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NAKİTSİZ 
KALMAYIN

Hülya
GÜLER

HIZ, kalite, fiyat ve 
teknoloji gibi birçok 
konuda rekabetçi 

olmak zorunda olan 
şirketlerin herşeyden önce 
iyi yönetmeleri gereken çok 
önemli bir alan daha var; 
nakit yönetimi. Özellikle 
döviz piyasalarındaki sert 
dalgalanmalar ve global ekonomideki 
gidişat nedeniyle bugünlerde adeta 
şirketler için oksijen kadar gerekli olan 
nakitte sıkıntı, şirketleri iflasa kadar 
götürebiliyor. Ancak şirketlerin çeşitli 

finansal ürünlerle kendilerini 
nakit sıkıntısından korumaları 
mümkün. Nakit yönetiminde 
en iyi yardımcı ise bankalar. 
Sağlıklı yapısını korumak 
ve sürdürülebilir büyüme 
sağlamak için şirketler gelir 
gider dengesini iyi yönetmeli, 
ödemelerini ve alacaklarını iyi 

planlamalı.  
Bunu başarabilen şirketler günlük 

faaliyetlerini aksatmadan yürütürken, 
bir yandan da gelecek dönem 
ödemelerine önceden hazır olur. Ayrıca 

işletmenin elindeki kaynakları en 
verimli biçimde kullanmasına ve nakit 
fazlası var ise değerlendirilmesine 
fırsat verir. İyi bir nakit yönetimi 
şirkete ödeme ve tahsilatlar arasındaki 
zaman dengesini kurma şansı da verir. 
İşletmenin ödeme yükümlülüklerini 
yerine getirmesini sağladığından 
ayrıca itibarına da oldukça olumlu bir 
etkisi var. İyi nakit yönetiminde satış 
yapılırken çok iyi istihbarat 
yapılması, satış modelinin 
ve vadenin giderlere göre 
ayarlanması kilit unsurdur. 

Bir 
yanda en 
iyi ürün ve 
hizmet ile 
rekabette öne 
geçmek... Diğer 
yanda şirketin 
devamlılığını 
sağlamak ve 
kâr etmek için 
sağlam finansal 
yapı kurmak... İşte 
şirketlerin günümüz 
dünyasında mükemmel 
bir denge kurmak zorunda 
olduğu iki önemli hedef. Bu  
dengeyi kurmanın formülü, 
iyi nakit yönetimi. Nakdini iyi 
yöneten rekabette öne geçiyor. 
İtibarlı bir şekilde büyümenin 
anahtarını da elinde tutuyor. 
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KOBİ’LER İÇİN SOSYAL MEDYA İLE PAZARLAMA SIRLARI

MODERN TARIM DEVRİ

Pazarlamada son dönemin popüler kanalı sosyal 
medya, KOBİ’lerin dostu oldu. Dünyada 2 milyarı aşkın 
kişinin her gün 4 saatini sosyal medyada geçiriyor.  S7

Ahmet
CAN

Burak
COŞAN

Teknoloji ile 
başarı geldi
90 yıl önce dedesi tarafından 
kurulan çiftliğin başına geçen 
Mutlu Doğru, günün şartlarına 
ayak uydurarak son teknolojilerle 
üretim gerçekleştiriyor. Ürettikleri 
ürünlerden bir yandan yem elde 
ederken, bir yandan ihracat için 
çalışmalarını sürdürüyor. 

Finansal  
okuryazarlık
Finansal araçların bilinçli 
kullanımı şirketlerin büyümesinde 
hayati bir öneme sahip. Bu 
kapsamda kredi en sık kullanılan 
ürünlerin başında geliyor.  Bu 
sayıda bilinçli kredi kullanımı için 
konuyla ilgili temel kavramları ve 
detaylı açıklamalarını topladık. 

Lezzete odaklı 
geçen 35 yıl 
Yerli ve yabancı tatilcilerin 
gözdesi Dalyan’ın en köklü balık 
restoranlarından biri olan Köşem 
Emin’in Yeri, 35 yıla yakın bir 
süredir müşterilerine aynı yerde 
hizmet veriyor. Mekanın sahibi 
Emin Algan’ın sırrı ise, “Müşteri 
her zaman haklıdır.” 

