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ALTIN KURALLAR

E-TİCARET’TE 

Dijitalleşme hayatın her alanında olduğu gibi ekonomide de kuralları 

kökten değiştiriyor. Coğrafi engelleri aşarak düşük bütçelerle 

dünyanın öbür ucuna satış fırsatı sunan e-ticaret rehberi S. 8’DE

İ
lki 3 Nisan’da Yapı Kredi Bankacılık 
Akademisi’nde gerçekleşen 
Ekonomiyi Büyütenler sertifika 

programı kapsamında esnaf ve 
KOBİ’lere nakit yönetiminden, 
büyüme finansmanına,  müşteri 
ihtiyaçlarını öngörebilmekten, dijital 
pazarlamaya kadar birçok konuda 
uzmanlar bilgilerini aktardı. Bilgi 
Üniversitesi işbirliği ile gerçekleşen 
programda ayrıca  Türkiye’nin 
önde gelen işadamları da her 
ay katılımcılarla iş hayatındaki 
deneyimlerini paylaşacak. 

Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın ile 
Yapı Kredi Perakende Bankacılık 
Genel Müdür Yardımcısı 

Nazan Somer Özelgin’in katılımı 
ile gerçekleşen ilk etkinliğin ilk 
konuğu ise, markalaşma konusunda 
yurtdışında da önemli adımlar atan 
Türkiye’nin önde gelen erkek giyim 
markalarından Kiğılı’nın Yönetim 
Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı oldu. 
Abdullah Kiğılı tezgâhtarlıkla başladığı 
işinde 50 yılda Kiğılı markasını 
nasıl yarattığının sırlarını paylaştı, 
tevsiyelerde bulundu. SAYFA 4’TE

YAPI Kredi, sağlıklı bir şekilde daha fazla büyümeyi, ülke 
çapında müşteri profilini genişletmeyi ve yurtdışı pazarlara 
açılmayı hedefleyen esnaf ve KOBİ’lere yönelik ‘Ekonomiyi 
Büyütenler’ adlı yeni bir sertifika programı başlattı. 

SERTİFİKA PROGRAMI 50 YILDA NASIL MARKALAŞTI

Yapı Kredi’nin ‘Ekonomiyi Büyütenler’ sertifika programının ilk konuğu Kiğılı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı oldu. 

Tezgâhtarlıktan 
patronluğa

Tiyatro sınavlarını kazanamayan Faruk Çelikten, 
çırak olarak girdiği kırtasiyenin patronu oldu. 

ÇELİKTEN başarı-
sının sırrını, “Hiç 
yılmadan çalıştığım 
kırtasiyenin yıllar 
içinde patorunu 
olunca ilk iş 

şirketin finansal durumunu 
düzeltttim” şeklinde özetledi. 2

Şimdi 14 ülkeye 
ihracat yapıyor

Türkiye çapında 55 bayiye ulaşan Lanova güçlü 
yapısıyla şimdi  14 ülkeye ihracat yapıyor.

EMAYE kaplama, 
soba ve soba borusu 
imalatına başlayan 
KASSAN Emaye, 32 
yılda ankastre ocak, 
fırın, aspiratör 

ve davlumbaz üretiminde 
Lanova markası ile büyüdü. 3

Esnafa AVM’de 
büyüme  fırsatı

Yeni perakende yasasında yer alan esnaf ve 
sanatkârlara yüzde 5 kotası heyacan yarattı.

ESNAF ve 
sanatkarlar yeni 
yasa ile alışveriş 
merkezlerinde 
daha geniş kitlelere 
ulaşırken, hem 

hızlı büyüyebilir hem de 
markalaşma atağı yapabilir. 7

Kur riskinden 
korunma yolu

Dolardaki yükseliş sürerken, dövizle iş yapan 
şirketlerin kur riskini yönetmeleri önem kazandı.

İYİCE hareketlenen 
piyasalardaki 
dalgalanmalardan 
kur riskini iyi 
yöneterek daha az 
etkilenmeyi 

başaran şirketler, sağlam 
yapılarını koruyabilir. 3
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Ekonominin ‘can damarları’İnşaat, 200’e yakın sektörü 
destekliyor İnşaat, 200 civarında alt sektörü 

hareketlendiren bir ‘motor’ gibidir.
KOBİ’lerin çarklarını döndüren 
inşaat boyadan kablo üretimine 
kadar birçok alanda ekonomiyi 
hareketlendiriyor.
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ÇIRAKLIKTAN  
PATRONLUĞA

TİYATRO sınavlarını kazanamayınca ‘çırak’ olarak bir kırtasiyede 
çalışmaya başlayan Faruk Çelikten, yıllar sonra çalıştığı kırtasiyenin 
patronu oldu. İlk iş olarak şirketin finansal durumunu düzelttiğini 
söyleyen Çelikten, “5 yıl içinde 10 mağazaya ulaşmayı 
hedefliyoruz. Ayrıca Türkiye’nin ilk ‘lüks 
kalem’ mağazasını açtık” 
diye konuştu. 

TEZGÂHTAR-
LIKTAN 
başladı... 

Yıllar geçti. Daha 
sonra çalıştığı yeri devra-
larak kendi işinin patronu 
oldu. Şubeleşti ve Türkiye 
çapında büyüdü. Ve en 
sonunda Türkiye’nin ilk lüks 
kalem mağazalarından birini 
açtı. Tüm bunları yapan ise 
şu anda Barker Kırtasiye’nin 
sahibi olan Faruk Çelikten. 

1995 yılında Hayri Barker, 
Mustafa Edemen ve Mustafa 
Durmuş tarafından kurulan 
Barker Gençlik Merkezi 
Kırtasiye’nin ulaştığı konum 
hakkında bilgi veren Çelik-
ten, firmalarının ilk kuruldu-
ğunda faaliyette bulunduğu 
alanların kırtasiye, kitap, 
oyuncak ve o zaman çok 
popüler olan müzik kasetleri 
olduğunu ifade etti. 

BÜYÜK RİSK ALDIM
Hikâyesinin liseyi bitirdik-

ten sonra üniversitede tiyatro 
bölümünü çok istemesine 
rağmen girdiği sınavı kazana-
mamasıyla başladığını belir-
ten Çelikten, “Bir sene sonra 
girilecek sınav için bekleme 
arasında babam ve amcamın 
yaptığı işte, onlarla birlikte 
çalışmamak için evimizin ya-
kınındaki Barker Kitabevi’ne 
iş başvurusu yaptım. İş baş-
vurusunda ‘istediğin maaş 
nedir’ sorusuna ‘ben işe girip 
çalışayım siz nasılsa hakkımı 
verirsiniz’ cevabını verdiği-
mi çok iyi hatırlıyorum. Bu 
şekilde 1 Eylül 1990 tarihinde 
işe başladım” dedi. 1995 
yılında çalıştığı kırtasiyenin 
iki dükkân yanındaki şu 
anda Göztepe mağazalarının 
bulunduğu büyük yere taşın-
maya karar verdiklerini ifade 

eden Çelikten şunları söyledi: 
“Burada şirketleşme kararı 
alındı. İki ortakla birlikte Bar-
ker Gençlik Merkezi Kırtasiye 
San ve Tic Ltd. Şti kuruldu. Bu 
ortaklık 1 sene sürdü. Ortak-
lık yeniden şekillenirken ben 
yoğun çalışmamdan oluşan 
birikimlerimle yüzde 10 ortak 
oldum. Şimdiki ortağım Ufuk 
Erkut’ta o tarihte yüzde 45 
ortak oldu. Bundan sonra 
işlerimiz gelişti. Ben 
artık büyük bir tutku 
ve zevkle bağlan-
mıştım bu işe. İşi 
geliştirdikçe mut-
lu oluyordum. Sa-
tışlarımız çok iyi 
olmasına rağmen 
finansal yönetimin 
zayıflığından dolayı 
bir türlü geliş-
meyi, büyümeyi 
ve şubeleşmeyi 
başaramıyorduk. 
2005 yılına gel-
diğimizde şirketin 
ekonomik durumu 
artık içinden 
çıkılmaz bir hale 
gelmişti. Hem yö-
netimde sözümüz 
geçmiyor hem de 
düzelme olmuyor-
du. Sonuç olmayınca 
ortaklığı bitirme kararı 
alındı. Ufuk Bey ve benim 
hisselerim aynen kaldı. Yeni 
bir ortak aldık. Fakat onunla 
da istediğimiz gelişimi 
sağlayamadık. 3 sene sonra 3. 
ortağın sağlayacağı finansal 
desteği bankalardan alacağı-
mız krediyle sağlamaya karar 
vererek 3. ortağımızı da dev-
reden çıkardık. Ben büyük bir 
riskle borçlanarak hisselerin 
yüzde 40’ını alarak yüzde 50 
ortak olmaya karar verdim. 
Hemen finansal duruma 
ağırlık verdim. Zaten iş ve 
ciro konusunda çok sıkıntı-

mız yoktu. Finansal durumu 
düzene koyup sistemi olumlu 
işletmeye başladığımızda 
Bağdat caddesinde ikinci 
şubemizi açmış olduk.” 

