
otomasyon teknolojileri ile önümüzdeki 
yıllarda Endüstri 4.0 standartlarında 
üretim yapmayı hedefliyor.

Projenin en başında, yani 2 yıl önce 
yaklaşık bugünlerde GDS’yi hayal ederken, 
teknolojinin de yardımıyla fabrikanın 
3 boyutlu çizimleri içinde geziyor, 3 
boyutlu yazıcılarda üreteceğimiz ürünlerin 
prototipini yapıyorduk. 

Biz yola üç boyutlu hayal ederek 
çıkmıştık ama 40 yıl önce tek başına, 16 
metrekarelik dükkanında bugünleri iki 
boyutlu hayal eden birisi vardı. Yalçın Aras, 
Gökçelik markasını kağıda ilk yazdığında 

pek çok sanayici gibi bugünkünden çok 
daha farklı şartlarda başlamıştı iş hayatına.

Bugün Gökçelik; yüzlerce personeli, 
tecrübeli yöneticileri, bilgi işlem yatırımları 
ve know-how’ıyla Türkiye’de sektöre 
yön veren bir üretici haline geldi. GDS 
yatırımıyla da bu vizyonunu dünyaya 
taşımaya hazır.

Bundan sonraki hedefi, tamamlanan 
yeni tesisiyle yüksek katma değerli 
ürünler üretmek, müşterilerine ihtiyaçları 
doğrultusunda projeler sunmak ve 
Türkiye’yi dünyada en iyi şekilde temsil 
etmek olacaktır.

Atatürk’ün 90 yıl önce çizdiği muasır 
medeniyetlere ulaşma yolunda kendine 
düşen görevi misyon ve vizyon edinmiş 
Gökçelik için Endüstri 4.0 bir hedeften çok 
inançtır.

4.0 standartlarında üretim yapmanın yolu 
bu ülke ye ve insanlarına inanmaktan 
geçiyor. Gelecekten umutluyuz ve 
başarabileceğimize inanıyoruz.

Yalçın Aras’ın tanıdığı fırsatı en iyi şekilde 
değerlendiren çalışma arkadaşlarıma ve bu 
projede yanımızda olan tedarikçilerimize 
teşekkür ediyorum.

Hep birlikte geleceği anlatalım ve 
ülkemizin geleceğine ışık tutalım. 

Yatırımımız ülkemize ve milletimize hayırlı 
uğurlu olsun.

Bugün Gökçelik bünyesinde farklı departmanların aynı hedef doğrultusunda yürüttüğü birçok proje ve yatı-
rım var. Tasarım Merkezi, SAP ile ERP entegrasyonu projesi ile TEKNOSAB yatırımı bunlardan bazıları. 

Saygılarımla.

Hüseyin Burak ARAS / Yönetim Kurulu Üyesi
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GÖKÇELİK, ENDÜSTRİ 4.0’A
İLK ADIMI ATTI

“Rafın Olduğu Her Yerde” sloganı ile raf sektöründeki 
başarısını katlayarak sürdüren Gökçelik, GDS markası 
ile depo sistemleri konusunda da seri üretime 
geçti. Teknolojiyi yakından takip eden Gökçelik 
A.Ş, toplamda 30 bin metrekare kapalı alan, 50 

milyon TL’lik yatırım ile 4 fabrikada raf sistemleri 
konusunda son teknoloji ile üretim yapıyor. Gökçelik, 
4.fabrikasında Endüstri 4.0 hedefiyle otomasyon 
ve bilgi işlem teknolojileriyle Depo Sistemleri 
konusunda çözüm üretmeye devam edecek.

Dördüncü fabrika yatırımıyla beraber Endüstri 4.0’a da ilk adımı attıklarını belirten 
Gökçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras “Toplam 50 milyon TL tutarındaki 
yatırımı kapsayan yeni fabrikamız ile depo sistemleri üretimini seri hale getirirken, pazar 
payı ve ihracatımızı da arttırmayı hedefliyoruz” dedi.
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Çin Bursa Fahri Konsolosu Nejat YAHYA ve BUSİAD Başkanı Hadi TÜRKAY

İNOKSAN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi VARLIK

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İRGİL

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Balkantürksiad Başkanı Berat Tunakan, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gökçelik Yönetim Kurulu Üyesi 
Burak Aras, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Kayışoğlu, Gökçelik Yön. Kur. Başkanı Yalçın Aras, Bursa Vali Yardımcısı Ergun Güngör, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Vekili Abdulkadir Karlık, BTSO Yön. Kur. Üyesi Cüneyt Şener

Gökçelik çalışanları

Gökçelik’in yeni fabrikasının açılış töreninden sonra düzenlenen kokteyl renkli görüntülere sahne oldu.
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TAKDİRE ŞAYAN BİR YATIRIM
Açılış töreninde konuşan Bursa Vali 
Yardımcısı Ergun Güngör, bu yatırımla 
‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ mottosunun 
gerçeğe dönüştüğünü belirterek, “Takdire 
şayan bi yatırım. Laf değil iş üretildiği 
ortada. Bu güzel yatırımı gerçekleştiren, 
ülkemiz için katma değer ve istihdam 
yaratan Yalçın Aras ve Gökçelik grubunu 
yürekten kutluyorum” dedi.

TEKNOLOJİYE YATIRIM YAPMAMIZ LAZIM
CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca 
Kayışoğlu da, Türkiye’nin büyük ve güçlü 
bir ülke olmasını istediklerini vurgulayarak, 
“2 kamyon mal ihraç edip 1 tane telefon 
ithal ediyoruz. Bunu değiştirmek için bilim 
ve teknolojiye yatırım yapmamız lazım. 
Bu değerli yatırımdan dolayı Yalçın beyi 
tebrik ediyorum” diye konuştu.

50 DEĞİL 150 ÜLKEYE İHRACAT 
YAPACAĞINIZA İNANIYORUM
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey 
“Gökçelik ailesi bu ülkenin gelişimine, bu 
ülkenin geleceğine katkı sağlayacaklardır 
diye düşünüyorum. Fabrikanın hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum. 50 değil 
150 ülkeye sizlerin ihracat yapacağına 
inanıyorum” dedi.

“Ağır Yüklerin Sorumluluğu Da Ağır Olur” 
sloganı ile Gökçelik Depo Sistemleri 
markası ile Nilüfer Organize Sanayi 
Bölgesi’nde, 30 bin metrekarelik alanda 
depo sistemleri seri üretim hattını 
hayata geçirdiklerini ifade eden Yalçın 
Aras,  “Yeni yatırımımız ile kapasitemizi 
en az yüzde 30 arttırdık. İnandığımız 
değerlerimizi, tecrübe, teknoloji ve 
kalite ile birleştirip, 50’den fazla ülkeye 
çözümler üretmeye devam ediyoruz. 
Yapmış olduğumuz işin gereği birçok 
sektörle iç içe çalışıyoruz. İlk üretime 
başladığımız yıllarda kısıtlı olanaklarla 
üretim yapımızın birçok sektörü içinde 
barındırdığı bilinci ile gelişimimizi 
sürdürdük. Büyüttüğümüz sektörlerin 
ihtiyaçlarına özel olarak ayrı birimler 
ve fabrikalar açtık. Market ekipmanları 
ürettiğimiz fabrikamız ayrı, ahşap 
mağaza dekorasyonları ürettiğimiz 
fabrikamız ayrı, özel ve pratik ürünleri 
ürettiğimiz fabrikamızı ise ayrı ayrı 

makinalaştırarak mümkün olduğu kadar 
yeni teknolojiler kullandık. Yeni çıkan 
teknolojileri ise sürekli takip ettik” dedi.

Yeni fabrika ile ilgili açıklama yapan Aras, 
“Bugün açılışını yaptığımız dördüncü 
fabrikamızda ise yep yeni bir dönemin 
temellerini atıyoruz. Yeni bir sürece 
adım atmamız gerektiğini birkaç yıl 
öncesinden planlayarak, Endüstri 
4.0’a geçiş yaptığımız bu fabrikamızın 
yatırımlarını tamamladık” diye konuştu.