Mahallenin esnafı: Saç keserek büyüdüm
50 yıldır berberlik yapan Hasan Kolay, “Bizim işimiz sadece saç-sakal kesmek değil. 
Biz müşterimizin dert ortağıyız. Zamanla dost oluyoruz. Ben saç keserek büyüdüm. 
Çocukken saçını kestiklerim, şimdi kendi çocuğu ile geliyor” dedi. S.7’DE
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ÜRETİM  
bizim işimiz

GELİŞMİŞ ve 
çeşitlendirilmiş 
imalat sanayi 
Türkiye’nin 
rekabetçi 
yapısını 
destekleyen 
en önemli 

unsurların başında geliyor. 
Dolayısıyla KOBİ’lere yönelik 
devlet desteklerinde imalat 
yapanlar her zaman öncelikli bir 
konumda. Önümüzdeki dönem 
için hedef yüksek katma değer. 

AN
AL
İZ

Sadi
ÖZDEMİR

TARIMDA birim alandan alınan verimin arttırılması ve  
enerji tasarrufu sağlanması son dönemlerde çiftçilerin en önemli gündem 

maddelerinden biri haline geldi.  Bu amacın yerine getirilmesi için  
yapılması gerekenlerin başında ise ‘modern tarım aletleri’ ile  

üretimi gerçekleştirmek geliyor.       s8

Dolayısıyla yeni müşteri kitlelerine ulaşmak, mevcut 
müşterilerine son ürün ve hizmetlerini tanıtmak isteyen şirketler, 
sosyal medya sitelerini kullanarak fark yaratabiliyor. sosyal ek.   s7 
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İmalat bizim işimiz 
bir de yüksek teknoloji olsa

Birkaç yıl 
öncesine 
kadar 

Küçük ve Orta 
Boy İşletmeler 
(KOBİ) arasında 
sadece ‘imalat 
yapanlar’ devlet 
desteklerinden 
yararlanabilirdi. 

Çünkü, üretmek zordur, ticarete göre 
daha fazla yatırım ihtiyacı vardır ve 
rekabet şartları daha ağırdır. Halen 
de en çok desteği hak eden KOBİ’ler; 
imalat sanayi kapsamında olanlardır. 
Sanayi erbabı genellikle ‘sanayicilik 
deliliktir’ sözüne inanır.

Eskilerin ‘esnaf ve zanaatkar’ 
sınıflaması artık ‘mikro ölçekli’ 
işletmeler kavramıyla ifade ediliyor. 
Mikro ölçeklilerin bir üstünde 
ise ‘küçük’ işletmeler ve onların 
da üstünde ‘orta boy’ işletmeler 
bulunuyor. Türkiye gibi birçok ülkede 
imalat sanayiinin tipik yapısı ‘büyük 
ana sanayiciler çevresinde yan 
sanayiciler’  ile ‘son tüketiciye üretim 
yapabilen bağımsız küçük ve orta boy 
işletmeler’ şeklinde yürüyor.

KONVANSİYONEL GÜCÜMÜZ İYİ
Türkiye’nin; otomotiv, tekstil, 

hazırgiyim-konfeksiyon, gıda, inşaat 
malzemeleri, mobilya, mücevher, 
elektrik ve elektronik ürünler, kimya, 
makina gibi konvansiyonel sanayi 
sektörlerinde, özel sektöre açık 

yürüyen stratejisi, oldukça başarılı 
sonuçlar vermiş durumda. Geldiğimiz 
nokta itibariyle çok geniş bir coğrafya 
baz alındığında (İtalya’nın batısından 
Çin’e kadar) rakipsiz konumdayız. 
Pazar ve talep tarafını geliştirirsek 
iki vardiya çalışacak sanayimizle şu 
andaki üretimimizi ve ihracatımızı 
ikiye de katlayabiliriz. Dolayısıyla, bu 
imalat sektörlerinde büyüme ve yeni 
iş fırsatları devam ediyor. Türkiye 
İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 26 sektör 
olarak tanımladığı sınıflamaya göre 
önümüzdeki yıllarda daha da iddialı 

olacağımız bazı yüksek teknoloji 
sektörleri de hızlı bir ‘imalat sanayi’ 
dinamiği oluşturmaya başlamış 
bulunuyor.  Şu anda ürettiğimizs 
anayi ürünleri içinde yüksek teknoloji 
ürünlerinin oranı sadece yüzde 
3.7. Şimdi hedef bu oranı süratle 
yükseltmek.