40 YAŞINDA ÜNİVERSİTE
İşlerinin günden güne 

daha da iyiye gittiğini 
belirten Çelikten, “Kırtasi-
ye-kitap-oyuncak mağaza-
cılığında Türkiye’de ilk beş 

içine girdik. Bu arada 
mağazacılığı daha da 

geliştirebilmek için 
tekrar üniversite 
sınavına gire-
rek 40 yaşında 
Anadolu Üniver-

sitesi tarafından 
AÖF’de açılan 
Perakendecilik ve  

Mağaza Yönetici-
liği bölümünü de 
bitirdim. 2014’te 
herkes ekonomik 

krizden bahseder-
ken yine en prestijli 

caddelerden biri 
olan Cemil Topuzlu 

caddesinde 3. 
şubemizi açmaya 
karar verdik. Ha-
yallerimiz bir bir 

gerçekleşiyordu. 
Fakat tüm sektörün 

hayal ettiği, ama kimse-
nin bir türlü gerçek anlamda 
yapmadığı bir şey vardı: ‘Pen 
Shop mağazası.’ 3. şubemizi 
açarken Buyaka Alışveriş 
Merkezinde Türkiye’nin tek 
ve en özel kalem mağazasını 
açmaya karar verdik. Sadece 
bizim değil sektörümüzün 
bir hayalini gerçekleştirdik 
ve dünyanın en prestijli 
markalarından oluşan ma-
ğazamızı Barker’s Pen Shop 
ismiyle açtık. Çırak olarak 
girdiğim sektörde bu noktaya 
gelmemin hikayesi bu şekilde 
oluştu” ifadelerini kullandı.    

KALEMLER
LÜKS kalemlerin kültürel 

prestijin en önemli göstergesi 
olduğuna değinen Faruk Çelikten, 

“Kalemi hediye edebileceğiniz 
kişiler mutlaka kültürel bir yapıya 

sahip olmalı. Lüks kalem üretimi 
genelde yurtdışında yapılıyor. 

Lüks kalemlerin en önemli 
kısmını limitli sayıda üretilen ka-
lemler oluşturuyor. Bu kalemler 

koleksiyonerlerin de gözdesi. 
Montegrappa tarafından Pele için 

çıkan özel kalem 1283 adet yani 
Pele’nin kariyeri boyunca atmış 

olduğu gol sayısı kadar üretilmiş. 
Paulo Coelho için çıkarılan kalem 

yazarın doğum yılına atıfta bu-
lunmak için 1947 adet kalemden 
oluşturulmuş. Genel anlamda 30 
TL ile 40 bin TL arasında değişen 

rakamlarda kalem var” dedi.

1990 yılında  iş hayatına ‘çırak’ 
olarak adım atan Faruk Çelikten, ‘çırak’ 
olarak girdiği işyerinin sahibi oldu. Çok 

çalışmasının ödülünü aldığını belirten Çelikten, 
perakendecilikte bir devrim yaşandığını söyledi.

Burak COŞAN

En büyük sorun 
GİRİŞİMCİLİK 

RUHU 
BAŞLANGIÇTA 
4 kişiye istihdam 
sağlayan şirketlerinin 
şu anda 35 kişiye 
istihdam sağladığına 
değinen Çelikten, 
“Gelişim sürecinde 
bir anlamda 
bankaları 3. ortak 
olarak tanımladık 
ve kabul ettik. Yapı 
Kredi en önemli 
destekçilerimizden 
biriydi. Doğru 
finansal yapı 
olduğunda en iyi 
ortak bankalar” 
dedi. Türkiye’nin en 
büyük sorununun 
girişimcilik ruhunun 
zayıf olması 
olduğuna değinen 
Çelikten, “Bir şeyi 
başardığınızda 
herkesten  ‘o işi 
bizde düşünmüştük’ 
cümlesini 
duyuyorsunuz. Ama 
gerçekleştirmeye 
kimse cesaret 
edememiş. Ayrıca 
günümüzde 
girişimcilik fazla 
hayalperestliğe 
de yer vermiyor. 
Gerçekçi düşünce 
ve planlarla yapılmış 
girişimciliğin 
başarıya ulaşmaması 
mümkün değil. 
Girişimcilerin 
bunlara dikkat etmesi 
gerekiyor” dedi. 

40 bin 
liraya özel

5 YILDA 10 MAĞAZAYA ULAŞACAK
TÜRKİYE’de perakende-
ciliğin kalıp değiştirdi-
ğine vurgu yapan Faruk 
Çelikten, “Olumlu ya da 
olumsuz bilinmez ama bir 
devrim yaşandığı gerçek. 
Esnaflıktan kurumsallığa 
geçiş devrimi bu. Bir son-
raki nesilin esnaf kelime-
sinin anlamını bilemeye-
ceği bir süreç bu bence. 

Kurumsallığa geçiş konu-
sunda gelişme sağlamak 
ve özellikle personel 
eğitimlerinde gelişim 
sağlamak çok önemli” 
dedi. 2015 için hedefle-
dikleri cironun 10 milyon 
TL olduğunu söyleyen 
Çelikten, “Kırtasiye- 
oyuncak-kitap 
olarak 

3 mağazamız ve bir de 
Barker’s Pen Shop isimli 
mağazamız mevcut. 5 se-
nede Barker’s Pen Shop 
ile toplamda 10 mağaza 
olmayı hedefliyo-
ruz” dedi. 

Ekonomiyi 
Büyütenler 
gazetesinde 

tasarruf araçlarını 
tanıtmaya devam 
ediyoruz. Bu bölümde 
özel sektör tahvilleri, 
altın mevduatı ve 
hazine bonosu gibi 
farklı birikim ürünlerine ilişkin 
detayları bulacaksınız: 

1 HAZİNE BONOSU/DEVLET 
TAHVİLİ: Devletin bütçe 

fınansmanı sağlamak amacı ile 
Hazine Müsteşarlığı tarafından 
çıkartılan borçlanma 
senetleridir. Hazine bonosu 1 
yıldan uzun vadeli olarak 
çıkarılan borçlanma senetleri; 
devlet tahvilleri ise bir yıl ve 
daha uzun vadeli TL veya döviz 
cinsinden çıkartılan devlet iç 
borçlanma senetleridir. Hazine 
Bonosu ve Devlet Tahvili 
iskontolu veya kuponlu olarak 
ihraç edilebilir. Kuponlu 
menkul kıymetler elde 
tutulduğu sürece kupon geliri 
sağlamaktadır. Likidite ihtiyacı 
olduğunda ikincil piyasada da 
alım satım imkanı sağlıyor. 

2 ÖZEL SEKTÖR 
TAHVİLLERİ/FİNANSMAN 

BONOSU: Özel Sektör Tahvilleri 
ve Finansman Bonoları 
bankaların ya da anonim 
şirketlerin finansman 
ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla ihraç ettikleri 
borçlanma senetleridir. 1 
yıldan uzun vadeli olarak 
çıkarılan borçlanma senetleri 
Özel Sektör Tahvili olarak 
adlandırılır ve iskontolu veya 
kuponlu olarak ihraç edilebilir. 
İskontolu tahvilde yatırımcının 
vade sonunda alacağı anapara 
ve faiz belirlidir ve tahvilin 
tutarı vade sonu getireceği faiz 
tutarı çıkarılarak 
belirlenmiştir. Kuponlu tahvil 
ise 3,6 veya 12 aylık 
dönemlerde yatırımcısına faiz 
ödemeleri vaadeden 
senetlerdir. Finansman 
Bonoları ise bir yıldan kısa 
vadeli borçlanmalar için 
çıkarılmış borçlanma 
senetleridir. Likidite ihtiyacı 
olduğunda ikincil piyasada da 
alım satım imkanı söz konusu. 
Özel Sektör Tahvil ve 
Finansman Bonolarına yatırım 
yapan yatırımcılar ihraççı 
kuruma (banka veya anonim 
şirket) borç vermekte ve ihraççı 
kurumun riskini almaktalar.

3 EUROBOND: Devlet ya da 
şirketlerin, kendi ülkeleri 

dışında kaynak sağlamak 
amacıyla, uluslararası 
piyasalarda yabancı para 
birimleri üzerinden satışa 
sundukları, genellikle uzun 
vadeli borçlanma aracıdır. Başta 
Amerikan Doları olmak üzere, 
Euro, Japon Yeni, İsviçre Frangı 
gibi döviz cinsleri üzerinden 
ihraç edilebilmektedirler. Uzun 
vadeli tahvil olmalarından 
dolayı, kuponlu olarak ihraç 
edilir. Kupon ödemeleri sabit 
veya değişken olabilir, anapara 
ve kupon ödemeleri genellikle 
ihraç edildiği döviz cinsi 
üzerinden yapılır. Amerikan 
Doları cinsinden tahviller 6 
ayda bir, Euro cinsinden 
tahviller ise yılda bir kupon 
ödemelidir. Kuponların faizleri 
yıllık basit faiz olarak ifade 
edilir. İlgili kıymetlerin işlem 
valörleri genellikle işlem tarihi 
+ 2 işgünü ya da 3 işgünü 
olmaktadır, kıymetlerin takası 
da bu tarihlerde gerçekleşir.