Endüstri 4.0’ın Gökçelik’e kattıkları ile 
ilgili de bilgi veren Yalçın Aras, “Eskiden 
üç dakikada bir travers üretirken şimdi 
dakikada 7 travers üretebilir hale geldik. 
Dakikada dört metre ayak üretirken 
bunu 25 metreye çıkardık. Yılda 15-20 
bin ton olan saç işleme kapasitemizi 100 
bin tona çıkardık. En az 5 saatte boya 
rengi değiştirirken şimdi 10 dakikada 
boya değiştirebilen bir teknolojiye sahip 
olduk” dedi.
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Raf ve depolama sistemleri alanında 
üretim yapan Gökçelik ilk kez katıldığı 
fuarda GDS markası ve depolama 
sistemleri ürünleri ile yer aldı.

Almanya’nın fuar kenti Hannover 5 gün 
süren ile dünyanın en büyük sanayi 
fuarına ev sahipliği yaptı. Meksika’nın 
partner olduğu Hannover Sanayi Fuarı bu 
yıl CeMAT Lojistik Fuarı ile birlikte ilk kez 
eş zamanlı olarak gerçekleşti ve Hannover 
Messe başlığı altında birleştirildi.

Fuar izlenimlerini aktaran Gökçelik A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras 
fuarda bekledikleri ilgiyi gördüklerini 
kaydederek “Hannover uluslararası bir 
arena, 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz 

Endüstri 4.0 tabanlı üretim tesisimizde 
yeni markamız GDS ile dünya pazarına 
sürdüğümüz ürünlerimiz için bu fuarın iyi 
bir tanıtım fırsatı olduğunu düşünüyoruz. 
Global rakiplerimiz ile kıyaslama yapma 
imkanı yakaladığımız bu fuarda aldığımız 
siparişler ve olumlu geri dönüşler çalışma 
motivasyonumuza katkı sağladı” dedi.

Her yıl düzenlenen ve bu yıl Gökçelik’in 
de yer aldığı fuara Türk firmaları da ilgi 
gösterdi. Dünyanın en büyük sanayi fuarı 
niteliğinde olan Hannover Uluslararası 
Sanayi Fuarına bu yıl 75 ülkeden 5 binin 
üzerinde firma katıldı. Fuarda 109 firmayla 
temsil edilen Türkiye, katılım sayısı 
bakımında da dokuzuncu sırada yer aldı.

Almanya’nın Hannover şehrinde 
düzenlenen CeMAT Uluslararası 

Lojistik Fuarı’nda, Bursa’dan 
Gökçelik de yerini aldı. 

GÖKÇELİK

GDS 
MARKASI İLE 
ALMANYA’DA



12

HABER

Boyama hattında tercih edilen Alman 
teknolojisi boya hattı ile verimlilik başta 
olmak üzere, minimum atık, homojen 
dağılım ve düzgün bir yüzey elde edilmesi 
sağlanıyor. Hat üzerinde bulunan 12 adet 
otomatik ve 1 adet manuel  toz boya 
tabancası ile renk değişimi için gereken 
süre 15 dakikaya indirilirken, en küçük 
miktarlardaki taleplerin karşılanması 
mümkün oluyor. 

Pek çok üretici için sorun olan uzun boy 
profillerin boya işlemi, Gökçelik’in yeni 

boya hattı ile 12 metreye kadar olan 
profillerin boyanmasını mümkün kılıyor. 

Parçaların Power&Free konveyörlerde 
taşınması, uzun ebatlı ürünlerde istenen 
bölgelerde boyuna ve enine hareket 
ettirilerek, üretim alanından azami verim 
elde edilmesi de ayrıca sağlanmış. Yüzey 
işlemlerinde kullanılan zirkonyum bazlı, 
nanoteknoloji ürünü olan Zentech 458 AR 
ise siyah sac, paslanmaz çelik, alüminyum, 
galvanize edilmiş metaller ve tüm beyaz 
metal yüzeylerde kullanılabiliyor. 

BOYA VE 
OTOMASYONDA 
TEKNOLOJİ FARKI
Gökçelik, Türkiye raf ve depolama 

sistemleri sektöründe üretim 
yapan kuruluşlar arasında 

kullandığı teknoloji ve 
know-how’ıyla fark yaratıyor. 
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DÜNYA TİCARET 
SAVAŞLARI

Günümüzün iletişim ve lojistik imkanları 
çerçevesinde giderek küçülen dünyada 
ticaretten bir pay kapmak şirketler 
bazında da , ülkeler bazında da giderek 
zorlaşıyor.

Peki ne yapmak gerekiyor? Kaliteli 
üretmek zaten işin olmazsa olmazı. 
Ama tek başına asla yeterli değil. Dünya 
rekabet koşullarında teknolojiniz ve 
organizasyonunuz verimlilik üzerine 
odaklanmalı ki müşterinin aradığı kaliteyi 
ona en uygun fiyatla verebilesiniz. Tabii 
ki bu teknoloji ve organizasyon yatırımını 
bu günün şartlarına göre değil geleceğin 
şartlarına göre yapacak vizyon gerekiyor.

Kaliteyi ve uygun fiyatı sağladıktan sonra 
iş bu sefer mümkün olan en kısa sürede 
üretmeye geliyor.

Çünkü artık hayat çok hızlı , her şey çok 
hızlı gelişiyor ve değişiyor. Perakende 
de bu böyle, firmalar çok ani kararlarla 
yeni mağazalar açmaya ya da eskilerini 
yenilemeye karar veriyorlar. Burada da 
yine hızlı üretime imkan veren teknoloji 
ve satış-proje-üretim ekseninde çok iyi bir 
koordinasyon ihtiyacı ortaya çıkıyor.

Peki, kalite, uygun fiyat ve hızlı teslim 
bunların sağlanması rekabet için yeterli 
mi ?

Hayır, günümüz dünyasında 
müşterilerinize dizayn ve fonksiyonda 
yenilikler sunmak, onlar için katma değer 
üreten, işletmelerini farklı kılan ürünler 
üretmeniz de gerekiyor.

Gökçelik 42 yıldır, yalnızca bugünü değil, 
yarını düşünen vizyonuyla yukarıda 
saydığım tüm gereklilikler için  üretim 
teknolojisine, insan kaynağına ve bilgi 
teknolojilerine yatırım yapmış ve yapmaya 
da devam eden bir firmadır. Tasarım 
departmanımızın kazandığı “Design 
Week İyi Tasarım” ödülü de Gökçelik’in bu 
vizyonunun bir ürünüdür.

“Dünya ticaret savaşları” son günlerde basında en çok duyduğumuz konu başlıklarından biri ve şüphesiz 
hepimizi çok yakından ilgilendiriyor.

Zafer Barış YAZAN / Genel Müdür



14

HABER

“Rafın Olduğu Her Yerde” sloganı ile raf 
sektöründe bugüne kadar pek çok başa-
rıya imza atan Gökçelik, raf sistemlerinin 
yanı sıra GDS markası ile de depo sistem-
leri konusunda seri üretim gerçekleştiren 
bir Türk markası. 

Teknolojiyi yakından takip eden şirket, 
gelişen teknolojinin perakende sektörü ve 

sanayi işletmelerindeki beklentilerini kar-
şılayabilmek için otomasyon ve bilgi işlem 
teknolojileriyle desteklenmiş Endüstri 4.0 
yatırımlarına ağırlık vererek, raf ve depo 
sistemleri konusunda çözümler üretiyor.

2017 yılında gerçekleştirdiği yeni fabrika 
yatırımıyla depolama sistemleri pazarın-
daki payını daha da artırmayı hedefleyen 

şirket, ürünlerine ve üretimine kazandır-
dığı üstün özellikler ve rekabetçi yapısıyla 
yurtiçi pazarın tercihi konumuna yükseldi.

Sanayi ve perakende sektörünün önde ge-
len markalarının depo sistemleri projelerini 
üstlenen Gökçelik, son bir yılda teslim 
ettiği projeler ile müşteri memnuniyetini 
en üstte tutmayı başardı.

