
RE
EL

 S
EK

TÖ
R

88

Genç kuşak iş başında

Üç ortak
“Biriz Ambalaj”

Kamil Köroğlu

33 yaşındayım. Başkent 

Üniversitesi Elektrik Elektronik 

Mühendisliği bölümü mezunuyum. 

Evliyim, Alara ve Mina adında 

ikiz kızlarım var. Kardeşim kesin 

belirtecek ben de vurgulayayım, 

Fenerbahçe taraftarıyım.

Ali Alpdoğan

Kardeşlerimden sadece yaşça daha 

büyüğüm. Kocaeli Üniversitesi 

İnşaat Mühendisliği bölümü 

mezunuyum. Ben de ikiz çocuk 

sahibiyim, Nehir ve Demir 

adında iki evladım var. Ben de 

Galatasaray taraftarıyım.
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OSS ekibi olarak Biriz Ambalaj Fab-
rikasına ilk ulaştığımızda fabrika 
önündeki gökkuşağı renkler ve mimari 
hemen dikkatimizi çekiyor. İçeri girdi-
ğimizde ise farklı çizgiler ve modern 
bir ofisle karşılaşıyoruz. 
Ve nihayetinde Cevdet Köroğlu, Ali 
Alpdoğan ve Kamil Köroğlu Beylerin 
yanındayız. İlk olarak girişteki renkli 

mimariyi soruyoruz. Cevdet Bey, “Biz ambalajcıyız. Bizim 
işimiz bu. Gördüğünüz tüm ürünler biz ambalajcıların elin-
den çıkıyor. Renkli olmak bu işin özünde var” diyor.
Röportajımız başlamadan önce epeyce bir sohbet ediyoruz. 
Öncelikle çok keyifliler, yaptıkları işten büyük heyecan duy-
dukları ortada ve müthiş bir donanıma sahipler.
Kısa zamanda şirketini hızla büyüten başarılı işadamı Ali 
Bey ile Eska Çatı’dan daha öncesinden tanışıyoruz. 
İkiz kardeşler Cevdet ve Kamil Köroğlu kardeşler ise iyi eği-
tim görmüş, okul sonrası ulusal firmalarda genç yaşlarda 
önemli görevlerde bulunmuş iş yaşamını iyi bilen ve sosyal 
yaşamı oldukça zengin isimler.
Şirketin adını “Biriz” koymuşlar, röportajımızda da sebebini 
okuyacaksınız ama küçük bir anekdot; şirkette bir ikiz bere-
keti olduğu kesin. Cevdet ve Kamil Bey ikiz kardeşler, Cevdet 
Bey’in çocukları ikiz, ilginçtir ki Ali Bey’de ikiz çocuk sahibi.  

B

Sanayi şehri Gaziantep’te 
yeni kuşakla birlikte klasik 
sanayi algısında önemli bir 
değişim yaşanıyor. Yatırım ve 
iş süreçlerine, aldıkları eğitim 
ve donanımı da ekleyen genç 
girişimciler şehir adına yeni bir 
vizyon sunuyor. Sanayide günümüz 
teknolojileri ve modern yönetim 
anlayışı ile gerçekleştirilen 
yatırımlara en güzel örneklerden 
biri de Biriz Ambalaj’da yaşanıyor. 
İkiz kardeşler Cevdet ve Kamil 
Köroğlu ile sektörünün öncü 
kuruluşlarından Eska Çatı’nın 
yönetim kurulu başkanı Ali 
Alpdoğan’ın birlikte kurdukları 
Biriz Ambalaj sektöre iddialı bir 
başlangıç için hazırlık yapıyor. 

H A B E R   B Ü N Y A M İ N  A C A R

Cevdet KöroğluKardeşimle aynı yaştayım. 
Sabancı Üniversitesi Mekatronik 

Mühendisliği bölümü mezunuyum. 
Evliyim ve Mert adında bir oğlum 

var. Bizimkinin sadece burcu ikizler. 
Sıkı bir Galatasaray taraftarı 

olduğumu da eklemek isterim. 



“Türkiye’nin geleceğine katkı sunmak ve 
yeni bir başarı hikayesi yazmak” hedefi 
ile yola çıkan ve sektörün önemli aktörle-
rinden olmaya aday olan Biriz Ambalaj’ın 
Kurucuları Ali Alpdoğan, Kamil Köroğlu 
ve Cevdet Köroğlu, iş yaşamalarını, he-
deflerini ve yeni yatırım süreçlerini BOSS 
okurları için anlattılar.  

İş yaşamınızı kısaca özetler misiniz?

