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1998 yılında Bursa’da kurulmuş bir 
mühendislik şirketi olan Stok En-
düstriyel, 20 kişilik uzman kadrosu 

ve sahip olduğu geniş fiziki, teknik ve 
teknolojik imkânlarıyla gıda üreticisi olan 
müşterilerine, en son teknolojileri kullana-
rak anahtar teslimi modern üretim tesisleri, 
üretim hatları, gıda işleme makine ve ekip-
manları, teknik malzemeler, otomasyon sis-
temleri ve mühendislik hizmetleri sunuyor. 
Doğru bilgi ve ileri teknolojileri araştırıp 
geliştiren, sürekli kendini yenileyen, uzman 
mühendis kadrolarını kendi bünyesinde 
yetiştirip belirli hedeflere başarılı bir şekilde 
odaklayabilen Stok Endüstriyel, gelişmiş 
makine, ekipman ve imalat teknolojileri-
ni de kullanarak gıda sektörünün ihtiyaç 
duyduğu yüksek kalite ve hijyen standart-

larında çözümler üretiyor. Stok Endüstriyel; 
Sütaş, Aroma, Ak Gıda, Ülker, Pınar Süt, 
AB Gıda, Uludağ Meşrubat, Uludağ Maden 
Suları, Sek Süt, Oğuz Gıda, Coca Cola, 
Aslanoba Gıda, Nestle, Danone, Unilever 
gibi ulusal ve uluslararası pek çok gıda 
üreticisi firmaya, komple proje, teknik 
hijyenik malzeme, yedek parça, otomasyon 
çözümlerini ve teknik servis hizmetlerini, 
tek noktadan, hızlı, esnek ve ekonomik 
olarak sunuyor. Üretim tesisi kurulumunda 
ve modüler proses üniteleri imalatında Alfa 
Laval ürünlerini kullandıklarını belirten 
Stok Endüstriyel Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayvaz Şenol, bu ürünleri diğer malzeme ve 
hizmetlerle birlikte, yurtiçinde ve yurtdışın-
daki müşterilerine daha etkin bir bayi ağı ve 
satış kanalıyla sunmak için, insan kaynağına 
ve teknolojik altyapıya yatırım yapmalarının 
en önemli hedefleri olduğunu söylüyor. 
Ayvaz Şenol, şu anki çalışmalarını, komple 
üretim tesisi kurulumunda ve modüler 
proses üniteleri imalatında kullandıkları 
Alfa Laval ürünlerini ve katılacakları FOTEG 
2012 Fuarı ile ilgili düşüncelerini gerçek-
leştirdiğimiz röportaj çerçevesinde Gıda 
Teknolojisi Dergisi ile paylaştı.  

 
HEM TERZİ USULÜ HEM DE 
ENTEGRE ÜRETİM

Gıda endüstrisine yönelik mal ve 
hizmetler sunan Stok Endüstriyel’in en 
önemli özelliğini nasıl tanımlarsınız? Son 
dönemde gerçekleştirdiğiniz projelerinize 
örnekler vererek bunların müşterilerinize 
sunduğu avantajlardan bahseder misiniz? 

Stok Endüstriyel’in, aynı dili konuştuğu 

ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet göste-
ren müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru analiz 
etmesi, ihtiyaçları en iyi karşılayabilecek 
müşteriye özel terzi usulü, fakat tam en-
tegre çalışabilen üretim tesisleri kurması, 
bunu yaparken de en ileri üretim tekno-
lojileri ve gelişmiş otomasyon sistemlerini 
kullanması, daha sonrasında da çok etkin 
çalışan profesyonel bir teknik servis organi-
zasyonuyla müşterilerine 7/24 kesintisiz 
hizmet vermesi, uluslararası rakipleri ile 
arasında fark yaratan en önemli özelliğidir. 

Bunun yanında, Stok Endüstriyel 
bölgesel çalışan ve büyüme hedefi olan daha 
küçük ölçekli gıda işletmelerinin ihtiyaçları-
nı da karşılıyor. Bu amaçla, belirli proseslere 
yönelik modüler yapıda, standardize edilmiş 
proses üniteleri geliştirip, bunları seri üretim 
teknikleri ile de üreterek müşterilerine en 
ekonomik koşullarda sunuyor. Kendine 
ait bir operatör paneli üzerinden çalıştırı-
labilen bu modüler proses üniteleri adeta 
bir lego mantığıyla dizayn edilmiştir. Bu 
nedenle kapasite artışı gerektiğinde; üretimi 
hiç aksatmadan kolayca yanına ekleme 
yapılabilir. Diğer proses üniteleriyle de tam 
uyumlu çalışabilecek şekilde dizayn edilmiş 
olan bu üniteler, işletme büyüdükçe, tam 
entegre bir gıda işletmesinin tek bir mer-
kezden çalıştırılabilen parçaları haline 
de dönüşebiliyor. Bu eşsiz özellikleriyle 
proses modüllerimiz, büyüme sürecindeki 
gıda işletmelerine aşamalı olarak yapmış 
oldukları yatırımı çöpe atmadan entegre 
bir gıda işletmesi oluşturabilmelerine imkân 
sunmaktadır. Son dönemlerde tamamlanmış 
projelerimize örnek olarak; Sütaş Aksaray 