DEPOLAMA SİSTEMLERİNDE
SEKTÖRLERİN TERCİHİ 
GDS OLDU



15

CAN ALÜMİNYUM / BURSA

FİLE  / İSTANBUL MGI  / BURSA MİGROS A.Ş. / ANKARA

CAN METAL / BURSA DOĞU PRES / BURSA

SEYHANLAR / BURSA ŞOK MARKET / ERZURUM

ALPİN A.Ş. / ÇANKIRI AVON OTOMOTİV / GEBZE

MİGROS A.Ş. / BURSA MİGROS A.Ş. / BURSAMİGROS A.Ş. / ANKARA

AKWELL LOJİSTİK / BURSA

SELSA VE KAFKAS / BURSA
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HABER

Estetik ve fonksiyonun bir arada olmasını 
sağlayan Tasarım Merkezleri, benzersiz 
çalışmaları ile Türk sanayisinin hem ülke 
hem de dünya pazarlarında söz sahibi 
olmasını sağlıyorlar.

2016 yılında Gökçelik bünyesinde kurulan 
Gökçelik Tasarım Merkezi de perakende 
sektörüne yönelik çalışmalarıyla sektörde 
farkındalık yaratıyor. Sekiz kişilik tasarım 
ekibiyle sektöre vizyon kazandırmak, 
rekabetçi yapısına destek olmak ve yerli 

iş insanlarının yurtdışına olan ihtiyacını 
ortadan kaldırmak için çalışan şirket, “teşhir 
raf standında yenilik”, “unlu mamuller için 
teşhir standı” ve “meyve & sebze teşhir 
raf ünitesinde yenilik” çalışmalarıyla yeni 
patentler aldı.

Son yıllarda önemi her geçen gün artan yerli ve milli ürünler ile ihracatta katma değerli ürünler geliştirmek 
konusunda, Ar-Ge Merkezleri ile birlikte Tasarım Merkezleri de ön plana çıkmaya başladı. 

TASARIM MERKEZLERİ
SEKTÖRE KATMA DEĞER 
KAZANDIRIYOR
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Gökçelik Yönetim Kurulu Üyesi Burak 
Aras, Tasarım Merkezi çalışmaları ile 

bizzat ilgilenirken şirketin gelecek 
vizyonunu da belirleyen isim olarak öne 

çıkıyor. Aras çalışmalar ile ilgili yaptığı 
değerlendirmede “Gökçelik, 1976 yılında 
Yalçın Aras tarafından kurularak, bugün 

dört farklı üretim tesisi ve yüzlerce 
çalışanı ile gelişimini sürdürerek 

günümüze kadar ulaşmış, yaklaşık 
yarım asırlık bir şirkettir. Aras ailesinin 

ikinci kuşak temsilcileri olarak yönetim 
kurulu başkanımızın tecrübelerini yeni 

kuşağın vizyonu ile harmanlayarak 
şirketimizi geleceğe hazırlıyoruz. 

Endüstri 4.0 yatırımlarımızla 
ürünlerimize kazandırdığımız teknolojik 

kabiliyetleri, tasarım merkezimiz ile 
estetik ve rekabetçi ürünler olmasını 

sağlıyoruz” diye açıkladı.
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HABER

Geçtiğimiz aylarda Gökçelik Dış Ticaret ve 
Ar-Ge ekibi, Bursa’dan yaklaşık 8.850 km 
mesafede bulunan Japonya’ya teknik bir 
gezi düzenleyerek incelemelerde bulundu. 

Topraklarının kısıtlı olması ev yaşamlarına 
doğrudan yansıyan Japon halkının 
tüketim alışkanlıkları da Türkiye’den farklı. 
Japonların küçük evlerde yaşaması ve 
stok imkanlarının neredeyse olmaması 
nedeniyle alışverişlerinde de toplu alımlar 

tercih edilmiyor. Bu da 
perakende sektörüne mega 
marketler yerine bakkal 
tarzı mağazaların ağırlık 
kazanması olarak yansıyor. 

Farklı kültürleri, ileri 
teknolojileri ve mütevazi 
yaşamları ile Japonya, 
minimalist tarzın adeta 
merkezi konumunda. 

Üretiminin %50’sini dünyanın 60’a yakın ülkesine ihraç eden Gökçelik, 
hem üretim teknolojisini hem de global pazardaki payını daha da 
artırmak için dünyanın en uzak köşelerini dahi ziyaret ediyor.

GÖKÇELİK EKİBİ JAPONYA’DA
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Bursa’nın marka bilinirliliği en yüksek AVM 
gruplarından olan AKUĞUR, 23. halkasının 
23 Nisan Mahallesi’nde hizmete açtı. 

Akuğur Yönetim Kurulu Başkanı Uğur 
ÖLEKLİ, açılışta yaptığı konuşmada 
“Bursa’ya yatırım yapmak, hizmet 
kalitesini yükseltmek, en kaliteliyi, en iyi 
fiyatlarla sunmak AKUĞUR’un misyonu 
haline geldi. Tüketicimize sağladığımız 
fayda bizim için önemli. Her gün bu 
heyecan ile marketlerimizi açıyoruz. Bu 
mantıkla güzel Bursamıza ve ülkemize 
katma değer sağlamayı, yeni istihdamlar 
oluşturup yatırım yapmayı sürdüreceğiz” 
dedi.

Kapılarını açan AKUĞUR 365 gün, 08:00 

- 23:00 saatleri arasında hizmet veriyor. 
Raf sistemlerinde Gökçelik’i tercih eden 
mağazada, alışverişi kolaylığa dönüştüren, 
ürünlere rahatça ulaşabilecek raf 
sistemlerinin 
yanı sıra 
özellikle 
şarküteri 
ve manav 
grubunda, 
gıda ürünlerini 
ilk günkü 
tazeliğinde 
koruyacak 
teknolojik alt 
yapı öne çıkan 
ayrıcalıklar 
olarak dikkat 

çekiyor. Toplam 600 m2 kapalı alanda, 
30.000 çeşit ürünün satışa sunulduğu 
Akuğur 23 Nisan Mahallesi şubesi ile 30 
kişiye daha istihdam sağlanmış oldu.

AKUĞUR 23. MAĞAZASINI 23 NİSAN 
MAHALLESİ’NDE HİZMETE AÇTI

Güney Marmara’nın perakende sektöründeki en hızlı büyüyen zincirlerinden olan 
Akuğur Alışveriş Merkezleri, bölgedeki 23. yatırımının açılışını gerçekleştirdi. 
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MAKALE

Sanayi devriminin dördüncü evresi 
olan Endüstri 4.0 devrimini ve üretimin 
dijitalleşmesini yaşarken, bu değişim 
beraberinde, ekonomilerin ve şirketlerin 
yenilikçilik kapasitelerini geliştirme 
zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır.

Ar-Ge ve inovasyon gibi teknoloji kökenli 
faaliyetlerin çoğalması, bu faaliyetlerin 
üretimde kullanılmasına ve bu şekilde 
üretimin, verimliliğin artmasına bağlıdır.

Fikri Mülkiyet, öncelikle yenilikçiliği 
teşvik ederken, yenilikçi fikirler 
üzerinde sahiplerine hukuki korumalar 
sağlamaktadır. Bu hukuki koruma çeşitleri 
ise fikri mülkiyet hak kategorilerini 
oluşturmaktadır.

Söz konusu hakka ilişkin evrensel 
terminolojide üst kavram Intellectual 
Property (IP) yani Fikri Mülkiyet olarak 
ifade edilmektedir.

Ülkemizde bir sınai mülkiyet 
unsurunun tescilini ifade etmek için 
en geniş anlamıyla patent (marka ve 
tasarım tescillerini ifade ederken dahi 
kullanılmakta), sınai haklar ya da sınai 
mülkiyet şeklinde kullanımlar söz konusu 
olabilmektedir.

Doğru kullanımda, üst kavram Fikri 
Mülkiyet, onun alt kolları ise Fikir ve Sanat 
Eserleri (Telif Hakları - Copyriht) ile Sınai 
Mülkiyet Hakları şeklindedir.

Başta ABD olmak üzere gelişmiş 
sanayi ülkelerinde, 1970’li yıllardan bu 
yana üretim ekonomisinden hizmet 
ekonomisine bir geçiş söz konusudur.

Aynı zamanda, teknolojik yenilikler, Fikri 
Mülkiyet haklarını ortaya çıkaran bilgi 
tabanlı bir ekonomi doğurmuş, üretim 
ise emtialaşarak, işgücü maliyetlerinin 
düşük olduğu ülkelerde yaptırılmaya 
başlanmıştır.