4 ALTIN MEVDUATI: Altın 
inişleri ve çıkışlarına 

rağmen Türk toplumunun 
kültürel olarak sevdiği yatırım 
araçlarından biri. Altın 
mevduatı, müşterileri gramajı 
az, düşük ayarlı eski tarihli altın 
satın almaktan koruyan, 
çalınma riskinden uzak ve 
güvenli bir şekilde miligram 
bazında döviz alır satar gibi 
XAU cinsinden işlem yapmasını 
sağlayan altın depo hesabıdır. 
Banka şubeleriyle birlikte 
internet bankacılığı ve 
ATM’lerden de altın alım satım 
işlemi yapılabilir. Birikim 
yaparken aynı zamanda faiz 
avantajından da yararlanmak 
isteyenler vadeli altın mevduatı 
ile altının getirisine ilave olarak 
faiz kazancı da elde edebilirler. 
Ayrıca yastık altı altınlarını 
yatırım aracı olarak 
değerlendirmek isteyenler 
altınları bankalara getirerek 
eksperlerin belirlediği değer 
karşılığında miligram cinsinden 
saf altına çevirerek hesaplarına 
yatırabilirler.

Tasarruf araçları
YAPI KREDİ
BANKACILIK
AKADEMİSİ

FİNANSAL OKURYAZARLIK
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32 YILDA 
DEVLEŞTİ

Emaye 
kaplama ile 
başladı, 
şimdi 14 
ülkeye 
ankastre  
ocak satıyor

Emaye kaplama, soba ve soba borusu üreterek 1983 yılında üretim 
hayatına başlayan KASSAN Emaye, artık ankastre ocak, fırın, aspiratör, 
davlumbaz, bulaşık makinesi, mikrodalga fırın üretimi ile yeni bir 
marka yarattı. Lanova markası ile 55 bayiye ulaşan şirket 2015 yılı 
sonunda ya da 2016’nın ilk yarısında halka arzını gerçekleştirecek. 

“1983 yılında 3 ortak 
Ümraniye’de bir 
bina kiraladık. 

Amacımız emaye kaplama, 
soba ve soba borusu imal 
etmekti. Uzun yıllar bu konu 
üzerinde çalıştık. İşlerimizi 
daha da ileri götürmek için 
çok çaba sarfettik. Ortaklarım 
daha sonra vefat etti. Tabi 
bu süreçte çok zorlandık, 
ancak yılmadık. Vefat eden 
ortağımın erkek kardeşi ile 
işleri sürdürme kararı aldık. 
2008 yılına kadar çok büyük 
cirolara ulaşamadık. Ancak 
2008 yılı bizim için milat 
oldu. Hızlı büyüme yıllarımız 
artık başlamıştı. Yılmadan, 
yorulmadan çalışmakla 
geçen yılların mükafatını 
artık almaya başlıyorduk...” 
Bu sözler 32 yıldır süren 
yoğun çalışmaların ardından 
bir marka haline gelen 
Lanova’nın sahibi Murat 
Ernur’a ait. Bugün geldikleri 
noktayı, geçmişte hayal 
bile edemediklerini ifade 
eden Ernur, büyük bir ivme 
yakaladıkları 2008’den 
sonraki hikayelerini ise, 
şu şekilde anlatıyor: “2008 
yılına kadar çok ciddi 
ciromuz yoktu. 2008’den 
itibaren ankastre fırın ve 
ocak üretmeye başladık. 
Hızlı büyüme yılları bunlarla 
başladı. 2009 yılında 9 
bin adet fırın ürettik. 
Sonra büyük bir atılım 
gerçekleştirdik. Son olarak 
geçen yıl 90 bin adet ocak 
ve fırın ürettik. Artık her yıl 
ortalama yüzde 25 büyüyen 
bir firma olduk.

MARKA YARATTIK
Tamamen bir rastlantı 

sonrası kulvar değişikliğine 
gittiklerini anlatan Ernur, 
“Bir müşterimiz ekonomik 
krize girdi. Onların kalıplarını 
satın aldık. Ondan sonra 
üretimi biz sürdürdük. Bir 
marka oluşturduk. Sektördeki 
marka bilinirliğini arttırmaya 
çalışıyoruz. Şu anda büyük 
konut projelerine ürün 
veriyoruz. Birçok bayimiz 
ve satış sonrası servis 
noktalarımız var. Kaliteyi 
belli bir noktaya getirdik. 
Daha da ileri taşımaya 
çalışıyoruz. Yurtdışında çok 
bayimiz var. Bazı markalar 
için onların markası ile de 
üretim yapıyoruz” dedi. Bu 
denli büyümelerinde Yapı 
Kredi’nin verdiği desteklerin 
büyük payı olduğuna değinen 
Murat Ernur, “Uzun yıllardır 
birlikte çalıştığımız için iş 
ilişkisinden öte bankamızla 
gönül bağımız oluştu. Artık 
bir aile gibi olduk” ifadelerini 
kullandı. 

2016’DA HALKA ARZ 
Artık belli bir büyüklüğe 

ulaştıkları için Yapı 
Kredi’nin de rehberliği 

ile halka arz konusunda 
çalışmaya başladıklarını 
kaydeden Ernur, “Geçen 
yıldan bu yana halka arz 
konusunda çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Sermaye 
piyasasında müracaatımız 
kabul edildi. En geç 2016’nın 
ilk aylarında halka açılmış 

olacağız. Sermayenin yüzde 
25-30’u gibi bir halka arz 
düşünüyoruz. Halka arz 
önerisi de Yapı Kredi’den 
geldi. Çok büyük destekleri 
oldu ve biz de kabul ettik. 
Halka arz ile büyümemizi 
daha da hızlandıracağız” 
dedi. 

Burak COŞAN

YENİLİKÇİ 
GİRİŞİMCİLER

CİRO 20 KAT 
ARTTI

CİRONUN YÜZDE 
38’İ İHRACAT

ÜRETİM TEK 
ÇATI ALTINDA 
BOLU’da bir sac işleme 
merkezi, Dudullu’da 
bir emaye tesisi, 
Beylikdüzü’nde de bir 
çalışma alanları olduğunu 
söyleyen Murat Ernur, 
“2-3 yıl içinde tüm üretim 
noktalarını tek çatı 
altında toplayacağız. 
Burada üretim konusunda 
otomasyona geçeceğiz. 
Teknoloji yatırımı 
yapacağız. Maliyetler 
konusunda bu sayede 
uluslararası rekabette 
öne çıkacağız. Daha fazla 
üretim yapacağız” diye 
konuştu. 

YATIRIM yapacak 
girişimcilere bazı 
tavsiyelerde bulunan 
Murat Ernur, “Girişimciler 
yatırım yapacakları 
konuyu çok iyi analiz 
etmeli. Projenin yarım 
kalmaması için sabırla 
ve ısrarla işlerini takip 
etmelidir. Başarının sırrı 
bize göre iyi kaliteli ürün 
yapmak, satış kollarını 
araştırıp büyütmek, satış 
sonrası kaliteli hizmet 
vermek ve mali konularda 
çok disiplinli olmaktır. 
Girişimcilerin piyasaya 
yenilikçi ürünleri 
sürmesi, kaliteyi daha da 
yükseltmesi ve dünyada 
yeni pazarlar bulmak 
konusunda kendilerini 
geliştirmesi gerekiyor”  
diye konuştu. 

FİRMALARINDA 18’i 
beyaz yakalı olmak üzere 
toplam 78 kişi çalıştığını 
belirten Murat Ernur, 
“1983 ile 2008 arasında 
toplam 18 çalışanı olan 
şirketimiz 2009 yılından 
itibaren ankastre ocak ve 
fırın üretimine başladı 
ve son 6 yıl içinde 
çalışan sayısını 5 kat, 
cirosunu 20 kat arttırdı” 
dedi. Firmalarının 
KOSGEB’in desteklerinden 
yararlandıklarını 
söyleyen Ernur, 
bankalardan kredi desteği 
aldıklarını söyledi.

ŞİRKETLERİNİN 2014 
yılı cirosunun 34 milyon 
500 bin TL olduğunu dile 
getiren Murat Ernur, 
“Yurtiçinde 100‘ün 
üzerinde, yurtdışında 
14 bayimiz mevcut. 
Markamız olan LANOVA 
2014 yılında yaptığımız 
bir değişiklik ile aynı 
zamanda şirket ismimiz 
haline geldi. LANOVA ile 
hem üretim yapıyor hem 
de yurtiçi ve yurtdışında 
çeşitli ticari ürünler 
alıp-satıyoruz. Rusya, 
Ukrayna, Yunanistan, 
Romanya, Gürcistan, 
Azerbaycan, İran, Irak, 
Ürdün, Libya, Nijerya, 
Tunus, Fas ve Hollanda’ya 
ihracat yapıyoruz. 2014’te 
ciromuzun yüzde 38‘i 
ihracattan geldi” dedi. 

