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Röportaj

Ogis'ten ve firmanýzdaki iþleyiþten bahseder misiniz?

1999 yýlýn da tekstil ve inþaat sektöründe faaliyete baþlamýþ,
akabinde kimyasal hammadde tedarikçisi olarak kimya
sanayinde yerini almýþtýr. Tecrübesini önceki iþ sahalarýnda
göstermiþ olduðu titizlikten alan Ogis dinamik yapýsý ile kendi-
ni global þartlara ivedilikle adapte edebilmektedir.

Ogis çalýþanlarýnýn kiþisel geliþimine çok özen göstermekte ve
aþaðýdan yukarýya doðru bir yapýlanma stratejisi benimsemek-
tedir. Bu neden tüm çalýþanlarýn bir üst pozisyon için her an
hazýr ve donanýmlý olmasý saðlanmaktadýr. Bu bizim için yeni
ürün geliþtirme ya da yeni sektör satýþ alanlarýnýn oluþturulmasý
sýrasýnda oluþacak insan kaynaklarý eksikliðini ortadan kaldýr-
mýþtýr.

Ogis, finansman kaynaklarýný oldukça verimli kullanan ve öz
sermayesi ile hareket eden zannederim nadir þirketlerdendir.
Finansman kaynaklarýnýn günümüz global koþullarýnda ne

kadar önem arz ettiðini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle aktif ve
pasif hareketlerinde oldukça dengeli bir yapýyla hareket etmek-
teyiz.

Müþterilerimiz tüm çalýþanlarýmýz ile oldukça rahat iliþki kura-
bilmekte ve tüm isteklerine cevap bulabilmektedir. Þunu da
ifade edeyim ki, Ogis müþterisini bir ticari ortak olarak görmek-
te ve bunu müþterileri de bu þekilde bilmektedir.

Þirketler genel olarak kýsa, orta ve uzun vadeli hedeflerle
hareket ederler. Tabi biz de böyleyiz. Bazen kýsa vadeli hedefler
uzun vadeli hedeflerle çakýþabilmekte ve firmalar kýsa vadeli
hedefleri tercih edebilmektedirler. Ogis olarak uzun vadeli
hedeflerimiz her zaman kýsa vadeli hedeflerimizin önünde tut-
maktadýr. 

Ogis birçok sektöre hizmet veriyor. Bunlar; beton sanayi, balata
sanayi, boya imalat sanayi, temizlik sanayi, plastik sanayi (PE,
PVC), tekstil, terlik, ambalaj, deri sanayi, kozmetik sanayi,
kauçuk sanayi, akrilik sanayi gibi…

Þuan elektronik sanayi için yeni bir üründe yakýn zaman da
piyasaya çýkarmaya hazýr. "Ar-ge"si tamamlanan bu ürün þimdi
kullanýcý firmalarda 6 aydýr Ar-ge yapýlmakta ve zannediyorum
bu yýlsonu itibarý ile tamamen satýþa çýkabilecek.

Ogis üründe kaliteden taviz vermeyecektir. Bahsi yukarda da
geçen sektörlere hammadde tedariki yapmak önemli bir Ar-ge
birikimi gerektirmektedir. Sürekli ithalatý yapýlan ürünleri
býrakýn, özel istekle ithalatý yapýlan ürünlerde dahi sýfýr hata
olmasý Ar-ge departmanýmýzýn çok iyi çalýþtýðýnýn bir göstergesi
olsa gerek…

Ogis olarak ürünün kalitesinin yanýnda günümüz þartlarýnda
dinamik yapý, hýzlý ve hatasýz hizmet farklýlaþmada önemli bir
yer tutmuþtur. Bu nedenle daðýtým ve depolama hizmetini pro-
fesyonel þirketlere ihale ederek yapmaktayýz. 7000 m2 kapalý
alana sahip bir depo alaný ve her gün sayýsýz sevk operasyonu
gerçekleþtirecek bir lojistik departmanýna sahibiz.      

"Kimya Dünyamýzdýr'' sloganýyla yola çýkan Ogis çevreye
duyarlýlýk noktasýndaki hassasiyetini de korumaktadýr. Bu vesile
ile ithal ettiði ürünlerin teknik özellikleri ve MSDS bilgilerini de
müþterisine sunmaktadýr.

Rekabet yükselmemizi saðlýyor

"Kimya Dünyamýzdýr'' sloganýyla yola çýkan Ogis çevreye duyarlýlýk noktasýndaki hassasiyeti-
ni de korumaktadýr. Bu vesile ile ithal ettiði ürünlerin teknik özellikleri ve MSDS bilgilerini
de müþterisine sunmaktadýr.
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Ürünleriniz hakkýnda ayrýntýlý bilgi alabilir miyiz? Ürün skalanýzý
hangi ürünler oluþturuyor?