Standard & Poors’un ABD’nin ilk 500 
şirketine ilişkin endeksinde yer alan 
firmaların şirket varlıklarının değişimine 
dair tablosu, durumu en net şekilde 
ortaya koyan verilerdendir.

Fikri Mülkiyet kültürü

Dinçer TOMRUK
Avukat - Marka ve 
Patent Vekili

FİKRİ
MÜLKİYET

(IP)

Fikir ve
Sanat Eserleri
(Telif Hakları)

Sınai Mülkiyet
Hakları

• Fikir ve Sanat Eserleri
- İlim ve edebiyat eserleri
- Musiki eserler
- Güzel sanatlar eserleri
- İşleme ve derleme eserler

• Bağlantılı Haklar (komşu haklar)
• Bilgisayar Programları ve Veri 

• Patentler
• Faydalı modeller
• Markalar
• Tasarımlar
• Entegre Devre Topograyaları 
 (Çipler)
• Coğrafi İşaretler
• Geleneksel Özellikli Ürün Adları
• Yeni Bitki Çeşitleri
• Bio - Teknolojik Buluşlar
• Ticaret Ünvanları ve İşletme 

Adları
• Alan Adları
• Ticari Sırlar
• Know How

Fikir ve Sanat Eserleri
(Telif Hakları - Copyright)

Sınai  Mülkiyet Hakları
(Industrial Property)

Fikri Mülkiyet ve küresel ekonomi
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1975 yılında listedeki şirket varlıklarının 
%83’ünü maddi varlıklar (bina, makine, 
tesis vb.) oluştururken %17’lik kısmı gayri 
maddi mallardan (marka, patent, know-
how, telif, lisans) oluşmaktadır.

Günümüze gelindiğinde, ABD’nin ilk 
500 büyük şirketinde, şirket varlıklarının 
%84’ünü gayri maddi varlıklar yani fikri 
mülkiyet hakları oluştururken, maddi 
varlıkların oranı %16’ya kadar gerilemiştir.

Söz konusu değişim küresel nitelikte 
olup, Avrupa Birliği ve Güney Asya 
şirketlerinin de piyasa değerlerinin %70’ini 
sahip oldukları gayri maddi varlıklar 
oluşturmaktadır.

Görüldüğü üzere, bilgi temelli ekonomide 
maddi varlıkların (mülk, tesis, teçhizat vb.),  
IP varlıklarına göre (marka, patent, know-
how, telif, lisans) önemi azalmaktadır.

Rekabet üstünlüğü bilgi temeline kaymış 
durumdadır.

Ülkemizdeki durum

Ülkemizin son 25 yıllık ekonomik büyüme 
performansı ve büyüme dinamiklerinin 
dayanakları, ciddi ekonomik yapısal 
sorunlar ile karşı karşıya olduğumuzu 
göstermektedir.

Bu sorunlarının temelinde ise 
ekonomimizin, küresel rekabete 
girebilecek bilgi ve teknoloji temelli bir 
üretim ve yapılanmadan uzak oluşu 
yatmaktadır.

Katma değerli üretim yapılamaması, 
bir fason üretim ülkesi olmanın sonucu 
değil sebebidir. Fikri mülkiyet haklarının 
ticarileştirilememesi, onlara katma değer 
yüklenememesi ülkemizdeki en temel 
ekonomik problemlerden birisidir.

Ülkemizde, fikri mülkiyet korumasından 
yararlanma amacı ve biçimlerinin yaygın 
tarzı incelendiğinde ise konunun sadece 
ekonomi kökenli yapısal bir sorun 
olmadığı, aslında kültür kökenli bir 

sorun ile karşı karşıya olduğumuz ortaya 
çıkmaktadır.

•  Türk Patent ve Marka Kurumu sicil 
kayıtlarında, hiç kullanılmayan ya da hiç 
kullanılmayacak sınıflarda tescil ettirilmiş 
onbinlerce marka bulunmaktadır. Türk 
Patent ve Marka Kurumu’nun marka sicil 
kayıtları bir marka çöplüğünden farksızdır.

•  Yine kurum kayıtları incelendiğinde, 
hiçbir yenilik unsuru barındırmayan, 
harcıâlem hatta bir kısmı dünya kültür 
mirasına ait ürünlerin dahi, yenilik 
iddiasıyla/beyanıyla tasarım tesciline 
konu edildiği, tescil ve fikri mülkiyet 
korumasının bir haksız rekabet aracı olarak 
kullanıldığı görülmektedir.

•  Mevcut, patent ve faydalı model 
başvuruları, teknik sorunları çözen 
buluşların tescilinden ziyade, Ar-Ge 
departmanı olan firmaların, skor sağlama 
aracı olarak işlev görmektedir.

Sonuç Yerine

Yeniliğe/inovasyona kapalı, maliyet 
düşürmeye ve fiyat rekabetine sıkışan 
şirketlerin dünya pazarına girebilmesi, 
küresel rekabette boy göstermesi 
mümkün değildir.

Ülkemiz bakımından sorunun sadece 
ekonomik teşvik politikalarıyla 
çözülemeyeceği, aşikârdır. Bilgi çağında, 
küresel rekabetin güçlü ülkeleri, teşvikten 
önce, bilim ve teknoloji politikaları ile yola 
çıkmışlardır.

Bu çerçevede, fikri hakların rolünün ve 
değerinin anlaşılması, bu hakların neler 
olduğu, önemi ve korunması konusunda 
toplumu bilinçlendirmek, böylece 
toplumda fikri ve sınai haklar kültürü 
oluşturmak, ülkemizin sosyal,  kültürel ve 
ekonomik ilerlemesi için bir zorunluluktur.
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DOSYA

PERAKENDE SEKTÖRÜ “YENİ NESİL” 
TÜKETİCİYE NASIL HAZIRLANMALI?

Perakende sektörü oyuncuları değişen 
tüketici yapısına nasıl uyum sağlayabilir?

İlk olarak bu yolda karşılaşabilecekleri 
zorlukları görmek hem sağlam adımlarla 
ilerlemek hem de geçmişten günümüze 
ilerleme sürecinde neler yaptıklarını uzun 
vadede görmek adına faydalı olacaktır.

Markaların müşterileri ile gerçek zamanlı 
iletişim kurabilmek için ellerinde bulunan 
müşteri datasını iyi yönetebilmesi 
gerekiyor.  Bu dataları iyi kullanabilen 
perakendeci, doğru zamanda doğru yerde 
müşterisine kişiselleştirilmiş fırsatlar 
sunabilir. Sanıyoruz Türkiye’de Hopi 
duruma uygun bir örnek olacaktır. Her 

müşterisinin kart bilgisini ve verilerini 
güvenli bir şekilde saklamalı, piyasadaki 
değişimlere hazırlıklı olmak için trendleri 
ve gelişmeleri takip eden bir ekibe 
sahip olmalı, çalışan ve müşterileri için 
ölçeklenebilir teknoloji çözümleri sunarak 
mağaza deneyimini maksimize etmek için 
çalışmalı.

Her sektörde olduğu gibi perakende sektöründe de teknolojik değişimlerin izlerini şimdiden ciddi ciddi fark 
ediyoruz. Markalar kendilerini tedarikçi rollerinden sıyırarak tüketicileri ile “işbirliği içinde” görmeye başlıyor 
ve rolleri yavaş yavaş değişiyor.

Perakende sektöründe vizyonun daha da genişlemesini sağlayan bu yeni eksen, günümüz ekonomik 
koşullarında markaların ayakta kalabilmesi için tüketicisine daha fazla ve talep edilebilir deneyim sunması 
gerektiğini öğütlerken rekabeti de canlı tutuyor.
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Başarılı bir perakendecinin dijital stratejisi 
nasıl olmalı?

Markaya uzun vadeli yatırım yapmak 
isteyen perakendeci marka bilinirliğini 
ve sadakati artırmak için müşterilerine 
anlamlı hediyeler vermeli, sadece hediye 
ile kalmayarak müşteriye mağazaya adım 
attığı ilk andan itibaren kişiselleştirilmiş 
bir mağaza deneyimi yaşatmak için 
gereken noktalara yatırım yapmalı.