MAKİNA, SAVUNMA, HAVACILIK
Küresel rekabet üstünlüğümüz olan 

konvansiyonel sanayi sektörlerinde 
fırsatlar azalmıyor. Bu sanayilerdeki 
bilgi birikimimiz, yeni ürün ve yeni 
pazar fırsatları, eski üretim merkezi 
ülkelerin sıkıntıya girmesi, iç pazar ve 
küresel pazarlarda tüketim eğiliminin 
artması buradaki büyümemizi 
özellikle de KOBİ’ler lehine destekliyor. 
Son yıllarda, katma değeri yüksek, 
teknolojik ürünlere yönelik desteklerin 
artırılması ve Türkiye’nin makina, 
savunma ve havacılık, sağlık 
teknolojileri gibi alanlarda üretimi 
geliştirme çabaları ise bugüne kadar 
olmayan yeni fırsatlar ortaya çıkarıyor. 
Örneğin, savunma ve havacılıkta 
faaliyet gösteren hem diğer alanlardaki 
ana sanayicilerin hem de KOBİ’lerin 
sayısı hızla artıyor. Bu konudaki tüm 
çabaların yüksek ekonomik değer 
ortaya koyması Araştırma-Geliştirme 
(Ar-Ge) ve İnovasyon gücümüzün 
şimdikinden birkaç misli daha büyük 
olmasıyla mümkün olabilir. Bunun için 
Ar-Ge desteklerinin artırılması lazım. 

İHTİYAÇLAR VE DESTEKLER
İhracata yönelik devlet 

desteklerinin yeniden ele alınması 
lazım.  Mevctu kredi garanti fonunun 
genişletilmesi, ihracatçıların bu 
fona erişiminin kolaylaştırılması 
çok önemli bir mesele. İleri teknoloji 
üretimi ve yüksek katma değer 
için off-set uygulamaları halen en 
önemli ‘transfer’ yolu gibi görünüyor. 
Savunma ve havacılık, medikal 
cihazlar, ilaç ve eczacılık ürünleri, 
optik ve iletişim cihazları, elektrikli-
elektronik cihazlar, sektörlerinde 
yatırımların ‘özellikle’ desteklenmesi 
Türkiye’nin geleceği için çok gerekli. 
Yüksek katma değerli üretim ve 
ihracatın yolunu bu yatırımlar açacak. 
Üstelik bu alanlarda yeni ve güçlü ana 
sanayicilerin ortaya çıkması çok sayıda 
KOBİ için yeni iş imkanları yaratacak. 
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Türkiye’nin ‘imalat yıldızları’
81 vilayetimiz var. Ancak, 
“İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, 

Ankara, Gaziantep, Manisa, Denizli, 
Mersin, Hatay, Sakarya, Hatay, 
Adapazarı, Gaziantep, Manisa, 
Denizli, Mersin, Hatay, Sakarya, 
Adana” dediğimizde, sanayinin ne 
kadar değerli olduğunu bilenlerin 
yüzünü gülümse kaplar. Çünkü, 
bütün diğer ekonomik güçlerinin 
yanında bu illerimizin sanayi-imalat 
gücü çok iyidir ve bu yüzden de 
‘sanayi ürünü’ ihracatında ülkemizin 
yüzakı olmuş durumdadır. Bu 
illerimizin bazıları için ‘KOBİ cenneti’ 
de deriz. Sanayisi zayıf ülkelerin 

zaafiyeti gibi sanayisi zayıf illerin de 
zaafiyeti vardır. Önümüzdeki 10 yıl 
içinde, bu illerimizin yanına ‘sanayisi 
güçlü’ en az 15 il daha eklemek 
zorundayız.

Lezzetten
TAVİZ

YOK!
DİLE kolay 35 yıldır aynı mekanda hizmet veren Köşem Emin’in Yeri, 
Dalyan’ın en köklü restoranlarından biri. Mekanın sahibi Emin Algan, 
‘müşteri her zaman haklıdır’ anlayışı ile yürüttüğü işinde yakaladığı 
başarısının sırrını ise ‘Lezzetten taviz yok’ sözleriyle özetliyor.  