Komple tesis kurulumunda gerekse de modüler proses üniteleri imalatında 
yüksek hijyen standartları ve kalitesi ile bilinen Alfa Laval ürünlerini tercih 
eden Stok Endüstriyel, bunları otomasyon sistemleri ve modern işleme 
teknolojileri ile birleştirerek gıda endüstrisindeki müşterilerine sunuyor. 
Stok Endüstriyel Yönetim Kurlu Başkanı Ayvaz Şenol, “Böylece hem gıda 
üretim standartlarını yükseltip toplum sağlığına hizmet ediyoruz hem de 
müşterilerimize, izlenebilir, denetlenebilir, sürdürülebilir, tekrarlanabilir 
kalitede üretimler yapabilen modern üretim tesisleri kazandırıyoruz” diyor.

Alfa Laval ürünleriyle 
gıda üretim süreçlerinde 
standartları 
yükseltiyoruz

Stok Endüstriyel Yönetim Kurulu Başkanı Ayvaz Şenol:  
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Fabrikası ile Aslanoba Juss Meyve Suyu 
Fabrikası projelerini gösterebiliriz. Kul-
lanılan ileri teknolojileri, enerji / kaynak 
optimizasyonu ve çevreye saygılı yapıları 
sayesinde bu işletmeler Avrupa ülkelerini de 
kapsayan coğrafyada örnek gösterilebilecek 
tam entegrasyon ve üstün rekabet avantajla-
rına sahip olmuşlardır. 

HIZLI VE EKONOMİK 
KOŞULLARDA TESLİMAT 
Başta süt ve süt ürünleri üreticileri olmak 
üzere, gıda sektöründe faaliyet gösteren 
firmalara sunduğunuz ürünler ve özellik-
leri nelerdir? 

Gıda sektöründe faaliyet gösteren veya 
bu sektöre yeni girecek olan firmalara, 
komple üretim tesisleri, komple üretim 
hatları, komple proses üniteleri, hijyenik 
proses ekipmanları; pompalar, vanalar, 
plakalı ısı değiştiriciler, tank ekipmanları, 
karıştırıcılar, CIP başlıkları, paslanmaz boru 
fittings malzemeleri, sıcaklık, basınç, akış, 
seviye, iletkenlik sensörleri, flowmetreler, 
Load Celler, endüstriyel bilgisayarlar, PLC 
ve I/O kartları, network adaptörleri, montaj 
malzemeleri gibi çok geniş yelpazede ürün-
lerin satışını yapıyoruz. Bu ürünlerin önemli 
bir kısmını “STOK’tan derhal adrese 
teslim” sloganı ile stoklarımızdan en hızlı 
ve en ekonomik koşullarda müşterilerimizin 
adresine kendi aracımızla teslim ediyoruz. 
Müşterilerimize sunduğumuz bu ürünlerin 
ortak özellikleri ise, gıda sektörünün gerek-
tirdiği yüksek kalite ve hijyenik standartlara 
sahip olmaları, sağlamlık ve dayanıklılık 
gibi üstün performansları ile de kendilerini 
kanıtlamış olmalarıdır. 

Gerek komple üretim tesisi kurulumun-
da ve gerekse modüler proses üniteleri 
imalatında yüksek hijyen standartları ve 
kalitesiyle tanınan Alfa Laval ürünleri-
ni kullanıyorsunuz. Bu size ve hizmet 
verdiğiniz gıda üreticilerine ne türden 
avantajlar sağlıyor? 

Stok Endüstriyel’in gerek komple 
tesis kurulumunda gerekse de modüler 
proses üniteleri imalatında, yüksek hijyen 
standartları ve kalitesi ile bilinen Alfa Laval 
ürünlerini tercih edip, bunları %100 kendi 
bünyesinde geliştirdiği otomasyon sis-
temleri ve modern işleme teknolojileri ile 
birleştirerek müşterilerine sunuyor. Böylece 

hem gıda üretim standartlarını yükseltip 
toplum sağlığına hizmet ediyoruz hem de 
müşterilerimize, izlenebilir, denetlenebilir, 
sürdürülebilir, tekrarlanabilir kalitede üre-
timler yapabilen modern üretim tesisleri 
kazandırıyoruz. Kurulumu yapılan bu 
modern tesislerdeki yüksek kalite ve hijyen 
standartlarının sürekliliği ve performansı 
için Alfa Laval ile birlikte yürütülen AR-GE, 
eğitim ve seminer faaliyetleri de özellikle 
müşterilerimiz tarafından takdir ve talep 
edilmektedir. Bu ürünleri diğer malzeme ve 
hizmetlerle birlikte, yurtiçinde ve yurtdışın-
daki müşterilerimize daha etkin bir bayi ağı 
ve satış kanalıyla sunmak için, insan kayna-
ğına ve teknolojik altyapıya yatırım yapmak 
en önemli hedeflerimizden biridir.