Araştırma ve geliştirme departmanı 
ile gerçek zamanlı müşteri içgörülerini 
paylaşarak, tedarik zincirinden üretim 
hattına her departmanda alınması 
gereken önlemler alınmalı, pazardaki 
değişikliklere hazır olunmalı. Müşteriler 
geri bildirimlerini paylaşması yönünde 
cesaretlendirilmeli, bu bildirimler 
hem ürün geliştirme hem de mağaza 
deneyimini iyileştirme yönünde 
kullanılmalı.

Marka hedef kitlesine, özellikle de hedef 
kitlesini etkileme gücü yüksek olan 
influencerlara tam bir marka deneyimi 
yaşatarak markasının ya da ürününün ne 
için kullanılabileceği konusunda ana hedef 

kitlesini bilgilendirebilir.

Marka, ürününü tüketici bazlı 
kişiselleştirmek için kişisel veri ve 
biometrik geri bildirimleri nasıl 
kullanabileceğini bilmeli, ayrıca 
tüketicisini ürünün üretim sürecine 
dahil etmeli ve onlara kendi ürünlerini 
kişiselleştirebilecek araçlar sunabilmeli.
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SAP İLE ERP DÖNÜŞÜMÜ BAŞLADI

Gökçelik, MBİS SAP Danışmanlık firması 
ile birlikte sürdürdüğü projede, 2018 
yılı sonuna kadar entegrasyon testleri 
tamamlanarak, canlı geçiş hazırlıklarına 
başlanmasını hedefledi. 

Şirket, dijital yönetim sistemi ile 2019 
yılından itibaren e- fatura, e-irsaliye, 
e-mutabakat, e-defter ve e-arşiv gibi 
süreçleri SAP S4 HANA sistemi kapsamında 
ve e-devlet işlemleri ile entegre şekilde 
yönetiyor olacak.

E- dönüşüm yatırımlarına ERP dönüşüm 
projesi ile birlikte, fabrika içi ve fabrikalar 
arası network alt yapı yenileme süreçleri 
de dahil edilerek dijital yönetim modeline 
geçiş sağlanmış oldu. Proje kapsamında 
sunucu yatırımları da gerçekleştirilerek 

sanallaştırma projesi tamamlanmış oldu. 
Dijital dönüşüm hakkında bilgi veren 
Gökçelik Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aras 
“üretim sahalarında, depo ve sevkiyat 
noktalarında el terminali, barkod yazıcı 
ve etiketlemeler, tablet bilgisayarlar 
ve kiosk teknolojilerini kullanarak 
üretimde izlenebilirliği 
ve verimliliği artırmayı 
hedefliyoruz. 2019 yılı 
üretim sahasındaki 
iş merkezlerimizin 
SAP sistemi ile tam 
entegrasyonunu 
sağlayarak Endüstri 
4.0 dijital dönüşüm 
çalışmalarımıza büyük 
bir hız vermek istiyoruz. 
Hedefimiz 2019 yılı 

başında canlı geçişimizi başarılı şekilde 
gerçekleştirerek, satın alma, lojistik, 
üretim, kalite, mali işler, insan kaynakları, 
doküman yönetimi, proje yönetimi ve 
satış süreçlerini, birbiriyle kusursuz bir 
koordinasyonla entegre ederek çalışmasını 
sağlamaktır” şeklinde açıkladı.

Yarım asırlık sektörel tecrübesi ile yönetim modelini çağın gerekleri ile örtüştürmeyi başaran Gökçelik, 
kurumsal süreçlerini yönetmek üzere SAP altyapısı ile ERP dönüşüm projesine start verdi.
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Bursa’daki Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi, Mesleki Eğitim Merkezi, Çok 
Programlı Anadolu Lisesi ve Halk Eğitim 
Merkezlerinde görev yapan kurum 
müdürlerine yönelik gerçekleştirilen 
söyleşinin ilk konuğu NİLSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Yalçın Aras oldu.

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Bursa 
İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, 
BUYÖN kapsamında yapılan etkinliklerden 

birisi olan tematik söyleşilerin ilkinin, 
sanayi temasıyla yapılmış olmasının, 
Bursa’nın ülkemiz sanayi sektöründeki yeri 
düşünüldüğünde çok anlamlı olduğunu 
vurguladı.

Dülger, “Her yönetici bulunduğu 
ortamı, içinde bulunduğu organizmayı, 
canlı yaşam merkezini çok iyi bilmek 
durumundadır. Meslek seçimlerinde bu 
durum elzemdir. Mesleki eğitime yönelik 
eğitim veren okul müdürlerimiz, sizler 
Bursa sanayisini çok iyi bilmelisiniz, 
Bursa gelişimini çok iyi bilmelisiniz, 
öğrencilerinizin okullarınızdan mezun 
olduktan sonra alacağı pozisyonu çok iyi 
bilmelisiniz. Bugün bu çalışmayı öncelikle 
bu nedenle gerçekleştirdik. Nilüfer 
bölgesinin İşadamları Derneği Başkanı 
bugün bizimle birlikte olacak ve fikir 
alışverişinde bulunacağız. Eğitim nasıl 
olmalı, sanayi nasıl olmalı, aralarındaki 
uyum ve birleşme nasıl sağlanmalı bunu 
konuşmaya çalışacağız. Katılımcıların 
programın sonunda müstefid olarak 

ayrılacaklarını temenni ediyorum” dedi.

Gerçekleştirilen söyleşide NİLSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı, NOSAB Müteşebbis Heyeti 
Başkanı ve GÖKÇELİK Çelik Eşya San. Tic. 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras 
hayatından kesitler eşliğinde eğitimin 
sanayi için önemini vurguladı. Kendisinin 
öğretmen bir babanın yedi çocuğundan 
biri olduğunu, ağabeyleri dahil ailede 
birçok öğretmen bulunduğunu ifade 
eden Aras, bu durumun ve ticaret lisesi 
mezunu olmasının kendisine iş hayatında 
büyük fayda sağladığını ve şu anda Bursa 
sanayisine yön veren iş adamlarının büyük 
bir çoğunluğunun meslek lisesi mezunu 
olduğunu vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE bölümü 
öğretmeni ve BUYÖN proje koordinatörü 
Dr. Muammer Değirmendere’nin Yalçın 
Aras’a eşlik ettiği söyleşi, okul ve kurum 
yöneticilerinin etkinliğin içeriğine yönelik 
sorularının cevaplanması ve Aras’a plaket 
takdim edilmesinin ardından sona erdi.

ARAS, TECRÜBELERİNİ MESLEK LİSESİ 
MÜDÜRLERİYLE PAYLAŞTI

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
bünyesindeki resmi okul ve 
kurumlarda görev yapan 
yöneticilerin kişisel-mesleki bilgi 
ve beceri düzeylerini artırmak 
amacıyla AR-GE birimi tarafından 
hayata geçirilen Bursa Eğitim 
Yönetimi Platformu Projesi 
(BUYÖN) ilk tematik söyleşisini 
“Sanayici Gözüyle Eğitim” 
temasıyla gerçekleştirdi.
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TASARIM MERKEZİNİN 
YENİ KONSEPT ÜRÜNÜ 
TEL RAF
Market ekipmanları sektörünün vazgeçilmez ham 
maddelerinden tel , Gökçelik’in tasarım ve üretim 
ekibinin elinde yepyeni bir şekil aldı.

Gelişen perakende ihtiyaçları ve müşterilerin farklılık 
talepleri üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 
“volcano”tel raf sistemi geliştirildi. 

Modüllerinin farklı açılarda uyumu sayesinde mağaza 
içerisinde istenilen şekli alan ünite dizilimleri ile kolon 
dönüşlerinde ya da köşe verimlilikleri ile marketlere 
extra alan kazandıran “volcano” özel tasarımları ile 
de marketlere renk katıyor.

Normal süpermarket konseptinden 
tamamen farklı olan projede Hintli 
firmanın tasarım ekibiyle birlikte çalışan 
Gökçelik tasarım ve üretim ekibii; metali 
ahşap, tel ve polikarbon kombinasyonları 
içeren, tamamen benzersiz özel ürünler 

oluşturdu. 

Bolywood yıldızları, diplomat aileleri ve 
çok yüksek gelirli Hintli iş insanları ve 
bürokratlarının alışveriş yaptığı konseptin 
Hindistan’da bir benzeri daha yok.