YERLİ ve ya-
bancı tatilci-
lerin gözdesi 

Çeşme’nin şirin 
köyü Dalyan’ın en köklü balık 
restoranlarından biri olan Kö-
şem Emin’in Yeri, 35 yıla yakın 
bir süredir müşterilerine aynı 
yerde hizmet veriyor. Mekanın,  
Türkiye’nin dört bir yanın-
dan gelen ve aralarında ünlü 
isimlerin de bulunduğu çok 
sayıda müdavimi var. Restora-
nın çocukken anne-babasıyla 
gelip,  şimdi kendi çocuklarıyla 
geldiği ikinci nesil müşterileri 
bile var. Yediği balıktan mem-
nun kaldığı için dünyanın öbür 
ucundan kalkıp tekrar tekrar 
gelen yabancı müşterilerin ise 
sayısı hiç de az değil. 350 kişilik 
kapasitesi olan Köşem Emin’in 
Yeri, Dalyan’da açılmış ikinci 
balıkçı restoranı. Şu anda köy-
de 13-14 balık lokantası oldu-
ğunu söyleyen Köşem Emin’in 
Yeri Restoranı’nın Sahibi Emin 
Algan, “Biz Dalyan’da açılan 
ikinci restoranız. Dile kolay 35 
yıla yakın bir zaman oldu, aynı 
mekandayım. Restorancılık 
çok zor bir iştir. Çok sevmek 
lazım. Hep, ‘müşteri her zaman 
haklıdır’ diyerek bugünlere 
geldim” dedi. 

GÜNDE 18 SAAT 
ÇALIŞTIM
Rizeli balıkçı bir ailenin 

çocuğu olan Emin Algan, 
babasının önce İzmir’e sonra 
Urla’ya yerleştiğini ve en 
sonunda da Dalyanköy’de 
karar kıldığını belirterek 35 
yılın öyküsünü şöyle özetledi: 
“Burayı babamdan kalma bir 
balıkçı kahvesinden çevirerek 
yaptım. O zaman sermayemiz 
çok sınırlıydı, kahveci san-
dalyelerine minder diktirerek 
başlamıştım. Çok uzun seneler 
günde 17-18 saat çalıştım. Hiç 
şikayetçi değilim. Severseniz 
hizmet işi çok güzeldir. Ama 
bu işte çok iyi organize olmak 
lazım. Yazın kazanırsınız, kışın 
ise eğer iyi planlama yapmaz-

sanız zor durumda kalırsınız. 
Çünkü hiç müşterinin gelme-
diği günler bile olur. Bu uzun 
kışa dayanmamız ve sezon 
başında da dükkanınıza tadilat 
yapıp, müşterinize hazırlan-
manız lazım. Ama herşeyin 
başı lezzet. Lezzet yoksa hiçbiri 
olmaz.”

İNŞAAT İŞİNE DE GİRDİ
Bugünlerde çalışma saat-

lerini biraz azaltıp işleri yavaş 
yavaş yetişkin olan 2 oğluna 
devretmeye hazırlandığını kay-
deden Algan, gelecek için ise 
bakın şunları söyledi: “Her iki 
oğlum da benim gibi esnaflığı 
öğrenerek yetişti. Ancak büyük 
oğlum, farklı bir sektörde 
de fırsatları değerlendirmek 
istiyor. Ben de kendisini haklı 
buldum. Şu anda inşaat sektö-
ründe faaliyete başladı. Konut 
yapıp satacak. Küçük oğlum ise 
hizmet sektörüne, insanlarla 
iletişim içinde olmaya daha 
yatkın. O da resoran ile daha 
fazla ilgilenecek. Lezzetimizden 
taviz vermemek için şu anda 
başka bir restaurant açmayı 
düşünmüyoruz. Ama belki iler-
de olur. Şimdilik bütün enerji-
mizle buraya odaklandık.” 

UZUN yıllar çok yoğun 
çalışan Emin Algan, 
“Artık eskisi kadar yoğun 
çalışmıyorum. Hatta 
çocuklar işi daha iyi 
öğrensin, sorumluluk 
alsın diye bugünlerde 
bilerek kaytarıyorum. 
Ben işimi kurarken 
ve devam ederken, 
babam bana maddi 
manevi çok destek 
oldu. Ben de babamdan 
gördüğümü yapıyorum. 
Her zaman çocuklarımın 
yanındayım.” 