Kim korkar KUR’dan

Şirketinizi 
dövizdeki 
hareketlilikten 
korumak için etkin 
önlemler aldıysanız: 

GERİDE bıraktığımız 2014 yılında 
157.6 milyar dolar ihracat ve 
242.1 milyar dolar ithalat gerçek-

leştiren Türkiye, global ekonomiye son 
derece entegre yapısı ile, uluslararası 
döviz hareketlerinden doğal olarak 
etkileniyor. Son 10 ayda doların yüzde 
30’a yakın değer kazanması, son hafta-
larda ise, önce yüzde 4 değer kaybetme-
si, sonra geçen hafta yine yüzde 3’ün 
üzerinde değer kazanması şeklindeki 
ani hareketler TL dahil gelişmekte olan 
ülkelerin para birimlerini oldukça etki-
liyor. Bir yandan bu hareketliliğin daha 
ne kadar süreceği merak edilirken, bir 
yandan da farklı ülke para birimleri 
ile işlem yapan şirketlerin öteden beri 
uyguladığı ‘kur riskinden korunma- 
hedging- yöntemleri bugünlerde yine 
gündemin bir numarası haline geldi.                                                                

UZMAN DANIŞMANLIĞI ŞART
Doların değerlenmesinin ne kadar 

süreceği, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 
ne zaman, ne kadar faiz artıracağı, Avru-
pa Merkez Bankası’nın (ECB) parasal ge-
nişleme programı kapsamında atacağı 
adımlar, Çin’in yavaşlaması, Japonya ve 
AB’nin büyümesi gibi pek çok dış etken 
TL’nin dolar karşısındaki performansını 
önemli ölçüde şekillendirecek. İç piyasa-
lardaki 7 Haziran genel seçimleri etkeni 
de düşünüldüğünde önümüzdeki süreç 
kur riskinin çok iyi yönetilmesi gerekti-
ğini bir kez daha ortaya koyuyor. Ciddi 
bir finansal bilgi birikimi gerektiren kur 

riski yönetimini 
etkin bir şekilde 
hayata geçirmek 
için mutlaka 
bir bankacılık 
uzmanından 
danışmanlık 
almak gerekiyor. 
Kur riski yöneti-
mi nedir, kimler 
bunu yapmalı, 
neden yapılmalı, 
bu konuda mik-
tar ne olmalı, kur 
riskinin maliyeti 
nedir gibi birçok 
konuda yardım 
alınmalı. Döviz 
kurlarındaki 
hareketliliğin et-
kilerini azaltmak 
amacıyla önlem 
alan şirketler, ka-
rar almada esnek-
lik kazanır. Uzun 
vadeli planmala-

ma yapabilir. Rekabette avantaj sağlar. 
Kur riskini iyi yöneten şirketler nakit 
akışını da yönetmiş olur. Böylece zarara 
uğramaktan korunurken, kredi ödeme-
lerini de zamanında yapma imkanına 
kavuşur. Bu da şirketin kredibilitesini 
artırır. Böylece düşük maliyetle borçlan-
manın da kapısını açmış olur. Şirketin 
faaliyetleri kurdaki oynaklıktan dolayı 
sekteye uğramaz. 

Döviz kuru: 2 ülke paralarının 
birbiriyle değiştirilme oranını ifade 
eder. Kurlar, ülkelerin reel gelir 
düzeylerine, ülkeler arası fiyat ve faiz 
oranı farklılıklarına göre oluşur. 
Kur riski nedir: Bir işletmenin 
bilançosunun aktifinde ve pasifinde 
aynı tutarda ve cinste yabancı para 
bulunmaması nedeniyle zarara 
uğraması durumudur. 

Kur riski neden olur: Ulusal paranın 
yabancı paralar karşısındaki değerinin 
değişmesi olasılığı, kur riskinin 
doğmasına neden olur. Yabancı para 
cinsinden aktifleri pasiflerinden daha 
fazla olan bir işletme açısından ulusal 
paranın yabancı paralar karşısında 
değer kazanması zarar doğurucu 
niteliktedir. Tersine, bir durum ise 
şirket için kâr doğurucu niteliktedir. 

Riskten korunmada temel kavramlar

HEDGING 
NEDİR?
İNGİLİZCE bir 
kelime olan ‘hedging’ 
Türkçe’de ‘hedge 
etmek’ şeklinde 
kullanılıyor. Hedge 
etmek, bugünden 
gelecekteki fiyat 
riskine karşı korun-
ma demek. Örneğin 
bir tüccarın belli bir 
miktarda buğdayı 
alıp aynı anda aynı 
miktarda buğdayı 
belli bir tarihte teslim 
etmek üzere başka 
bir piyasada satması 
bir hedging işlemidir. 
Böylece tüccar, 
buğdayın gelecek-
teki fiyatını tahmin 
ederek kendini  
fiyat değişiminden 
orumayı amaçlar. 

Adım adım 
korunma 

En sık kullanılan 
yöntem: Forward 
KUR riski yönetiminde en sık 
kullanılan forward işlemi, bir para 
biriminin başka bir para birimine 
karşı önceden belirlenmiş vade ve 
kur üzerinden alım veya satımını 
düzenleyen bir anlaşmadır. 
Bir nevi ileriki bir tarih için kur 
sabitleme işlemi olan forward 
ile kurdaki hareketlilikten en az 
etkilenme hedeflenir. 

Örneğin döviz kurundaki 
düşüş riskini ortadan kaldırmak 
veya iyi bir seviyeden elinizdeki 
doları TL’ye çevirmek isterseniz 
ve vadeniz de 3 ay ise, 3 ay 
sonrası için öngörülen dolar 
kuru seviyesi üzerinden bir 
sözleşme imzalayabilirsiniz. Aynı 
şekilde döviz kurundaki yükseliş 
riskinden korunmak için de 
önlem almak mümkün.

Öncelikle kur riskinizin 
ne kadar olduğunu belirleyin. 
Belli bir süreyi kapsayan nakit 
akışınıza ilişkin öngörünüz 
olmalı. 
Mutlaka finansal bir danışmana 
başvurun.
Borç ve alacaklarınızın tamamını 
değil, belli bir kısmını hedge 
(riskten arındırma) edin.  
Seçtiğiniz yöntemin sizin risk 
algınıza ve şirketinizin yapısına 
uygun olduğundan emin olun. 
Yaptığınız işlemde vadeye dikkat 
edin. 
Birden çok finansal kurumdan 
bilgi almayı tercih edin. 
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EKONOMİYİ BÜYÜTENLER 
SERTİFİKA PROGRAMININ İLK 
KONUĞU ABDULLAH KİĞILI OLDU

Maaşları zamanında
ödeyin lüksten kaçının

3 bini aşkın
TEDARİKÇİ 
FİRMA
KİĞILI’NIN 3 bini aşkın tedarikçi firma ile 
çalıştığını kaydeden Abdullah Kiğılı, şunları 
anlattı: “Birlikte çalıştığımız firmalara, 
işlerini sürdürebilmeleri ve büyümeleri 
için gerekli sistemi kurmalarında yardımcı 
oluyoruz. Sağlıklı bir çalışma ortamının 
sağlanması, uluslararası standartların 
yakalanması gibi şartlar koşuyoruz. Bunları 
yerine getirmeleri için yardımcı oluyoruz. 
Kayıtdışı çalışmalarını kabul etmiyoruz, 
sigortasız işçi çalıştırılması konusunda da 
asla taviz vermiyoruz. Bunun karşılığında 
ise, aylık belli bir miktar iş ve ödeme 
taahhüdünde bulunuyoruz.”

DUAYEN bir esnaf olan Abdullah Kiğılı 
konuşmasında genç işletme sahiplerine 
kendisi için altın niteliğinde olduğunu 
belirttiği bazı öğütler de verdi. İşte 
bunlardan birkaçı: 

 Çalışanlarınızın maaşını zamanında 
ödeyin. 

 Sigortasız kimseyi çalıştırmayın.
 Kayıtdışı çalışmayın, çünkü bu yolla bir 

yere varılmıyor. 
 Kul hakkını özellikle kendinize ilke 

edinin.  
 Zamanı gelince profesyonellerle 

çalışmayı bilin ama, işinizi iyi takip edin, 
sabırsız olmayın. 

 Lüksten kaçının, çok çalışın. 
 6 yıl toprağın altında büyüyüp sonra 

yeryüzüne çıkınca birden serpilen bambu 
ağacı gibi olun, birikime önem verin. 

 Ahlaklı ve adaletli olun. 
 Sisteminizi baştan doğru kurun. 

Babamdan
öğrendiklerim

ABDULLAH Kiğılı babasından işinin en 

önemli parçası satış başta olmak üzere pek 

çok şey öğrendiğini belirterek şöyle devam 

etti: ”Ama babamdan asıl öğrendiğim 

şey ahlaklı olmaktı. Babam 3 taksitte 

ödeyebileceği vergiyi bile tek taksitte öderdi. 

Taksitleri ödemeden ölürse borçlu gitmek 

istemezdi öbür dünyaya. Bana da hep 

bunu öğütlerdi. O nedenle ben de kimseyi 

sigortasız çalıştırmadım, önce çalışanlarımı 

sonra kendimi düşündüm.” 

Yapı Kredi esnaf ve KOBİ’lere yönelik faaliyetleri kapsamında başlattığı Ekonomiyi Büyütenler Sertifika 
Programı ile esnaf ve KOBİ’lere pazarlama, büyüme finansmanı ve insan kaynakları yönetimi konularında 
eğitim veriyor. Katılımcılarla deneyimlerini paylaşmak üzere ilk programın konuğu Abdullah Kiğılı oldu. 