En güçlü özelliklerinden biri, özel ürün 
üretimine imkan veren tasarım ve üretim 
teknolojileri olan Gökçelik, tamamı özel 
ürünlerden oluşan bu projeyi çok kısa bir 
zamanda hayata geçirdi.

HİNDİSTAN’IN EN LÜKS SÜPERMARKETİNİN 
SERGİLEME SİSTEMLERİ GÖKÇELİK’TEN

Gökçelik, Food Hall markasıyla Hindistan’ın en lüks süpermarketini oluşturan Future Group’a çözüm ortağı oldu. 
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Yüksek seri üretim teknolojisinin yanı sıra güçlü tasarım 
ekibi ve özel ürün üretimine imkan sağlayan CNC 
makinaları ile konsept projelere imza atan Gökçelik, 
Suudi Arabistan’ın en büyük unlu mamül zincirini bu 
halkaya kattı. Firmanın kendisine ait dekor konseptini 
ürünleri ile birleştiren Gökçelik, Suudi Arabistan 
şehirlerinin en prestijli caddelerindeki bu projelere 
imza atmaya devam ediyor. 

YURT DIŞINDA 
BİR KONSEPT 
PROJE DAHA 
HAYATA GEÇTİ

İSTANBUL PERDER’İN BURSA ÇIKARMASI
Türkiye Perakendeciler 
Federasyonu’nun ana omurgasını 
teşkil eden İstanbul Perakendeciler 
Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu 
Gökçelik’i ziyaret etti.

İstanbul PERDER Başkanı Ramazan Ulu, 
Genel Sekreter Faruk Güzeldere ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Soner Doruk ile Bursa PERDER 
Başkanı Haşim Kılıç ve yönetim kurulu 
üyeleri, Bursa PERDER üyesi olan Gökçelik’i 
ziyaret etti. Heyet, Yalçın Aras ile perakende 
sektörü hakkında görüş alışverişinde 
bulundu. Gıda perakendesi alanında güçlü 
markaları ile Türkiye’nin önemli bir pazar 
olduğunu belirten Aras, ziyaretleri için 
PERDER yöneticilerine teşekkür etti.
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GÖKÇELİK 
GÜNEY AMERİKA’DA 
KOLOMBİYA VE 
PERU’DAN SONRA 
SURİNAM’DA 

Gökçelik, Türkiye’ye göre dünyanın öbür 
ucu sayılabilecek Güney Amerika’da, 
ihracat payını her geçen gün arttırıyor. 

Almanya’da EUROSHOP Fuarı’nda yapmış 
oldukları görüşmeleri değerlendiren 
Gökçelik dış ticaret ekibi, Kolombiya ve 
Peru’dan sonra Surinam’ı da ihracat yapılan 
ülkeler listesine ekledi. 

Endonezya’daki partnerleri ile bölgenin en 
büyük perakende ekipmanlarını fuarına 
katılan Gökçelik, yaptığı ikili görüşmelerle 
yeni anlaşmalara imza attı. 250 milyona 
yaklaşan geniş nüfusuyla bölgenin en 
önemli ticari dinamiklerinden olan ülkeye, 
ihracatın en zor yanı yüksek gümrük 
vergileri. 

Katılımın yüksek olduğu fuarda Gökçelik, 
aralarında ülkenin en büyük perakende 
temsilcilerinin de bulunduğu pek çok 
görüşme gerçekleştirdi.

ENDONEZYA’DA İKİLİ GÖRÜŞMELER

Gökçelik, uzun yıllardır ihracat 
yaptığı Asya Pasifik ülkelerine 
Endonezya’yı da ekledi. 
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TEMATİK MAĞAZALAR TASARIM İLE 
HAYAT BULUYOR

Migros, Türkiye’nin 72 ilindeki bin 475 
mağazası ve evlere hizmet sunan online-
mobil satış kanallarının yanında Migros 
Deniz Market ile denizden de hizmet 
vermeye başladı.

Yaz mevsiminde Fethiye ve Göcek 
koylarında bulunan deniz taşıtlarının 
yanı sıra karayolu ile ulaşımı zor olan 
köy ve kasaba halkının da ihtiyaçlarını 
karşılayacak olan Migros Deniz Market, 
40 metrelik uzunluğu ve 172 metrekarelik 
satış alanıyla süpermarketi denize taşıdı.

Migros Deniz Market’te paketli meyve, 
sebze, kavun, karpuz, et ve şarküteri 
ürünlerinden günlük ekmeğe, tekstil 
ürünlerinden deniz 
malzemelerine ve 
buza kadar 2 bin 500 
çeşit ürün Migros 
Mağazaları ile aynı 
fiyata satışa sunuluyor.

Gökçelik tarafından 
üretilen, bire bir 
Migros mağazası 

formatında tasarlanan Migros Deniz 
Marketin diğer marketlerden hiçbir eksiği 
yok. 

Migros, dünyanın ilk tam donanımlı yüzen mağazasını hizmete soktu. Migros Deniz Market; 40 metre boyu, 
172 metrekare satış alanı ve 2 bin 500 ürün çeşidi ile süpermarketi denize taşıdı.
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12 zincirlik bir anlaşmanın ilk halkası olan 
projenin tamamlanmasının ardından 
yapılan ziyaretle, Gökçelik heyetine 
teşekkürlerini ileten Ummanlı şirket 
yetkilileri, 6 zincirden oluşan yeni projede 
de Gökçelik ile çalışmaya karar verdiklerini 
belirtti.

Bölgedeki distribütör partneri ile yüzlerce 
projeye imza atan Gökçelik, aynı ziyaret 
çerçevesinde 5 farklı şehirde, yeni 
müşteriler ile karşılıklı görüşme yapma 
fırsatı buldu.

Ortadoğu’da güçlü pazar payına sahip olan Gökçelik, Umman’da yeni 
bir projeye daha imza attı. 

GÖKÇELİK 5 KITADA, ŞİMDİ DE 
UMMAN’DA

AMERİKA’YA İHRACAT
ABD’de yeni bir distribütör anlaşması yapan Gökçelik, bölgeye olan ihracatını arttırdı. Uzun yıllardır bölgeye 
ihracat yapan şirket, yeni anlaşmaları ile artık Amerika pazarına daha çok ulaşıyor. 3 haftalık bir deniz yolculuğu 
ile müşteriye ulaşan raflar, Amerikan marketlerindeki yerini alıyor.



31

KOSOVA TİCARET HEYETİ 
GÖKÇELİK GDS FABRİKASINI GEZDİ

BUMİAD tarafından düzenlenen “Türkiye-
Kosova Ekonomi Buluşması” kapsamında 
Bursa’da bulunan Kosova ticaret heyeti, 
Gökçelik’in en son yatırımı olan Endüstri 
4.0 tabanlı fabrikası GDS depolama 
sistemleri tesisine ziyarette bulundu. 
Ziyarette Kosova Büyükelçisi Rejahan 
Vuniqi ve Pakistan Büyükelçisi Avni 
Spahiu’nun yanı sıra BUMİAD Başkanı 
Orhan Efe ve çok sayıda işadamı eşlik etti.

2017 yılının son aylarında düzenlediği 
törenle hizmete açtığı GDS fabrikası ile 
dikkatleri üzerine çeken Gökçelik, Endüstri 
4.0 tabanlı teknolojik üretim hattı ile raf 
üretimi konusunda dünya pazarında söz 
sahibi olmaya devam ediyor. 

Kosovalı işadamlarına tesis hakkında 
bilgi veren Gökçelik A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Yalçın Aras “Yeni yatırımımız ile 
kapasitemizi en az yüzde 30 arttırdık. 
İnandığımız değerlerimizi, tecrübe, 
teknoloji ve kalite ile birleştirip, 60’a 
yakın ülkeye çözümler üretmeye devam 
ediyoruz. Yapmış olduğumuz işin gereği 
birçok sektörle iç içe çalışıyoruz. İlk 
üretime başladığımız yıllarda kısıtlı 
olanaklarla üretim yapımızın birçok 
sektörü içinde barındırdığı bilinci ile 
gelişimimizi sürdürdük. Büyüttüğümüz 
sektörlerin ihtiyaçlarına özel olarak 
ayrı birimler ve fabrikalar açtık. Market 
ekipmanları ürettiğimiz fabrikamız ayrı, 
ahşap mağaza dekorasyonları ürettiğimiz 

fabrikamız ayrı, özel ve pratik ürünleri 
ürettiğimiz fabrikamızı ise ayrı ayrı 
makinalaştırarak mümkün olduğu kadar 
yeni teknolojiler kullandık. Yeni çıkan 
teknolojileri ise sürekli takip ettik” dedi.