Cevdet Köroğlu:
2006 yılında üniversiteden mezun olduk-
tan sonra İstanbul’da yaklaşık 5 sene özel 
sektörde iki farklı global ölçekli firmada 
mühendis ve yönetici konumunda görev 
yaptık. Ardından 2011 yılının başında 
benzer bir kariyere sahip ikiz kardeşimle 
birlikte Gaziantep’e dönerek 40 yılı aşkın 
süredir ambalaj sektöründe faaliyet gös-
teren aile şirketimizin o dönemde yaptığı 
yeni yatırımın sorumluluğunu üstlendik. 
Kardeşim üretim süreciyle yakından ilgi-
lenirken ben de satış ve pazarlama konula-
rına yoğunlaştım. Esnek ambalaj baskısı 

üzerine kurduğumuz bu tesis sektörde 
kısa sürede adından söz ettirmeyi başar-
dı. 2014 senesinde aile büyüklerimizle 
yaptığımız istişare sonucunda çok ortaklı 
şirketimizde misyonumuzu tamamladığı-
mıza inanarak birlikte yine aynı sektörün 
farklı bir alanında daha büyük bir yatırım 
yapma kararı aldık ve ‘Biriz Ambalaj’ı 
kurduk. 1 seneye yakın bir çalışmanın 
ardından kısmetse bu ay içerinde üretime 
başlamayı hedefliyoruz.   

Ali Alpdoğan: 
2000 yılında üniversiteyi henüz bitirme-
den İstanbul’da bir inşaat firmasında ça-
lışmaya başladım. Üniversiteyi bitirdikten 
sonda İsviçre’de kısa bir süre sektörel eği-
tim aldım. Tekrar yurda döndüğümde bir 
süre daha İstanbul da çalıştım. 
2003 yılında Gaziantep de Eska Çatı fir-
masını kurdum. O günden beri Türkiye ge-
nelinde endüstriyel yapıların çatı ve cephe 
kaplama işlerini yapıyoruz. Yaklaşık 350 
kişiye istihdam sağlıyoruz. 

Bize biraz Biriz Ambalaj’ın kuruluş 
hikâyesini, ortaklık sürecini anlata-
bilir misiniz?

Cevdet Köroğlu:
Takdir edersiniz ki böyle ciddi yatırımların 
kararı öncesinde uzunca bir analitik dü-
şünme süreci yaşanır. Bu süreçte ne kadar 
gerçekçi olduğunuz başarıda ve başarısız-
lıkta en önemli kriter. Peki, nedir bu anali-
tik düşünme? Bazı kavramlar kulağa hoş 
gelir ancak anlamaları üzerine çok düşü-
nülmez. Analitik düşünce en basit ifadeyle 
‘çoklu düşünme’ şeklinde tanımlanabilir. 
Yani bir olayı çok farklı yönlerden değer-
lendirme diyebiliriz buna. Bunun için ken-
di bilginize, tecrübenize güvenebilirsiniz 
ancak tek başına bunu yeterli görmemeli-
siniz. Biz de kardeşimle birlikte babamız 
başta olmak üzere fikirlerine güvendiği-
miz birçok kişiden görüş aldık bu süreçte. 
En olumlu durumdan en olumsuz duruma 
kadar her pozisyonda nasıl davranmamız 
gerektiğini kafamızda belirledik. Mustafa 
Denizli’nin Türk futboluna kazandırdığı 
bir tabir vardır. 2000 Avrupa şampiyo-
nasında İtalya maçı öncesi “Ben maçı 
kafamda oynadım” demişti. Bu tabiri çok 
severim. Biz maçı kafamızda oynadık ve 
‘Biriz Ambalaj’ı kurmaya karar verdik. Ta-
bii tüm bunların yanında genlerimize işle-
miş Gaziantep insanının risk almayı seven 
girişimci ruhu da kararımızda çok önemli 
bir etken oldu. Ortaklık konusuna gelirsek, 

Bir güzel söz var; güven kontrole mani değildir...
İsmimiz konusunda şunları söylemek isteriz; 
Hepimiz birlikte bu yatırımı yaptıysak ve 
birlikteysek şirketin adı da “Biriz” olmalı diye 
düşündük. Bu çalışanlar için de geçerli. Herkesin 
firmayı benimsemesini istiyoruz. 
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A l i 
Abim ile uzun zamandır beraber 

bir ortaklık yapma niyetimiz vardı, bu 
projeyi konuşurken birbirimize olan güve-
nimizden kaynaklı olarak ortaklığa başla-
ma kararı aldık.
Ortaklığın oldukça zor yanlarını bilmemi-
ze rağmen, karşılıklı iyi niyetin var olduğu 
ortaklıkların, iş yapmada sağladığı tüm 
avantajları kullanmaktayız.