KOBİ’LER 
BİZİM
KALP 
DAMARIMIZ

EKONOMİYİ Büyütenler Sertifika 
Programı’nın açılışında konuşan 
Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın da 
esnaf ve KOBİ’lerin ülke ekonomisi 
içinde önemine vurgu yaptı.  

Ülke ekonomisinin gelişiminin 
esnaf ve KOBİ’lerin büyümesi ile 
paralel ilerlediğini söyleyen Açıkalın 
şunları kaydetti: “Esnafımızın, 
KOBİ’lerimizin işleri iyiyse, yüzü 
gülüyorsa memleketimizin de 
işleri iyi, huzuru yerinde demektir. 
KOBİ’ler piyasalarda yaşanan 
değişimlere uyum sağlama 
yetenekleriyle ve hem ekonomik 
hem de sosyal açılardan kalkınmaya 
etkileri ile sadece ekonominin 
değil,  günlük hayatımızın  da 
vazgeçilmez unsurları. İşte bu 
yüzden, istikrarlı bir büyüme için  
KOBİ’lere ve esnafımıza destek 
vermek Yapı Kredi olarak en önemli 
görevlerimizden biri. KOBİ’lerimizin 
değişen  koşullara ve teknolojiye 
daha hızlı adapte olması ülke olarak  
istediğimiz noktaya çok daha hızlı 
ulaşmamız anlamına geliyor.” 

YAPI Kredi, 
sağlıklı bir 
şekilde daha 

fazla büyümeyi, 
ülke çapında müşteri 
profilini genişletmeyi ve 
yurtdışı pazarlara açılmayı 
hedefleyen esnaf ve KOBİ’lere 
yönelik yeni bir eğitim 
programı başlattı. ‘Ekonomiyi 
Büyütenler’ adı verilen 
bu yeni sertifika programı 
kapsamında Yapı Kredi 
Bankacılık Akademisi’nde 
esnaf ve KOBİ’lere çok 
çeşitli konularda 3 günlük 
bir eğitim düzenlendi. Bilgi 
Üniversitesi işbirliği ile 
gerçekleşen bu sertifika 
programında katılımcılara 
nakit yönetiminden, büyüme 
finansmanına, müşteri 
ihtiyaçlarını öngörebilmekten, 
dijital pazarlamaya kadar 
birçok konuda eğitim verildi. 

Yapı Kredi CEO’su Faik 
Açıkalın ile Yapı Kredi 
Perakende Bankacılık Genel 
Müdür Yardımcısı Nazan 
Somer Özelgin’in katılımı 
ile 3 Nisan’da başlayan 
eğitim programının açılış 
organizasyonunun ilk konuğu 

yurtdışında markalaşma 
konusunda da önemli adımlar 
atan Türkiye’nin önde gelen 
erkek giyim markalarından 
Kiğılı’nın Yönetim Kurulu 
Başkanı Abdullah Kiğılı oldu. 
Babasının esnaflıktan geldiğini 
kendisinin de satıştan başlayıp 

sonra işin mutfağına girerek 
üretime geçtiğini belirten 
Abdullah Kiğılı, Yapı Kredi 
müşterisi 100’ü aşkın esnaf 
ve KOBİ’ye 50 yıllık çalışma 
hayatındaki deneyimlerini 
anlattı. 

%95 TEDARİKÇİDEN
Türkiye ekonomisi için 

olduğu gibi Kiğılı için de 
esnaf ve KOBİ’lerin kalp 
damarı kadar önemli bir 
yeri olduğunu söyleyen 
Abdullah Kiğılı, “Türkiye’de 
KOBİ’ler ihracatın yüzde 
60’ını, ithalatın ise yüzde 
40’ını gerçekleştiriyor. Bu çok 
önemli bir rakam. Bizim kendi 
üretimimiz satışlarımızın 
içinde sadece yüzde 5 paya 
sahip. Biz satışımızın yüzde 
95’ini esnaf ve KOBİ olarak 
tanımlayabileceğimiz 
tedarikçilerimizden 
karşılıyoruz” şeklinde 
konuştu. 

Hülya GÜLER DEĞİŞİMİ GÜÇLÜ
İKEN BAŞLATIN

NAKİT YÖNETİMİ
ÇOK ÇOK ÖNEMLİ

BÜYÜME konusunda da 
katılımcılara, tavsiyede 

bulunan Abdulla Kiğılı bu konuda 
zamanlamanın önemine değinerek 
şunları söyledi: “Önce şirketi devam 
ettirmelisiniz. Büyüme ve kârlılık 
sonra gelir. Değişim için ise şirketin 
yapısı sağlam olmalı. Marka olmak 
ise, hiç kolay bir iş değil. 50 yıldır 
çalışıyorum hep aynı işi yapıyorum. 
Hep bildiğim işi yaptım. Başka işler 
için çok teklif geldi. Ama girmedim. 
Siz de çok para kazanmak için koşa 
koşa bilmediğiniz işe girmeyin.”

NAKİT yönetiminin en 
çok üzerinde durulması 

gereken konu olduğunu söyleyen 
Abdullah Kiğılı, “Bu konuda 
öncelikle her krizde sıcak nefesini 
hemen hissettiğim Yapı Kredi’ye 
çok teşekkür ediyorum. Şirketin 
batmasında ne kadar büyüyemediği 
değil, nakit yönetimi etkili olur. Kârsız 
bir işletme şeker hastası gibidir, 
yavaş yavaş ölür. Ama nakit sıkıntısı 
şirketi kalp krizinden aniden öldürür. 
Dolayısıyla nakit yönetimi çok çok 
önemli” şeklinde konuştu. 

İSTİKRARLI BÜYÜME 
İÇİN DESTEĞE DEVAM
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MİMARİ AYDINLATMADA TÜRKİYE’NİN YÜKSELEN DEĞERİ
Mimari aydınlatma sektöründe sıra dışı
çalışmaları, modern teknolojisi ve arge
çalışmaları ile Hera Led Aydınlatma hep
bir adım önde olmayı hedefleyen genç
dinamik kadrosuyla mükemmel ile iyi
arasındaki fark biraz gayrettir prensibiyle
çalışmalarına hızla devam etmektedir.

Rekabete 
yenİlmeyİn 
DİJİtalleŞİn

G20 ülkelerinde 2016’da 4.2 
trilyon dolar büyüklüğe ulaşacağı 
hesaplanan dijital ekonomi, 
KOBİ’lere büyük fırsatlar sunuyor. 
Hızlı uyum sağlayanlar  coğrafi 
bariyerleri aşarak dünyaya 
açılmada avantaj yakalayacak.   

BÜYÜK bir hızla yayılıp 
hayatın her alanında giderek 
kendini daha fazla hissettiren 

dijitalleşme, üretim süreçlerinden, 
pazarlamaya, lojistikten, tüketim 
alışkanlıklarına kadar iş dünyasındaki 
tüm dinamikleri kökten değiştirdi. Coğrafi 
bariyerleri de büyük oranda ortadan 
kaldıran dijital ekonomi ilk başta kendini 
bilişim teknolojilerinin yanı sıra perakende 
ve reklamcılık gibi alanlarda gösterse de, 
bugün artık tüm sektörler ciddi bir dönüşüm 
içinde. Avrupa Komisyonu’nun 2014 tarihli 
araştırmasına göre, G20 ülkelerinde dijital 
ekonominin büyüklüğü 2016’da 4.2 trilyon 
dolara ulaşacak. Bu rakam 2010’da 2.3 
tirlyon dolardı. Yine aynı araştırma internet 
ekonomisinin G20 ülkelerinde yılda ortalama 
yüzde 8-12 arasında büyüyeceğini gösteriyor. 
Bu büyümeden aslan payını alması beklenen 
kesim ise, dijitalleşmeye hızlı uyum sağlayan 
şirketler olacak. 

BÜYÜK BÜTÇE GEREKMİYOR
Hızlı karar alma ve uygulayabilme 

imkanı, KOBİ’lerin fark yaratmak için 
dijital çağda kullanabilecekleri önemli bir 
özellik. Bu noktada da, hızlı karar alma 
imkanı olan, nispeten küçük bütçelerle 
dijital dönüşümünü sağlayabilecek 
KOBİ’leri büyük fırsatlar bekliyor. Küresel 
kriz sürecinde büyüme sıkıntısı yaşayan 
ülkelerde KOBİ’lerin büyümeye çare olarak 
görülmesinde işte bu dijital çağa uyum hızı 
da etkili oldu. KOBİ’ler teknolojik altyapıyı 
değiştirme ve geliştirme projeleri için büyük 
ve karmaşık yapıdaki şirketler gibi çok büyük 
bütçelere ihtiyaç duymuyorlar. 