Endüstri 4.0’ın Gökçelik’e kattıkları ile 
ilgili de bilgi veren Yalçın Aras, “Eskiden 
üç dakikada bir travers üretirken şimdi 
dakikada 7 travers üretebilir hale geldik. 
Dakikada dört metre ayak üretirken bunu 
25 metreye çıkardık. Yılda 15-20 bin ton 
olan saç işleme kapasitemizi 100 bin 
tona çıkardık. En az 5 saatte boya rengi 
değiştirirken şimdi 10 dakikada boya 
değiştirebilen bir teknolojiye sahip olduk” 
dedi.

Raf sistemleri üretimi ile Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından olan Gökçelik, geçtiğimiz günlerde 
Kosova’dan gelen ticaret heyetini Bursa’daki üretim tesislerinde ağırladı. En yeni yatırımı GDS fabrikası ile 
depo sistemleri üretimini seri hale getiren Gökçelik, yabancı ticari heyetlerin de ilgisini çekiyor.
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İş yaşamınız dışında sizi yazdığınız 
kitaplar ile tanıyoruz. Yazma serüveni 
nasıl başladı?
Eskiden beri hayatımdaki önemli 
olayları not almak, fotoğrafları, gazete 
kupürlerini saklamak benim için bir 
alışkanlıktır. Bizim yaşımızda olanlar 
hatırlarlar, bankaların dağıtmış olduğu 
küçük defterler vardı. İşte benim de 
not almak için onlardan kullanmışlığım 
çoktur. Aslında bir gün kitap yazarım 
diye not almaya başlamamıştım, bu 
benim için doğal bir refleksti. Yıllar 
sonra sakladığınız fotoğrafların, tutmuş 
olduğunuz o küçük notların zihninizi nasıl 
çarçabuk tazelediğini, aslında anılarınız hiç 

kaybolmadığını ve sadece siz hatırlayana 
kadar tozlu bir rafta sizi beklediğine şahit 
oluyorsunuz. Tüm yaşamım boyunca 
biriktirdiğim ve küçük notlar sayesinde 
tüm detaylarını hatırladığım anılarım, 
bugünkü kitaplarımın ana omurgasını 
oluşturdu.

İlk kitabınızı yazmaya nasıl karar 
verdiniz?
İlk göz ağrımın adı ‘Perakende 
Düşünceler’dir. Bir gün iş için gittiğim 
Antalya’dan Bursa’ya dönerken uçak 
rötar yapmış, ben de vakit geçirmek için 
havaalanında gezinmeye başlamıştım. 
Bu zaman öldürme üzerine kurulu 

gezintim esnasında küçük, büfe tarzı bir 
dükkanda, sahibi olduğunu düşündüğüm 
adamın kara kara düşündüğünü fark 
ettim. Nasılsa vaktim de var, maksat 
sohbet olsun düşüncesiyle dükkandaki 
adama ‘Ne düşünüyorsun arkadaş?’ 
diye sordum. Hiç tanımadığı birinden 
gelen bu soru karşısında irkilen adam 
kendini toparladıktan sonra ‘İşler çok 
kötü, kiram çok yüksek, ben de batmak 
üzereyim’ dedi. Belki bir yardımım 
dokunur düşüncesiyle sohbete devam 
ederek ‘bu bakkalı havaalanı içinde neden 
açtın?’ dedim. Bir kez daha kafasını 
kaldırıp, biraz da sitemkar bir bakışla 
‘Bakkal mı burası?’ diye soruma soruyla 

PERAKENDE SEKTÖRÜNE ADANMIŞ 
KIRK YIL
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cevap verdi.  Ortamı yumuşatmak için 
‘bakkaldan farkı bir tek yoğurt eksik’ 
dedim. Adam tebessüm ettikten sonra 
‘gel abi sana bir çay ısmarlayayım, battı 
balık yan gider’ diyerek beni bir tabureye 
oturttu. Uçağın kalmasına kadar kalan 
sürede adama dükkanının bankosunun 
nasıl olması gerektiğinden, kılık kıyafetine 
ve dükkanında ne tür ürünlerin olması 
gerektiğine kadar pek çok tavsiyede 
bulundum. Anonsu duyunca kalktım, 
adama hayırlı işler diledikten sonra uçağa 
binerek Bursa’ya doğru yolculuğuma 
başladım. Yol boyunca düşündüm, insanlar 
ticarethane açıyorlar, işi biliyorlar ama 
perakende ayrı bir uzmanlık istiyor. Hatta 
perakende günümüzde ışıklandırmadan, 
çalınan müziğe kadar pek çok detayıyla 
neredeyse bir bilim dalı haline gelmiş 
durumda. E bu da bizim mesleğimiz. İşte 
bu seyahatin sonunda perakende, ticaret, 
ticaretin şekilleri konularındaki birikimimi 
‘Perakende Düşünceler’ kitabımda bir 
araya getirmeye karar verdim. Kitabım 
yayınlandıktan sonra eş, dost birçok 
insana gönderdim. Çok olumlu tepkiler 
aldım. Pek çok iş insanı, işletmelerinde 
çalışanlarına dağıtmak için o kitaptan daha 
fazla göndermemi istedi, ben de kimseyi 
kırmayarak gönderdim.

İkinci kitabınızın konusu birinci 
kitabınızdan biraz daha farklı. İkinci 
kitapta neler anlattınız?
İkinci kitabımın konusu NOSAB oldu. 
Bugün Bursa’nın en önemli sanayi 
bölgelerinden biri olan Nilüfer Organize 
Sanayi Bölgesi’ni kurarken arkadaşlarımla 
birlikte çok zorlu bir çalışma dönemi 
geçirdik. O yıllarda da yazma alışkanlığım 
olduğundan dolayı yaşadıklarımızı tek tek 
not aldım. Ve aradan yıllar geçtikten sonra, 
bütün toplantılar ve yaşanılan olayların 
içerisinden en güzellerini seçerek bir kitap 
ortaya çıkardım. Bu kitabımda kamu 
kurumlarıyla heyetimiz arasında yaşanan 
süreçler, belediye kurumlarıyla sanayici, 
sanayici ile sanayicinin arasında geçen 
olayları aktardım. Devletin sanayiciye 

bakış açısını, sanayicinin nasıl bir azim ve 
mücadele ile bir yerlere geldiğini, devletin 
zihniyetiyle özel teşebbüsün zihniyetinin 
arasındaki farkları ortaya koymaya 
çalıştım. Tüm bunları yazarken de mizahi 
bir dille olayları aktarmaya çalıştım. Bu 
kitabım daha sonra Türkiye’nin pek yerinde 
OSB kurmaya çalışan iş insanları tarafından 
istenilen ve aranılan bir rehber kitap oldu.

Ve Barışa Mektuplar.  Üçüncü kitap 
nasıl doğdu?
Rotary Kulübü Başkanlığım dönemimde 
arkadaşlarıma bir kitap çıkaracağımı 
söylemiş ama aslında bu kitabı çok 
önceden planlamaya başlamıştım. Her 
meslekten, her yaştan ve sosyal statüden 
insanların mesleğini ve mesleğinin 
barışa katkısı ile ilgili duygularını anlatan 
mektubu bana göndermelerini istedim. 
Sağolsunlar beni kırmadılar, her kesimden 
çok sayıda geri dönüş oldu. Mektuplar 
arasından 103 tanesini seçerek kitap 
haline getirdim ve bu kitap da Barışa 
Mektuplar oldu.  Gerçekten, her insanın 
mesleğini severek yapması gerektiğin 
inananlardanım. Sevgi içinde barışı da 
barındırır.  Turistin bir ülkeye gittiği zaman 
karşılaştığı ilk insan hostestir, pasaporttaki 
polistir, bindiği taksideki şofördür, 
lokantadaki garsondur. İnsanı sevmeyen 
hasta bakıcı olmasın, sanayiyi sevmeyen 
mühendis olmasın, yüzü gülmeyen esnaf 
olmasın. Kimse sevmediği işi yapmasın. 
Hayatı boyunca kendisine de karşı tarafa 
da işkence yapar. Eğer insanı sevmiyorsan 
hemşirelik, hasta bakıcılık, garsonluk 
yapmayacaksın, hizmet sektöründe 
çalışmayacaksın. Sevdiğin işi yapacaksın. 
Herkesin mutlaka sevdiği bir mesleği 
vardır. Eğer yapamıyorsan da ona yakın bir 
meslek seçeceksin diye düşünüyorum.

