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“YENİLİKÇİ YATIRIMLARIMIZA 
DEVAM EDECEĞİZ”

YAYLA GMBH GENEL MÜDÜRÜ ETHEM ÇOLAKOĞLU:

Yayla GmbH Genel Müdürü Ethem Çolakoğlu, Ekovitrin’e yaptığı açıklamada,
“Gerek yatırım gerekse yeni ürün noktasında Yayla olarak planlamalarımız dahilinde 

çalışmalarımıza ve yenilikçi yatırımlarımıza devam edeceğiz’ dedi.

Y ayla, 1979’dan bu yana sofrala-
rımızın vazgeçilmez bir marka-
sı olarak yeni yatırımları ve yeni-
likçi yaklaşımıyla fark yaratıyor. 

2019 ve 2020 yıllarında hazır yemek sektö-
rüne yatırım yapan ‘Yayla’ yeni ürünleriyle 
marketlerde yerini aldı. 

Yatırımlara ve yeniliklere devam ede-
ceklerini belirten Yayla GmbH Genel Mü-
dürü Ethem Çolakoğlu, “Gerek yatırım ge-
rekse yeni ürün noktasında Yayla olarak 
planlamalarımız dahilinde çalışmalarımı-
za ve yenilikçi yatırımlarımıza devam ede-
ceğiz” dedi.

“KORONAVİRÜS İÇ VE 
DIŞ PAZARDA DARALMAYA 
NEDEN OLDU”

2020 yılının üçüncü ayından itibaren ko-
ronavirüs salgınının etkisiyle pek çok sek-
törde olduğu gibi kendi sektörlerinde de iç 
ve dış pazarda daralma yaşandığını belir-
ten Ethem Çolakoğlu, “Özellikle ihracat nok-
tasında yaşanan olumsuzluklara rağmen iç 
pazarda tüketicilerimize ürünlerimizi üret-
me ve ulaştırmada herhangi bir sorun ya-
şatmamaya gayret ettik. Bu olağanüstü dö-
nemde taşıdığımız sorumlulukla hareket 
ettik. Şimdi pazardaki lider konumumuz ve 
sektörü dominize etmedeki sorumluluğu-
muzla hareket ederek daha çok çalışarak 
bu yıl için belirlediğimiz hedeflerimize ulaş-
mayı planlıyoruz” diye konuştu.

“ÜRÜN ÇEŞİTLERİMİZİ 
ARTIRACAĞIZ”

Ethem Çolakoğlu, sözlerine şöyle devam 
etti: “Hızla büyüyen bir sektör hazır gıda sek-
törü. Bizim bunda kayıtsız kalmamız düşü-
nülemezdi ve hazır gıdaya yatırım yapma 
kararı aldık. Özellikle Almanya’da eksik olan 
börek işiyle başladık. Farklılaştırılmış, ha-
zır tüketilebilen, Anadolu’daki yapış şekliyle 
üreterek sofralara ulaştırmayı hedefledik. 

Bu hedefler doğrultusunda ciddi yatırım-
lar yaparak, üretim fabrikamızı kurduk. Bu-
rada evimizde yapılmış börek gibi üreterek 
tüketiciyle buluşturduk. Bu böreklerimiz; 
peynirli, patatesli, ve ıspanaklı olmak üze-
re şimdilik üç çeşit üretiyoruz. Fakat önü-
müzdeki dönemde yeni ürünlerle zenginleş-
tirerek çeşitlerimizi artırmayı hedefliyoruz. 
Tabi biz yalnızca börek olarak üretmek-
le kalmayıp hazır gıdalarda farklılaştırılmış 
ürünlerle yatırımlarımıza ve yenilikçi yakla-
şımlarımıza devam edeceğiz.”
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ETHEM ÇOLAKOĞLU: “Önümüzdeki 
dönemde yeni ürünlerle 

zenginleştirerek çeşitlerimizi artırmayı 
hedefliyoruz. Tabi biz yalnızca 

börek olarak üretmekle kalmayıp 
hazır gıdalarda farklılaştırılmış 

ürünlerle yatırımlarımıza ve yenilikçi 
yaklaşımlarımıza devam edeceğiz.”
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