İNOVASYON KÜLTÜRÜ ÖNEMLİ
Dolayısıyla inovatif düşünce günümüzde 

KOBİ’ler için hiç olmadığı kadar kritik bir 
öneme sahip. KOBİ’ler dijital teknoloji ile 
daha önceleri sadece büyük uluslararası 
yapısı olan şirketlerin sahip olduğu ihracat 
imkanlarına kavuşabiliyorlar. İstedikleri 
ülkede e-ticaret olanaklarını kullanarak 
hiçbir pazar araştırması yapmadan 
ürünlerini satabiliyorlar. Bulut teknolojisi 
ile maliyetlerini düşürürken, etkili stok ve 
müşteri verisi takip etme sistemleri kurararak 
doğru veri analizi yapıp, bunu satışlarını 
artırmada kullanabiliyorlar.  

Hülya GÜLER

Dİjİtalleşerek 
büyümek İçİn 
10 altın kural 

YERLİ ve yabancı birçok yönetim 
danışmanı ve teknoloji uzmanının 
KOBİ’lerin daha hızlı büyümesi konusunda 
görüşlerinden derlediğimiz ortak önerileri 
şöyle özetlemek mümkün: 

VERİ trafiğinizi iyi yönetin: İşiniz için 
kritik öneme sahip veri trafiğinizi iyi takip 
edin ve mutlaka düzenli olarak kaydedin. 
Bu özellikle finansmana erişimde işinize 
yarayan önemli bir veri seti oluşturacaktır. 

Yatırımdan kaçınmayın: Eğer bedava bir 
dijital uygulama yerine 10 dolar harcayarak 
alacağınız bir uygulama size daha fazla 
zaman kazandıracaksa ücretli olanı tercih 
edin. Günümüzde artık bazı durumlarda 
zamanın paradan daha değerli olduğunu 
unutmayın.  

E-ticarette basit olun: E-ticaret ile ilgili 
uygulamalarınızda müşteriniz için satın 
alma ve ödemeyi mümkün olduğu kadar 
basitleştirin. Birçok sitede bu tür işlemler 
oldukça karmaşık hale getirilmiş durumda. 

Etkili pazarlama: Bunun için iyi bir pazar 
analizi ve iyi bir pazarlama programı  
gerekir. Dolayısıyla kamuoyuyla paylaşılan 
verileri iyi takip edin. İnternet sitenizin 
ziyaretçileriniz nereden geliyor, profilleri ne, 
bütün bunları takip edebileceğiniz bir altyapı 
oluşturun. 

Online’da hemen var olun: İşinizi 
büyütmek için müşterilere ihtiyacınız 
var. Dünyanın öbür ucunda olsa bile 
ulaşabileceğiniz milyonlarca müşteri 
olduğunu unutmayın. Onların sizi 
bulabileceği yerde olun, onlarla bağlantı 
kurun. 

Mobilleşin: Eğer bir KOBİ online olarak 
büyümek istiyorsa o zaman mobilleşmeli. 
Tüm araştırmalar internet üzerinden 
satışların içinde mobilin payının sürekli 
olarak arttığını gösteriyor. Online 
altyapınızın mobil cihazlarla da uyumlu 
olduğundan emin olun. 

Globalleşin: Daha işin başındayken 
globalleşme vizyonunuz olmalı. 
Globalleşmeye uygun bir ürününüz ve tabiki 
buna uygun bir altyapınız olmalı. 

Online hedef kitleler: Güven ve 
farkındalık yaratacak online hedef kitleler 
yaratın. Hedef pazarınızın dijital sıçramayı 
nerede yapacağını öğrenin.  

Lansmandan önce pazarı test edin:  Bir 
ürünü sunmak istediğiniz piyasayı önce test 
edin. Bunun için uluslararası çapta büyük 
e-ticaret sitelerine ürün vererek ilgiyi test 
edebilirsiniz. Böylece yeni bir pazarı sıfır 
maliyetle test edebilirsiniz. 

Nakitinize sahip çıkın: Nakitinize 
mümkün olduğu kadar sahip çıkın. En son 
teknoloji ve kesinlikle en etkili araçlar 
başlangıçta hep ya bedava ya da çok ucuz 
olur. Dolayısıyla mümkün olan en uzun 
sürede paranızı elinizde tutun. 

Dijitalleşmede yaşanan 
hızlı değişim, ‘uyum 

sağlayamama endişesi’ 
nedeniyle geleneksel 

ekonomi yöntemleriyle 
faaliyet yürüten şirket 
sahiplerinin uykularını 

kaçırıyor. 

GEÇEN yıl Oxford 
Üniversitesi’nin 2 bin 
300 KOBİ sahibi ile 
yaptığı bir araştırmada, 
şirketin sahibi ve üst 
düzey yöneticilerinin 
yüzde 60’ı teknolojinin 
büyümelerindeki en kritik 
unsur olduğunu belirtti. 
Şirketlerin 3’te 2’si ise 
inovasyon kültürünün 
şirketin uzun ömürlü ve 
rekabetçi olması için en 
stratejik adım olduğunu 
kaydetti.  

SON yıllarda müşteri 
talep ve beklentileri de 
teknolojideki gelişmelere 
paralel olarak değişti. 
Artık dünyanın her 
yerinde müşteriler mobil 
cihazları üzerinden 7 gün 
24 saat kaliteli hizmet 
istiyor, her an istediği 
her ürüne ulaşmayı 
talep ediyor. Müşterinin 
mobilleşmesiyle 
eş zamanlı olarak 
şirketlerin de 
mobilleşmesi gerekiyor. 
Bunda elbette büyük 
holdinglerden çok 
KOBİ’lerin öne çıktığı 
görülüyor. Her 4 
araştırmadan biri mobil 
teknolojiye yapılan 
yatırımların bir yıl 
içinde kendini finanse 
ettiğini gösteriyor. 
Şirketlerin yaptığı mobil 
yatırımlar daha iyi 
müşteri hizmetleri ve 
ürün servisi için stratejik 
büyüme kanalı olarak 
ortaya çıkıyor. İş yapış 
şeklini kökten değiştiren 
mobilite artık büyümede 
stratejik bir kanal. 

Dijitaleşememe  
uyku kaçırıyor

İnovasyonla 
uzun ömür

Büyümenin 
stratejik kanalı 

‘BIG Data-Büyük Veri’... Günümüz şirketlerinin 
en önemli konularından biri. Her saniye 
müthiş bir veri akımının olduğu şirketler 
bu bilgi ile ne yapacaklarını çok iyi bilmek 
durumundalar. Sürekli olarak artan bu veriyi 
iyi analiz etmek gerekiyor. Analiz yeteneğini 
geliştiren şirketler, iyi tedarik yönetimi 
ve müşteri ihtiyacını önceden görebilme 
avantajına kavuşuyor. Faaliyet yürüttüğü 
sektöre ilişkin verileri ve kendi şirketinin 
verilerini ve pazar bilgilerini bir araya 
getirerek mevcut durumu iyi okuyabilen 
şirketler geleceğe ilişkin isabetli öngörüler 
yapabilir. Bu da tahmin edileceği gibi, şirketler 
için rakiplerin önüne geçmede ciddi bir 
avantaj sağlayacaktır. 

‘bıG Data’yı 
nasıl yönetelim

AVM’de esnafa 
yüzde 5 kotası 
ve fırsatlar
KAMUOYUNDA  ‘AVM Yasası’ olarak  

anılan ve geçtiğimiz ocak ayında 
yürürlüğe giren 6585 sayılı Perakende 

Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun 
alışveriş merkezleri, zincir mağazalar ve 
süpermarketlere ilişkin önemli değişikliklerin 
yanı sıra esnaflara alışveriş merkezleri içinde 
yüzde 5 kota getirmesiyle heyecan yarattı. Yeni 
yasaya göre alışveriş merkezlerinde, toplam 
satış alanının en az yüzde 5’i esnaf ve sanatkar 
işletmecilerine rayiç bedel üzerinden kiraya 
verilecek. 

YÜZDE 5 KOTA AYRILDI 
Bu yüzde 5’lik kota içinde kalan yerler, 

esnaf ve sanatkarlardan yeteri kadar talep 
olmaması durumunda diğer talep sahiplerine 
kiralanabilecek. Yasa esnaf ve sanatkarlara 
ayrılan yüzde 5’lik kotaya ek olarak, alışveriş 
merkezlerinde, geleneksel, kültürel ya da 
sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş 
meslekleri icra edenlere de çeşitli fırsatlar 
sunuyor. Bu kesim için de kiraya verilmek 
üzere, ayrılan alan ise, toplam satış alanının 
en az binde 2’si kadar olacak. Tüm bu ayrılan 
yerlerin kira bedeli rayiç bedelinin 4’te birinden 
fazla olmayacak.

Bu yolla alışveriş merkezlerine girme fırsatı 
yakalayan esnaf ve sanatkarlar, daha geniş 
kitlelere ulaşma imkanına kavuşarak daha 
fazla büyüyebilecekler. 

markalaşma için 
önemli bir fırsat
TÜRKİYE’de çok büyük bir kesimi ilgilendiren 
bu yeni uygulamada esnafları en çok yüksek 
kira bedelleri düşündürüyor. Ancak uzmanlar 
doğru satış politikası ve nakit yönetimi ile 
alışveriş merkezlerinde işyeri açan esnafların 
bu uygulama sayesinde markalaşma 
konusunda da önemli bir aşama kat  
edeceğine dikkat çekiyor. 