“BİRİZ” ismi nasıl ortaya çıktı, özel 
bir anlamı var mı?

Kamil Köroğlu:
Farkındaysanız hep ‘Biz’ diyerek konu-
şuyorum (konuşuyoruz) . ‘’Biriz’’, sadece 
kelime anlamıyla her şeyi tanımlasa da; 
“Biriz” olabilmek için birçok kişinin bir 
olduğunu hissetmesi ve inanması temel 
esastır. Az önce de belirttiğim gibi; Bir  
olabilmenin temelinde yine karşılıklı iyi 
niyet temel esastır. 
Şu ana kadar dikkat ettiyseniz, amatör bir 
iyi niyetten bahsediyor gibi oldum. Oysa 
birlikte hareket etmenin “Profesyonel 
zemine” de oturtulması mutlaka gerekli-
dir. Bu açıdan baktığımızda da “Ortaklık 
manifestomuzu” oluşturup, resmi şekilde 

kayıt altına aldık. 
Bir güzel söz var; güven kontrole mani 
değildir...
İsmimiz konusunda şunları söylemek iste-
riz; Hepimiz birlikte bu yatırımı yaptıysak 
ve birlikteysek şirketin adı da “Biriz” ol-
malı diye düşündük. Bu çalışanlar için de 
geçerli. Herkesin firmayı benimsemesini 
istiyoruz. 
Müşteri tarafında ise, hem yaptığımız 
ürün de 1 numarayız, hem de beraberiz 
diyerek onların yanında olduğumuzu his-
settirmek istedik.

Biriz Ambalaj’ın üretim kapasitesi, 
hacimsel büyüklüğü ve sektöre kata-
cağı yenilikler hakkında bilgi verebi-
lir misiniz?

ALİ Alpdoğan:
İşletmemizde, ilk etabı 10.000 metrekare 
üzerine kurulu alanda ve son teknoloji 
üretim yöntemlerini kullanarak üretim 
yapmaktayız. İşletmemizdeki tüm altya-
pı, bina, makine ve üretim sistemlerimiz; 
tüm Avrupa ve Amerika standartlarına 
uygunluk gösterecek şekilde yapılmıştır. 
Biriz Ambalaj toplamda 2 adet rotogravur 
makinası ile 800 ton kapasiteye sahiptir. 
Rotogravur baskı teknolojisinde, ilk ve en 
önemli adım baskı silindirleridir. Biriz Am-

balaj, kendi silindir ihtiyacını kendi bünye-
sinde üretebilen ender ambalaj firmala-
rından biridir. Ürünlerimiz sayesinde kısa 
sürede, Gaziantep’te yerleşik firmaların 
özel ve üst düzey kalitede ambalaj ihtiyaç-
larını başka şehirlerden alıyor olmasının 
önüne geçeceğimizi düşünüyoruz. 

Ambalaj sektörünün geldiği nokta ve 
bölgemiz açısından önemi hakkında 
neler söylersiniz?

Cevdet Köroğlu:
Türkiye, ambalaj sektöründe 2015 yılında 
4 milyar dolarlık bir ihracatı aşabilecek 
konumda. Bu ülkemizin ekonomisine çok 
önemli bir katkı. Ama biz bunun 5 sene, 10 
sene sonrasını da öngörerek yatırım pla-
nımızı gerçekleştirdik. Dünya artık üretim 
kadar pazarlamanın önemini kavramış 
durumda. Bunu kabul etmezseniz rekabet 
şansınız yok. Pazarlamada en önemli un-
surlardan biri ise ürününüzün nasıl görün-
düğü. Yani ambalajınızın tüketici gözünde 
nasıl algılandığı. Çok iyi bir ürünü yanlış 
ambalajla, estetik olmayan bir görünüşle 
tüketiciye sunarsanız pazarda işiniz çok 
zorlaşır. Bunu üretim yapan sanayicimiz 
farkında. Bizim uzmanlığımız ise bunu en 
iyi biçimde yapmak üzerine. Yaptığımız 
yatırımla bölgemizde bu konuda tamamla-



yıcı bir rol oynayacağımızı düşünüyoruz. 

Mevcut ekonomik gelişmelere ba-
kıldığında piyasalarda bir daralma 
olduğuna şahit oluyoruz. Böylesi bir 
dönemde yatırım yapmanın avantaj 
ve dezavantajları nelerdir?