Yeni bir kitap hazırlığı var mı? Sizi takip 
eden okuyucular sizden müjdeli bir 
haber alabilecek mi?
Şimdi, daha önceki kitaplarımda 
yer vermediğim anılarımı yeni bir 
kitapta ya da kitaplarda toplamaya 

çalışıyorum, taslağını hazırladım bile. 
Hali hazırda yayınlanmış üç kitabım var. 
Bu hazırladığım anı serisiyle dört veya 
beş olabilir. Ayrıca gazete ve dergilere, 
haftalık yazdığım köşe yazılarını da bir 
kitapta toplamayı düşünüyorum ki etti 
mi size altı. Son olarak çok gezen biri 
olarak seyahat notlarımdan da bir kitap 
çıkacak diye düşünüyorum. Yazmayı, 
topluma mesaj vermek açısından önemli 
buluyorum. Şahsen toplumla paylaşmak 
benim açımdan çok önemli. Yazmış 
olduğum kitaplarda kendi bakış açım ve 
tecrübelerimle sanayici profilini anlatmaya 
çalışıyorum. Sanayicilerin de pek çok insan 
gibi bir hayatının olduğunu ve pek çok 
insandan ise kat be kat fazla çalıştığını 
anlatmaya çalışıyorum. 7/24 iş düşünen, 
emekliliği olmayan bir insan olduğunu 
göstermeye çalışıyorum. 

Kitap dedik, ama sizin kitap dışında da 
sosyal medyada paylaşımlarınız var. 
Siz oradan da yazılar paylaşıyorsunuz. 
Sosyal medyayı nasıl kullanıyorsunuz?
Facebook, Twitter ve Instagram olmak 
üzere bu sosyal mecraları takip etmeye 
ve zamanım ölçüsünde kullanmaya 
çalışıyorum. Zaman zaman da Facebook’da 
yazılar yazıyorum. Bazen spor, bazen 
güncel sosyal olaylar ve hatta bazen 
de doğa ve hayvanlar hakkında yazılar 
yazdığım oluyor. Yazarken asla ve asla 
farklı düşünceden, farklı dünyadan olan 
insanlara karşı rencide edici olmam, kırıcı 
olmaktan kaçınırım. Sosyal medyada 
binlerce takipçim, arkadaşım var ve 
bunların içinde her türlü dünya görüşüne 
sahip insan var. Herkesin görüşüne 
saygı duyuyorum. Herkes istediği gibi 
düşünebilir ve elbette farklı düşünmekte 
de özgürlerdir. Bir başkasının benim gibi 
düşünmesi gibi bir zorunluluğu yok. 
Ancak onların da bana saygı göstermesini 
beklerim. Zaten bunu gerçekleştirdiğimiz 
anda toplum olarak pek çok sorunun 
üstesinden kolaylıkla gelebiliriz diye 
düşünüyorum.
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YALÇIN ARAS TECRÜBELERİNİ 
ÜNİVERSİTELİ GENÇLER İLE 
PAYLAŞTI

Uludağ Üniversitesi İşletme Topluluğu’nun 
on üç yıldır kesintisiz olarak sürdürdüğü 
PBYSK etkinliği bu yıl da önemli konu 
ve konuşmacılar ile Uludağ Üniversitesi 
Görükle Yerleşkesi Prof.Dr.Mete Cengiz 
Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Sektörlerin önde gelen şirketleri ve 
üst düzey yöneticileri ile öğrencileri 
buluşturan etkinliğe konuk olan Yalçın 
Aras, iş yaşamında yakaladığı başarının 
sırlarını öğrenciler ile paylaşırken onlara 
iş hayatı ile ilgili önemli tavsiyelerde de 

bulundu. Bugün perakende sektöründe 
raf sistemleri üretiminde lider şirketler 
arasında yer alan ve son dönemde 
gerçekleştirdiği endüstri 4.0 yatırımları 
ile adından söz ettiren Gökçelik şirketinin 
kuruluş hikayesi, iş hayatından karşılaştığı 
zorluklar ve başarıyı yakalamak için 
verdiği mücadele hikayesini paylaşan Aras, 
eğitim süresinin sonunda mezun olarak iş 
hayatına atılacak olan gençlere pek çok 
önemli tavsiyede bulunurken etkinliğin 
son bölümünde gençlerin sorularına cevap 
verdi. 

Uludağ Üniversitesi bünyesinde 
faaliyet gösteren Uludağ İşletme 

Topluluğu (ULİT) tarafından 
on üçüncüsü düzenlenen ve üç 

gün süren Ulusal Profesyoneller 
ve Başarılı Yöneticilerle 

Sektörler Kongresi’nin ilk günkü 
konuşmacaları arasında yer alan 

Gökçelik A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Yalçın Aras, tecrübelerini 

gençler ile paylaştı.
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BUSİAD MESLEK HİZMET ÖDÜLÜ 
YALÇIN ARAS’IN

Bursa Sanayicileri ve İşadamları 
Derneği’nin organize ettiği ve bu yıl 
23’üncüsü gerçekleştirilen BUSİAD 
Doğan Ersöz Ödülü ve Başarı Ödülleri 
Almira Otel’de sahiplerini buldu. BUSİAD 
Yönetim Kurulu tarafından “2016 Doğan 
Ersöz Ödülü ve BUSİAD Başarı Ödülleri 
Yönetmeliği” çerçevesinde ödül almaya 
hak kazanan isimleri oy birliği ile 
belirlendi. Gökçelik AŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Yalçın Aras’ın BUSİAD Meslek 
Ödülü’nün sahibi olduğu gecede, Oyak 
Renault Otomobil Fabrikaları AŞ Doğan 
Ersöz Ödülü, Emko Elektronik AŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı Ayhan Ispalar BUSİAD Özel 
Başarı Ödülü, Bursa Kültür Sanat ve Turizm 
Vakfı da BUSİAD Eğitim ve Kültüre Katkı 
Ödülü’ne layık görüldü.
“Rafın Olduğu Her Yerde” sloganı ile 

raf sektöründeki başarısını katlayarak 
sürdüren Gökçelik Yönetim Kurulu Başkanı 
Yalçın Aras, ülke ekonomisine yaptığı 
katkıları ödül ile taçlandırdı. Bu tür 

ödüllerin çalışmalarını daha da motive 
ettiğini belirten Yalçın Aras, GDS markası 
ile depo sistemleri konusunda da seri 
üretime geçtiklerini hatırlatırken, “Ağır 
Yüklerin Sorumluluğu Da Ağır Olur” sloganı 
ile Gökçelik Depo Sistemleri markası ile 
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesinde 20 
bin metrekarelik alanda depo sistemleri 
seri üretim hattını hayata geçirdik. 
Toplamda 30 bin metrekare kapalı alan, 
50 milyon TL’lik yatırım ile 4 fabrikada 
raf sistemleri konusunda son teknoloji ile 
üretim yapıyoruz. 4. fabrikada da Endüstri 
4.0 hedefiyle otomasyon ve bilgi işlem 
teknolojileriyle Depo Sistemleri konusunda 
çözüm üretmeye devam edeceğiz. Bizi 
ödüle layık gören herkese çok teşekkür 
ediyorum. Bundan sonra da yatırımlarımız 
devam edecek” dedi. 

Gökçelik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras, bu yıl 23’üncüsü gerçekleşen BUSİAD Doğan Ersöz Ödülü ve 
Başarı Ödülleri çerçevesinde BUSİAD Meslek Ödülü’nün sahibi oldu.
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