Avrupa, Amerika ve Uzakdoðu ülkelerinden ithal ettiði ham-
maddelerle yukarda da bahsettiðim sektörlerin hammadde
tedariklerini saðlamaktayýz. Kýsaca ifade etmek gerekirse pig-
mentler, solventler, elyaflar, viskozite ayarlayýcýlar, reçineler, pig-
ment pastalar, stiren akrilikler, vs gibi ürün gruplarýný stoktan
satýþýný yapmaktayýz. 

Tüm Türkiye'ye hizmet veriyor musunuz?

Evet. Türkiye geneli satýþ mevcut olduðunu belirtelim. Nihai kul-
lanýcýya direk satýþ yapmayý tercih ediyoruz. Bizim Ýstanbul
depomuz dýþýnda bir depomuz mevcut deðil. Bu belki bir dez-
avantaj gibi gözüküyor ancak bizle çalýþan þehir dýþý firmalar
þunu görüyorlar ki saat 11.00 a kadar gelen tüm sipariþler bir
sonraki gün içersinde ellerinde oluyor. Tabii bu çok iyi bir sevk
operasyon baþarýsýdýr. Yukarda da bahsetmiþtim; lojistik sevk
operasyonumuzu bir þirkete ihale ettik. Bunun faydalarýný
görüyoruz.

Sipariþ edilen ürün ne zaman müþterinin elinde oluyor?

Ürünün kalitesi, sürekliliði ve fiyatý yanýnda zamanýnda müþ-
terinizin elinde olmasý da önemli bir kriter. Güçlü bir stok ka-
pasitesine sahip olmamýz nedeniyle, sevkýyatlarda bir gecikme
olmuyor. Az evvelde bahsetmiþtim gün içinde saat 11.00 a
kadar gelen sipariþler þehir içi ayný gün þehirlerarasý ise bir son-
raki gün içinde teslim ediliyor. 

Yaþanan rekabetin de sektöre olumsuz yansýdýðýný düþünüyor
musunuz? 

Þunu belirtmekte fayda var: ithal edilen ürünlerin uluslararasý
hammadde fiyatlarý birbirine zaten çok yakýn. Onun için fiyat
bazlý satýþ farklýlaþmasýný çok makul görmüyorum. Kalite,
süreklilik, sevkiyat ve müþteri hizmetleri farklýlaþmasýnýn daha
ayýrt edici olduðunu düþünüyorum.

Sürekli geliþim, ekipman ve donanýma önem gösteren fir-
mamýz, müþteri her zaman haklýdýr ilkesiyle çalýþmakta ve müþ-
teri memnuniyet anketleriyle bu görüþlerimizi pekiþtirmekteyiz.
Piyasalardaki yaþanan rekabeti, bu ilke doðrultusunda müþteri-
lerimize en iyi hizmeti vererek ve kalite konusunda ödün ver-
meyerek aþmaktayýz. Haklý rekabet içerisinde en önemli faktör
olarak gösterilen uygun fiyatlandýrmanýn yaný sýra müþteride
güven olgusunu oluþturmak bizim yaþadýðýmýz zor rekabet
þartlarý içerisinde yol alabilmemizi saðlayan en önemli fak-
tördür. Kanýmýzca müþteri gözüyle güvenilir bir firma olmamýz,
rakipler arasýnda önceliðimizi saðlayan birincil etkendir. Bunun
yaný sýra hýzlý ve zamanýn da sevkýyatlar tercih kýlýnmamýzý et-
kileyen diðer unsurlardan biridir.

Ogis kimya için yaþanýlan bu haklý rekabetin olumsuz olduðunu
düþünmüyoruz. Rekabetin artmasý bizim dýþa açýlma isteðimizi
ve kalite standartlarýmýzý daha yüksek kalmasýný saðladý.
Böylelikle müþteri memnuniyetini saðlamak açýsýndan rakiple-
rimiz arasýnda bizi farklý kýlacak yeni deðiþimler saðlamýþ oldu.

Farklýlaþma ve deðiþimlere açýk olmamýz bizi bu sektörde sahip
olduðumuz konuma getirmede ki en önemli sihirli sözcüklerdir.

Geçen ilk altý ayda Ogis beklentilerini gerçekleþtirebildi mi? Yeni
yýlýn kalan bölümündeki hedefleriniz neler? 

Son zamanlarda yaþanan piyasalardaki dalgalanmalar genel
anlamda bütün sektörleri olumsuz etkiledi. Özellikle kurlarýn
iniþli çýkýþlý eðilim göstermeleri, dolar-euro paritesindeki yük-
selmeler, navlun ve ÖTV'lerin artmasý gibi etkenler bizim gibi
ithalatçý firmalarý olumsuz bir þekilde etkiledi. Bunun yanýnda
petrol fiyatlarýnýn da devamlý bir artýþ trendinde olmasý ve
dünya piyasalarýnda yaþanan ekonomik buhranýn þirketlerin
büyüme hýzlarýndaki düþüþün diðer faktörlerinden biri oldu. 