Gözler 
AVM’lerde  
ESNAFA yüzde 5 
kota getiren yasa 
yürürlüğe girdiği 
halde alışveriş 
merkezlerinden 
esnaf ve sanatkarlara 
ayrılacak yerlere 
ilişkin duyurular 
henüz başlamadı. 
Esnaf ve sanatkar 
kesiminde 
heyecan yaratan 
bu yeni dönem 
için şu anda gözler 
alışveriş merkezi 
yönetimlerinde. 

rekabet ve maliyet 
kontrolü için bulut
VERİMLİLİK ve maliyet kontrolü ile avantaj 
sağlamayı hedefleyen KOBİ’ler için dijital 
çağın bir diğer önemli alanı da bulut 
teknolojisi. Bulut teknolojisi ile güvenli veri 
merkezi kurmak, zaman ve maliyet avantajı 
sağlamada fark yaratıyor. Doğru bir 
altyapı ile kurulan bulut teknolojisi küçük 
şirketler için en maliyeti karşılanabilir 
çözüm. Çünkü bulut teknolojisi ile üretim 
ve satış süreçlerinin entegrasyonu ve en 
modern şekilde kurulması mümkün. Buna 
finansman, satış ve envanter kayıtlarının 
tutulması da dahil. 



REHBERİ

C M Y B

16 Nisan 2015 Perşembe8
İNŞAAT, KOBİ’LERİN

ÇARKLARINI DÖNDÜRÜYOR 
İNŞAAT sektörü 

son 10 yıldır 
hızlı büyüyor 

ve bazen ‘kalkın-
ma’ tartışmala-
rında olumsuz 
cümlelerin de 
öznesi olabiliyor. 
“Sanayi mi inşaat 
mı” sorusunun 
cevabını bulma-
ya çalışanların sayısı da bir 
hayli fazla.  Üretime dayalı ve 
sanayisi güçlü bir ekonomi 
olmak için yapılması gereken-
ler bir tarafa, aslında inşaat 
sektörünün sanayi ile çelişen 
bir tarafı yok. Çünkü inşaat da 
bir üretim faaliyetidir ve bu 
üretim sürecindeki tüm girdi-
ler ayrıca farklı imalat sanayi 
sektörlerinin çıktılarıdır.

SADECE DEMİR VE 
ÇİMENTO MU?
İnşaat sektörünün ‘çarkla-

rına ivme kazandırdığı’ imalat 
sanayi sadece ‘demir ve çimen-
to’ üretimi değildir. İnşaat, 200 
civarında alt sektörü hareket-
lendiren bir ‘motor’ gibidir. 
İnşaatlar için iskele üreten de 
var kablo kanalı imalatı yapan 
da. Örneğin; tüm duvar mal-
zemeleri, ankastre tesisatlar, 
elektrik ve iletişim kabloları, 
su ve kalorifer malzemeleri, 
biriket ya da tuğlalar, pencere 
elemanları, kapılar, boyalar, 
parkeler, banyo ve mutfak 
başta olmak üzere dolaplar 
ve temel aksesuarlar, priz ve 
anahtarlar, lamba ve avizeler, 
eşya nitelikli diğer mobilyalar, 
ankatsre fırınlar, davlumbaz-
lar, diğer elektronik eşyaların 
tümü (Bulaşık makinesi, 
televizyon, buzdolabı), en basit 
perde elemanından başlayan 

ve çeşitlenen tüm 
ev tekstili ürünleri 
düşünüldüğünde; 
bir bina ya da 
sitenin inşaatı 
başladığında ve 
tamamlandığında 
çok sayıda imalat 
sanayi sektörünün 
çarklarının ivme 
kazandığı görülür. 

KOBİ’LER İNŞAATIN 
GÖBEĞİNDE
Küçük ve Orta Boy İşletmeler 

(KOBİ) adı üstünde ölçek itiba-
riyle ‘büyük sınıfına girmeyen’ 
ama toplamda ekonomnin  
yüzde 98’ini oluşturan işletme-
lerdir. İnşaat sektörüne üretim 
yapan çok büyük ‘yapı malze-
meleri’, ‘çimento’ ya da ‘demir 
çelik’ tesisleri dışında aklınıza 
gelen tüm imalat sektörlerinde-
ki KOBİ’ler yukarıda anlattığı-
mız çerçevede ‘inşaata’ tedarik 
yapan üretim ya da ticaret 
şirketleridir.  Hatta, büyük yapı 
malzemeleri, çimento, ve demir 
çelik üreticilerinin bölge ve alt 
bayilerini düşünürsek onların 
da inşaata ulaşımında binlerce 
KOBİ, ekmek parası kazanır. Bir 
inşaat; başladığı bölgede, akar-
yakıt istasyonundan, kamyon 
kooperatifine,  restoranlardan, 
bakkal ya da mini marketlere 
kadar tüm ‘küçük ticaret birim-
lerini’ de pozitif etkiler.

Türkiye’nin inşaat sek-
törü son 10 yılda büyük 
proje ölçeğine geçiş yaptı. 
1990’larda 500-1500 adetlik 
konut projesi sayısı çok azdı.  
2004’ten itibaren yılda 200-500 
konut üretebilen birçok inşaat 
firması bir anda tek projede 
1000’lerle ifade edilen birim 
adetlik projeleri yapabilir hale 

geldi. Bunda hem devletin 
‘emlak konut’ ve ‘TOKİ’ eliyle 
arsa üretimi hem de pazardaki 
yeni konut talebinin yükselişi 
etkili oldu. Şu anda 1000 birim 
adetlik projenin altında üretim 
yapanlar için küçük inşaat şir-
ketleri nitelemesi bile yapılıyor. 
3000 birim adetlik çok sayıda 
proje yapılabilir durumda. 
İşte bu ölçek büyümesi, inşaat 
sektöründe imalat sanayi 
dışında başka bir KOBİ yoğun-
laşmasını da getirdi. Eskiden 
‘taşeron’ adını verdiğimiz bu 
KOBİ grubu, inşaatta uygulama 
yapan çok sayıda küçük ve orta 
ölçekli şirketin oluşmasına yol 
açtı.  Bir inşaatın farklı ustalık 
gerektiren ‘zanaat’ türlerinde 
artık 10 kişiden 200 kişiye 
kadar istihdam sağlayabilen ta-
şeron grupları oluşuyor. Hatta 
bazı çevreler inşaat sektörünü 
‘taşeronların iş yoğunluğu ve 
ödeme akışına bakarak’ takip 
ediyor. İşin pazarlama ve satış 
tarafında da yeni bir süreç 
yaşanıyor. Artık birçok ‘inşaat 
şirketi’ sadece üretimle yani 
inşaatı yapmakla uğraşırken,  
projenin pazarlama ve satışını 
ise outsorce etmeye başladı. 
Bu süreçte görev alan ekiplerin 
de klasik emlakçılığa göre hem 
ölçek hem nitelik olarak farklı 
yeni şirketler kurduklarını gö-
rüyoruz. Örneğin bir pazarlama 
ekibi, aynı anda birkaç projeye 
‘perakendeci’ mantığı ile satış 
ve pazarlama hizmeti vere-
biliyor. Bu sayede ya büyük 
zincirlerin parçası olan emlakçı 
ya da bağımsız mahalle emlak-
çısı niteliğindeki birçok mikro 
ölçekli işletmenin artık daha 
büyük ölçeklerde istihdam ve 
ciro yapabilen güçlü şirketlere 
dönüştüğüne tanık oluyoruz.

AN
AL
İZ

Sadi
ÖZDEMİR

E-TİCARET 
BUGÜNE kadar süregelen 

ticaretin kurallarını 
kökten değiştiren yeni 
ekonominin en gözde alanı 
e-ticaret,  düşük bütçelerle, 
iş yapmak durumunda olan 
KOBİ ve yeni girişimlere 
büyük fırsatlar sunuyor. 
Geçtiğimiz yıl Türkiye’deki 
e-ticaret hacmi 50 milyar 
TL’ye ulaştı. Bu rakam 
toplam perakendenin 
yüzde 1.7’sine denk 
geliyor.  Başka bir deyişle 
e-ticarette Türkiye’nin 
alacağı daha çok yol var. 
Alınacak bu yolda da 
global pazarlara  e-ticaret 
yoluyla açılma imkanı 
bulan KOBİ’lerin katkısı 
çok büyük olacak. Ancak 
Türkiye’de KOBİ’lerin 
büyük çoğunluğu henüz 

e-ticaretle tanışmamış durumda. E-ticaretle 
tanışanlar da mevcut online satışlarını daha da 
geliştirme ihtiyacı içinde. Dolayısıyla hemen her 
şirketin aklında olan e-ticarete nasıl başlanacağı 
veya mevcut faaliyetlerin nasıl geliştirileceği 
son günlerin en çok merak edilen konularının 
başında geliyor. KOBİ’lerin dijital çağda nasıl 
daha fazla büyüyebileceklerini işlediğimiz bu 
sayıda, e-ticaret rehberi ile de, bu yeni büyüme 
alanına girmenin sırlarını ve büyümenin püf 
noktalarını özetledik:

Adım adım e-ticaret 
1 Nasıl başlanır: Mevcut markasını ve 

ürünlerini e-ticaret ile online dünyada 
sunmak isteyenlerin öncelikli olarak internet 
aleminin farklı olduğunu bilmesi gerekiyor. Bu 
yüzden e-ticaret yapmak isteyen şirketlerin 
rakiplerini iyi analiz etmesi ve kullanıcı 
trendlerini çok ayrıntılı bir şekilde araştırması 
gerekiyor. Tüm bu araştırmaların en iyi 
sonucunu ise arama motoru Google veriyor. 
Kullanıcı eğilimlerini öğrenmek için Google’ın 
‘Trends’ servisini kullanarak oldukça başarılı 
sonuçlar alabilirsiniz. Örneğin, perde satan bir 
dükkanın sahibiyseniz Google Trends 
kullanarak, internetten perde satın almak 
isteyen kullanıcıların eğilimlerini 
ayrıntılarıyla öğrenebilirsiniz.