OTOMASYON YATIRIMINDA SAĞLAM 
VE DİKKATLİ ADIMLAR ATILMALI
Proses mühendislik ve otomasyon firması 
olan Stok Endüstriyel’in Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak, otomasyon yatırımı 
yapmayı düşünen gıda firmalarına neler 
söylemek istersiniz? 

Mevcut, çalışan işletmelerde otomasyon 
yatırımı yapmak pek kolay olmamaktadır. 
Bu işletmeler genellikle eski teknoloji ve 
manuel yöntemlerle çalışan hantal tesis-
lerdir ve otomasyona geçmek için, köklü 
değişiklik yapmak ve kısmi üretim duruşları 
vermek gerekir. Bu zorlu süreci başarıyla yö-
netmek için, mevcut durumu çok iyi analiz 
edecek, uygun planlama ile hızlı çözümler 
sunabilecek, hem gıda proses teknoloji-
lerine hem de otomasyon teknolojilerine 
hâkim dinamik bir mühendislik firması ile 
yola çıkmak çok önemlidir. Damak tadı ve 
lezzetleri muhafaza edilerek en ileri tekno-
lojiler uzman ekiplerce başarı ile uygulan-
malıdır. Aksi halde ‘otomasyona geçeceğiz’ 
diye her şey alt üst olabilir. Zaten mevcut 
statükocu yapıların da karşı çıkıp köstek 
olmaya çalışacağı otomasyon yatırımları 

çöpe gidebilir. 
Bu nedenle otomasyon yatırımı yapmayı 

düşünen firmaların, kendi şartlarına en 
uygun yol haritasını belirleme konusunda, 
eskiden beri bilinen sözde danışmanlardan 
değil de, ileri proses otomasyon teknoloji-
lerine hâkim profesyonel ekiplerden destek 
almaları ve gerçekten bu alanda uzman 
firmalarla çalışmaları şarttır. Öncelikle, 
mevcut tesiste otomasyon yatırımı yapmak 
yerine, yeni bir fiziki mekânda planlı 
ve modern bir tesis yatırımını yapmak 
seçeneği değerlendirilmelidir. Zira tec-
rübelerimiz bize göstermiştir ki, çoğu 
zaman, mevcut tesise dokunmayıp üretime 
devam edilirken, farklı bir mekânda en 
son otomasyon teknolojileri ile yeni bir 
işletme kurmak en doğru seçenektir. İlk kez 
sektöre girecek yatırımcıların, hala sözde 
danışmanların kılavuzluğuna uyup, “biz 
başlangıçta otomasyon yatırımı yapmayı 
düşünmüyoruz” şeklinde bir yaklaşım 
sergilemeleri sıkça yapılan en vahim hatadır. 
Zira bu yaklaşım “Başlangıçta biz yarışa at 
arabası ile başlayacağız, daha sonradan 
atlar yorulunca yerine motor taktırırız” 
demek gibi bir şey oluyor. Maalesef bu 
yolu tercih edenler, atlar yorulunca yerine 
kendileri geçiyor. Kendileri de yorulunca 
yarıştan çekilmek zorunda kalıyorlar.

Stok Endüstriyel olarak, 1-4 Mart 
2012 tarihlerinde gerçekleşecek olan 
10. Gıda İşleme Teknolojileri Ulusla-
rarası İhtisas Fuarı- FOTEG 2012’ye 
katılacaklarını aktaran Stok Endüstri-
yel Yönetim Kurulu Başkanı Ayvaz 
Şenol, firma olarak sahip oldukları 
tüm bilgi, deneyim ve değerler ile 
birlikte profesyonel bir anlayışla 
müşterilerine sundukları mal ve 
hizmetleri, mümkün olduğunca 
geniş kitlelere ulaştırabilmek için 
bu tür organizasyonlara katılmaya 
devam edeceklerini belirtti. FOTEG 
2012’deki öncelikli hedeflerinin 
kurumsal yapılarını, markaları ve 
sahip oldukları diğer değerlerini 
ön plana çıkartmak olduğunu dile 
getiren Şenol, “Fuar ziyaretçileri ve 
müşterilerimiz, standımıza gelerek 
kullandığımız ve satışını yaptığımız 
Alfa Laval ürünlerini, imalatını 
yaptığımız modüler proses ünitele-
rini, proses enstrümantasyon ve oto-
masyon çözümlerimizi inceleyebilir 
ve çalışma sistemleri hakkında bilgi 
alabilirler. Bunun yanında müşterile-
rimiz yatırım planlarını ve taleplerini 
bizlerle paylaşarak profesyonel bir 
yaklaşımla kendilerine sunacağımız 
seçenekleri değerlendirebilirler’’ diye 
konuşuyor.

FOTEG 2012’de kurumsal 
kimliğimizi konuşturacağız

“Bu nedenle otomasyon 
yatırımı yapmayı düşünen 
firmaların, kendi şartlarına 
en uygun yol haritasını 
belirleme konusunda, 
eskiden beri bilinen sözde 
danışmanlardan değil de, 
ileri proses otomasyon 
teknolojilerine hâkim pro-
fesyonel ekiplerden des-
tek almaları ve gerçekten 
bu alanda uzman firmalar-
la çalışmaları şarttır.”