Kamil Köroğlu:

Yatırımımızı yapma aşamasında konuştu-
ğumuz birçok dostumuz da aynı noktaya 
dikkat çekti. Tabii ki kısa vadede öngö-
rülebilirlik çok önemli bir faktör. Özellikle 
sanayicinin buna ihtiyacı var. Şu anda 
ülkemizi etkileyen iç ve dış faktörler ne-
deniyle öngörülebilirlik konusunda sıkıntı 
yaşıyoruz. Ama biz orta ve uzun vadede 
Türkiye’nin ve Gaziantep’in ekonomisine 

güveniyoruz. Türkiye 10 senelik ciddi bir 
büyümenin ardından son 3 senedir daha 
durağan bir döneme girdi. Bunun çok 
uzun süreceğini düşünmüyorum. Bence 
Türkiye hala kabuğunu kırmaya çalışan 
bir ülke konumunda. Bu kabuğu kırmanın 
yolu da üretim yapacak insanları cesa-
retlendirmekten geçiyor. Biz bu cesareti 
kendimizde gördüğümüz için böyle bir 
dönemde yatırım yapıyoruz. Gaziantep 
2014 yılında gerçekleştirdiği 6.6 milyar 
dolar ihracatı günlük konjonktüre bak-
madan yatırıma devam eden sanayiciler 
sayesinde başardı. Hepsinin ayrı ayrı 
başarı hikâyeleri var. Bugün düşünümce 
onlara; ülkemize ve memleketimize yap-
tıkları katkı nedeniyle saygı duyuyoruz. 
Önümüzdeki on yıllarda yazılacak başarı 
hikâyelerinde ufacık da olsa bizim de adı-
mız geçerse bu toprakların evladı olarak 
bundan onur duyarız.  

Şirket yönetiminde üç isminde genç 
olması yönetim anlayışı, inovasyon, 
Ar-Ge gibi konularda farklı bir viz-
yon sunacak diyebilir miyiz?

Ali Alpdoğan:
Kesinlikle bu en büyük avantajlarımızdan 
biri… Her birimiz dünyanın çeşitli yerle-
rinde ne olup bittiğini yerinde gözlemleyen 
insanlarız. Söz ettiğim ‘gözlem’ ifadesi 
sadece sektör fuarlarına katılım ve orada 
gördüklerimizden öte bir anlam taşıyor. 
Biz iş haricinde de gezmekten ve farklı 
bölgeleri tanımaktan keyif alan insanla-
rız. Gittiğimiz ve gördüğümüz yerlerde 
kendimizi yaptığımız işten soyutlamamız 
ise imkânsız. Biriz Ambalaj, ‘Son teknoloji 
ve en kaliteli baskı’ diyerek yola çıktı. Bu 
önemli, ama biz teknolojik gelişmelere ka-
tabileceğimiz kişisel deneyimlerimizle de 
iddialı bir firmayız. 

Daha önce İstanbul, Ankara gibi il-
lere eğitim görmek için giden genç-
ler kendi şehirlerine gelmeyi pek 
düşünmezken son dönemde bunun 
tersine döndüğünü görüyoruz. Bun-
da en büyük etkenin ne olduğunu 
düşünüyorsunuz? 

Kamil Köroğlu:
Sorunuzu hem büyük şehirlerin iyice do-
yuma ulaşmış olması hem de Gaziantep’in 
çok büyümüş olmasını aynı anda düşüne-
rek cevaplamamız gerekiyor. Türkiye ger-
çekten on sene önceki Türkiye değil. Her 
şey hızla değişti ve gelişti. Büyük şehirler-
de müthiş bir genişleme yaşandı. Her sene 
on binlerce genç üniversite eğitimi için bü-
yük şehirlere gidiyor. Ben Üniversite sına-
vına girdiğimde İstanbul’da 20 Üniversite 
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Mustafa Denizli’nin Türk futboluna kazandırdığı 
bir tabir vardır. 2000 Avrupa şampiyonasında 
İtalya maçı öncesi “Ben maçı kafamda oynadım” 
demişti. Bu tabiri çok severim. Biz maçı kafamızda 
oynadık ve ‘Biriz Ambalaj’ı kurmaya karar verdik. 
Tabii tüm bunların yanında genlerimize işlemiş 
Gaziantep insanının risk almayı seven girişimci 
ruhu da kararımızda çok önemli bir etken oldu.