2 Alan adı 10 dolar: Pazar analizlerini 
tamamladıktan sonra sıra bir e-ticaret 

sitesi açmaya geliyor. Bunun için dört farklı 
servise ihtiyacınız olacak; alan adı, sunucu, 
site tasarımı ve sanal POS cihazı. Markanıza ait 
bir alan adı almışsanız işiniz biraz daha kolay.  
Alan adlarının fiyatları yıllık 10 ile 20 dolar 
arasında değişiyor. Bu adımdan sonra ise bir 
e-ticaret sitesi için en önemli servislerden biri 
olan sunucu (server) almanız gerekiyor. 
Sunucu seçimi ise tamamıyla beklediğiniz 
ziyaretçi sayısıyla ilgili. Yeni açılan e-ticaret 
sitesine bir anda milyonlarca kişi gelmeyeceği 
için ilk başta en düşük paket seçeneklerini 
denemekte fayda var. Ziyaretçi sayınız arttıkça 
sunucunuzun ziyaretçi kapasitesini de 
arttırabilirsiniz. 

3 Sunucu kritik seçim: Yeni bir e-ticaret 
sitesinin olmazsa olmazlarından biri de 

yazılım. Burada KOBİ’lerin bütçelerine göre iki 
farklı seçeneği oluyor. Bu seçeneklerden biri 
sıfırdan yeni bir site tasarımı ve yazılımı. 
Bunun için dijital yazılım ajansları tercih 
edilebilir. İstediklerinizi bu ajanslara anlatarak 
bir e-ticaret sitesi yazılımı ve tasarımı 
yaptırabilirsiniz. Bu e-ticaret sitesi sizin için 
özel olacağı için buna göre fiyatı yüksek 
olacak. Fiyatlar ise yapılan siteye göre 5 bin TL 
ile 10 bin TL arasında değişebiliyor. Diğer 
yöntem ise hazır e-ticaret sitesi paketlerinden  
satın almak. Burada seçenekler çok, bir 
danışmandan yardım alınabilir. 

4 Ödeme için sanal POS: Bir e-ticaret sitesi 
kurmak için kritik noktalardan biri de 

ödeme.  Bunun için ise genel olarak sanal POS 
servisleri kullanılıyor. Bankalar tarafından 
KOBİ’lere sunulan sanal POS servisleri, fiziksel 
POS cihazları mantığında çalışıyor. 
Ürünlerinizi sepete atan kullanıcılar, ödeme 
ekranına geldikten sonra kullandığınız sanal 
POS servisleriyle satın alma işlemlerini 
tamamlıyor. Bankalardan alınan sanal POS 
ücretleri, KOBİ’lerin e-ticaret hacimlerine göre 
değişiyor. Bu yüzden bankaların e-ticaret 
bölümlerine başvurarak fiyatları 
öğrenmenizde fayda olacak. 

6 Lojistik olmazsa olmaz: Lojistik için 
e-ticaret şirketlerinin görünmez 

kahramanları benzetmesini yapabiliriz. 
Özellikle e-ticaret konusunda büyüme 
trendine girildikten sonra doğru kurulan 
lojistik altyapı ve otomasyon gibi sistemler, 
e-ticaret şirketlerinin işini kolaylaştırabiliyor. 
E-lojistik olarak da bilinen bu sistemler, özel 
geliştirilen yazılımlarla çalışanların hatalarını 
en aza indiriyor. Doğru ve zamanında ürün 
teslimatı yaparak markanızın memnuniyet 
seviyesini arttırabilirsiniz.

5  Sipariş takibi kritik: E-ticaret 
müşterilerinin en çok dikkat ettiği 

konuların başında sipariş takibi geliyor. Birçok 
kargo şirketinin sunduğu e-ticaret takibi 
servisiyle kullanıcılar, direkt olarak 
kuracağınız internet mağazası üzerinden 
siparişini verdikleri ürünleri takip edebiliyor. 
Buna ek olarak daha katma değerli bir hizmet 
vermek isteyen e-ticaret şirketleri, belli 
noktalardaki müşterilerine aynı gün teslimat 
seçeneğini de sunuyor. Sipariş takibi ve aynı 
gün teslimat seçenekleri için tüm bilgileri 
kargo şirketlerinden alabilirsiniz. 

KOBİ’lerin e-ticarete atılması sadece bir site 
kurmak ile bitmiyor. Asıl macera e-ticaret sitesi 
kurduktan sonra başlıyor diyebiliriz. E-ticarette 

iş hacminin artması için öncelikle sitelerin 
tüketicilerine en iyi servisi vermesi gerekiyor. 

Bunun için ürün yönetimi, sipariş yönetimi, kargo 
servisi ve müşteri hizmetleri servislerinin çok iyi 

bir şekilde çalışması gerekiyor. Ayrıca müşteri 
memnuniyetini arttırmak için mutlaka  

destek ve müşteri hizmetleri hattını kurmanız 
gerekiyor. Bütçenize bağlı olarak  

destek ve müşteri hizmetleri için çağrı merkezi 
hizmeti sunan şirketleri tercih edebilirsiniz.

İŞİ BÜYÜTMEKTE
ASIL MACERA

E-ticaret sitele-
rinin en çok ya-

tırım yaptığı alanlar 
arasında arama moto-
ru optimizasyonu 
(SEO-Search engine 
optimization) geliyor. 
SEO, e-ticaret siteni-
zin arama motorla-
rında ne kadar üst 
sıralarda görüneceği-
ni belirliyor. Örneğin, 
‘erkek çorabı’ yazan 
bir internet kullanıcı-
sı, bu arama kelime-
leriyle sizin e-ticaret 
sitenize geliyor. 
Doğru yapılmayan 
veya hiç yapılma-
yan SEO çalışmaları 
sonucunda internet 
mağazanızın arama 
motorlarında alt 
sıralarda görünmesi-
ne neden oluyor. Bu 
konuda profesyonel 
bir yardım almakta 
fayda var. 

E-ticaret site-
lerinin müşte-

rilerine seslerini 
duyurabilmesi en 
kritik noktalardan 
biri. KOBİ’lerin 
kurduğu e-ticaret 
siteleri için birçok 
farklı reklam modeli 
bulunuyor. Bu rek-
lam modellerinde 
ise arama motoru, 
sosyal medya ve 
e-posta gibi farklı se-
çenekler bulunuyor. 
Arama motorlarına 
verilen reklamlar, 
kullanıcıların yaptığı 
aramaya göre e-tica-
ret sitenizin en üst 
sırada yer almasını 
sağlıyor. Örneğin, 
‘erkek çorabı’ yazan 
bir potansiyel müşte-
ri, sizin e-ticaret 
sitenizi en üst sırada 
görüyor.  Bu da yeni 
müşteri kazanımı 
konusunda çok kritik 
bir nokta. Sosyal ağ 
reklamlarının fiyat-
ları ise 5 TL’den başlı-
yor, bütçenize göre 
artıyor. KOBİ’lerin 
kullanabileceği diğer 
bir reklam modeli ise 
e-posta pazarlaması. 
E-ticaret sitenizi ziya-
ret eden müşterilerin 
e-postalarını alarak 
yaptığınız indirimle-
rin, kampanyaların 
veya yeni gelen 
ürünlerin bilgisini 
verebilirsiniz. 

İnternet mağa-
zalarında son 

dönemlerde en çok 
kullanılan yöntem-
lerin başında kupon 
ve hediye çeki modeli 
bulunuyor. İstediği-
niz dönemlerde veya 
e-ticaret sitenize ilk 
kez gelen müşteri 
adaylarınıza özel 
indirim kuponu veya 
hediye çeki verebi-
lirsiniz. Bunun için 
internet üzerinden sa-
tın alabileceğiniz özel 
olarak geliştirilmiş 
yazılımlar bulunuyor. 
Bu yazılımları kulla-
narak, belli müşteri 
gruplarına özel veya 
kişiye özel indirim 
kampanyaları oluş-
turabilirsiniz. Hediye 
çekleri ve indirim 
kuponları satışları-
nızı arttıracak en iyi 
yöntemlerden biri. 

KO B İ  T E K N O LOJ İ L E R İ

Ahmet
CAN

acan@hurriyet.com.tr
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