Ancak yaþanan bu tüm olumsuzluklara raðmen ilk altý aylýk
dönemde ciro hedeflerimize fazlasýyla ulaþmayý baþardýk. Bu
baþarýdaki en önemli etken ise yalnýz birkaç sektöre baðýmlý
kalmayýp, birçok alternatif sektörlere hizmet vermemiz ve ham-
madde fiyatlarýnýn yükseliþidir. 

Hangi dönemlerde hangi sektörün daha çok hareketli olup
olmadýðýný iyi analiz edip, belirlenen dönemlerde o sektörlere
yoðunlaþýyoruz. Bu dönemsel aþamalarda satýþ ve pazarlama
departmanýn belirlediði yeni ürünleri de tespit edip bunu itha-
lat departmanýmýza aktarýyoruz. Ýthalat bölümü ve satýþ
bölümünün ortaklaþa yaptýðý araþtýrmalardan sonra çýkacak
karar doðrultusunda bu ürünlerin ithal edilip edilmeyeceði
böylelikle neticelendirilmiþ oluyor.    

2007 yýlýnda çok iyi bir performans sergileyen firmamýz, 2008
yýlýnýn ilk altý ayýnda ciro bazlý hedeflerinde %100 performans
sergilerken tonaj bazlý hedeflerini %70 baþarý ile tamamladý.
Yani ciro hedeflerini yakaladýk ancak bu tonajýmýza yansýmadý. 

Genel anlamda içinde bulunduðumuz sektörün dünü ve bu
günü arasýndaki süreci nasýl deðerlendiriyorsunuz? Sektörün
sýkýntýlarý nelerdir? Bunlarýn aþýlmasý için neler yapýlmalý?

Oldukça geniþ çerçevede bakýlmasý gereken bir soru. Bu soruya
satýn alan ve tedarik eden noktasýnda ele almak istiyorum. Tabii
çok geçmiþe gidemeyeceðim ama son 10 yýl içindeki deðiþim
bile gözle görülür deðerlerde olduðunu düþünüyorum. Kimya
sanayine yatýrým yapan firmalar önceden makine yatýrýmý, ham-
madde yatýrýmý yapar ve ucuz hammadde ile en ucuz mamül
yapabileceklerini düþünürlerdi. Fakat geçen zamanla verimin
önemi anlaþýldý. Bu da alým yapýlan hammaddenin fiyatýndan
daha ziyade yüzdelik verimine bakýlmasýna sebep oldu. Bu nok-
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tadan bakýldýðýnda sektöre orijinal katkýsýz ve sürekli ayný kalit-
ede mamül tedarikinde bulunan firmalarý ayýrdý. Ar-ge yatýrýmý
ve yetiþmiþ insan kaynaklarýna pek önem verilmezdi. Ama glob-
al rekabetçi piyasa þartlarý inovasyonu kaçýnýlmaz hale getirmiþ
olup insan kaynaklarý, Ar-ge ve biliþimin önemi anlaþýldý.Bu nok-
tadan bakýldýðýnda sektöre orijinal katkýsýz ve sürekli ayný kalit-
ede mamül tedarikinde bulunan tedarikçi firmalar ayrýldý.Þunu
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da belirtmek istiyorum; Ogis her zaman bu deðerlere sahip
çýkýp müþterisini ticari ortaðý olarak görmüþ ve verimlilik
esaslý bir satýþ stratejisi gütmüþtür. Bu deðiþimin son 10 yýlda
artýþ göstermesi rekabetçi piyasa koþullarý yanýnda, yeni jen-
erasyonun þirketlerde inisiyatif almasý da önemli bir etken
olarak görülmelidir. 

Tabi gözden kaçýrýlmamasý gereken bir unsur da þudur;
Üzeyir Garip Beyefendinin de bir seminerde ifade ettiði gibi
"genç neslin enerjisi, heyecaný ile önceki jenerasyonun bilgi
birikimi ve deneyimi bir harç haline getirilmesi þirketleri daha
güçlü ve kalýcý yapacaktýr". Bu tespit bence oldukça önemli
bir gerçekliktir. Bunu baþaran firmalarýn daha kalýcý ve
kurumsal yapýya hýzlý adapte olduðunu görmekteyiz.

Bu konu üzerine, çalýþan eðitimi, insan saðlýðý, çevre, enerji
(geri dönüþüm), otomasyon, Ar-ge ve daha birçok madde
üzerinde görüþ beyanýnda bulunulabilir. Biz sadece kurumsal
yapý ve verimlilik üzerinde durduk. Belki baþka bir zaman
bunlar üzerinde sohbet edebiliriz.

Son olarak bir mesajýnýz var mý?

Öncelikle çok faydalý ve keyifli bir sohbet oldu. Verimli,
kaliteli ve baþarýlý bir yýl geçirilmesi dileði ile…

Teþekkür ederiz.

Biz teþekkür ederiz.