vardı. Daha dün okudum, bu rakam 51 ol-
muş. Türkiye’nin her yerinden İstanbul’a 
eğitim için gelen ve her sene mezun olan 
on binlerce, belki de yüz binlerce genç de-
mek bu. Büyük şehirlerde artık bu kadar 
iş fırsatı yok. Yani doyum noktası yakalan-
mış durumda. Hadi iş buldunuz diyelim 
tatmin edici rakamlarda maaş almanız 
imkansız. Ancak çok iyi üniversitelerden 
mezun olmuşsanız kalabalığın içinde öne 
çıkabilirsiniz ama bu şartlarda da aileni-
zin yıllardır yaptığı işi birkaç adım ileri 
taşıyacak bakış açını kazanmış oluyorsu-
nuz. Özellikle memleketiniz Gaziantep gibi 
sanayisi gelişmiş ve ihracat rakamlarıyla 
Türkiye’nin 6. büyük ekonomisine sahip 
bir şehir ise gençlerin doğup büyüdükleri 
topraklara dönmesi çok anlaşılır oluyor.

Sanayisi, ticareti ve mutfağıyla nam 
salan Gaziantep’in en büyük eksiği-
nin ne olduğunu düşünüyorsunuz? 
Siz Gaziantep’te en çok neyi arıyor-
sunuz? Ya da neyi bulamıyorsunuz?

Cevdet Köroğlu:
Sizin de belirtiğiniz gibi Gaziantep’imiz sa-
nayisi ile, ticareti ile, mutfağı ile gerçekten 
çok özel. Ve bütün bunlara aynı anda sa-
hip olmak bir kent için son derece önemli. 
Bunun yanında Gaziantep, biraz önceki 
sorunuzla da bağlantılı olarak, eğitim nok-
tasında belli bir düzeye ulaşmış, dünyayı 
tanıyan insanlar için de yaşanılası bir şe-
hir. Bu konularda şehrimizde hiçbir eksik 

görmüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. 
Ancak sizinle yaptığımız bu samimi soh-
bette söylemeden geçemeyeceğim bir şey 
var ki; en çok aradığım ve özlediğim, üni-
versite yıllarında kurduğum dostluklar ve 
onlarla iş çıkışı buluşmalarda birkaç cüm-
lenin ardından günün stresini yok eden 

buluşmalar. Herhalde dostlukların en 
güzeli erken yaşlarda kurulanlar. Neyse 
ki bu, İstanbul’da eğitimini tamamlayan 
eşim için de geçerli ve kendisiyle fırsat bul-
dukça İstanbul’a giderek bu dostlarımızla 
da görüşmeye gayret ediyoruz. 

Daha çok aile şirketlerinin bulun-
duğu şehrimizde aile şirketlerini 
kurumsallaşma anlamında nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?

Cevdet köroğlu:
Gaziantep’e döndüğümde fark ettim ki 
kurumsal şirketlerde 4 sene çalışmış ol-
mak bana çok şey katmış. Yeri gelmişken 
genç arkadaşlarıma böyle bir deneyimle 
tanışmalarını tavsiye ediyorum. Patronu-
nu hiç görmediğiniz bir şirkette hiyerar-
şik yapılanma ve iş süreçleri nasıl işliyor 
bunu tecrübe etmek son derece önemli. 
Gaziantep’te, belirttiğiniz gibi, aile şirket-
leri çok ön planda. Ancak aile şirketi ve 
kurumsal şirket birbirine zıt kavramlar 
olarak algılanmamalı. Amaç aile şirketle-
rinin pozitif değerleri ile kurumsal yapılan-
manın artılarını bir arada yoğurabilmek 
olmalı. Bu ince bir dengeyi gerektirmesine 
rağmen Gaziantepli işadamlarının buna 
hazır olduğunu gözlemliyorum. Kimsenin 
Amerika’yı yeniden keşfetmeye niyeti yok. 
Her iş sürecini profesyoneller yönetmeli. 
Bu çok net bir kural. Ancak hayati karar-
larda patronun sağduyusuna da güven-
mek gerekli.
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Biz iş haricinde de 
gezmekten ve farklı 
bölgeleri tanımaktan 
keyif alan insanlarız. 
Gittiğimiz ve 
gördüğümüz yerlerde 
kendimizi yaptığımız 
işten soyutlamamız 
ise imkânsız. Biriz 
Ambalaj, ‘Son teknoloji 
ve en kaliteli baskı’ 
diyerek yola çıktı. 
Bu önemli, ama biz 
teknolojik gelişmelere 
katabileceğimiz kişisel 
deneyimlerimizle de 
iddialı bir firmayız. 