EMİN Algan’a yılın 
3 ayında çok yüksek 
tempoda çalışıp, 9 aya 
yakın bir süre boyunca 
ise çok çok düşük gelirle 
idare etmeyi gerektiren 
işinde ‘35 yıllık istikrarı 
nasıl yakaladığını’ da 
sorduk. İşte Algan’ın 
cevabı: “Bir işletmenin 
başarısında elbette 
çalışmak, düzenli hayat 
tarzı, dürüstlük, lezzetten 
taviz vermemek gibi 
birçok faktör etkili. Hatta 
hava şartları bile önemli. 
Ama benim küçük bir 
sırrım var. Ben her 
zaman çocuklara özel 
ilgi gösteririm. Çünkü 
bugün çocuk olan bu 
kişiler, yarın müşterimiz 
olacağına inanırım. 
Nitekim öyle de oldu. 
Her zaman bugüne değil 
yarını düşünerek hizmet 
etmek lazım.” 

Rakibinizi 
kıskanmayın 
ondan birşeyler 
öğrenin 
40 yılı aşkın bir süredir 
işletmecilik yapan Emin 
Algan genç girişimcilere 
şunları tavsiye etti: 
“Cesur olun, işinize 
sahip çıkın. Öncelikle 
etrafınızdaki rakipleri 
kıskanarak değil, onlara 
kendize bir şeyler 
katacak diye bakın. Çok 
çalışın, dürüstlükten 
taviz vermeyin. Dünden 
bugüne gelirken yarını 
ihmat etmeyin. Fakat 
şunu asla unutmayın 
bizim işimizde her şeyin 
başı lezzet.”

Artık bilerek 
kaytarıyorum 

Çocuk müşteri 
neden özeldir 

Siyaset, sanat ve spor 
camiasından çok sayıda 

ünlü müşterilerinin 
olduğunu söyleyen Emin 

Algan, “İsim vermem 
doğru olmaz. Çünkü 
müşterimizin rahatı 

bizim için herşeyden 
önemli” dedi.

EMİN Algan en yoğun 
oldukları dönemin Haziran 
ve Eylül ayları arasındaki 
zaman dilimi olduğunu 
belirterek şunları anlattı: “Bu 
aylarda çok kalabalık olan 
ilçemizin ihtiyacı olan hizmeti 
en iyi şekilde sağlayarak 
ilçe ve ülke ekonomisine 
elimizden geldiğince katkıda 
bulunuyoruz. Yazın kalabalık 
olsa da kış bir o kadar sakin 
oluyor ilçemiz. Yeri geliyor 
kışın tek başına çay kahve 
keyfi yapıyoruz. Yani kışın 
biraz zorlu geçiyor. Bu 
sorun da yazlık yerlerde 
işletmeleri olan girişimcilerin 
en başlıca sıkıntısı. Biz her 
yıl yeni sezona hazırlık 
yapmak için küçük de olsa 
tadilat yapıyoruz. Ama 

3 yılda bir ağır tadilat 
gerekiyor. Mutfağı tamamen 
değiştiriyoruz. Teknolojiye 
uyum sağlıyoruz. Rakiplerle 
rekabet için restaurantımızın 
dekorasyonunu yeniliyoruz.” 

Şu anda tek bir mekanda 
hizmet verdiklerini ve sayıyı 
arttırmayı düşünmediklerini 
belirten Emin Algan yine 
de bir açık kapı bırakarak 
şöyle konuştu: “Nedenini 
soracak olursanız benim 
işletme anlayışımda 
müşterilerimizle bire bir 
ilgilenmeyi temel hedef olarak 
en başa koyuyorum. İleride 
ise çocuklarımla birlikte ikinci 
veya üçüncü şubelerimizi 
açar mıyız; kısmet olursa 
önümüzdeki, planlarımız 
gerçekleşirse devam 

3 yılda bir ağır tadilat
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HER ŞEYİN BAŞI
Şirketler sağlıklı gelir-gider dengesiyle hem rekabette 
öne geçiyor hem de kârlı büyümesini sürdürebiliyor 

NAKİT 
TEMEL hedefi para kazanmak 

ve kâr etmek olan şirketler 
için en vazgeçilmez unsur 

hiç şüphesiz nakittir. Şirketler 
bugün daha rekabetçi olmak ve hatta 
ayakta kalabilmek için bir süreliğine de 
olsa kârdan fedakarlık yapabilir. Ve bu 
şekilde belki uzun bir süre varlıklarını 
sürdürebilirler. Ancak nakit krizine giren 
bir şirketin ayakta kalabilmesi neredeyse 
imkansızdır. Tecrübeli işadamları bu 
durumu ‘kârsızlık, yavaş yavaş, nakitsizlik 
ise, kalp krizi gibi aniden öldürür’ şeklinde 
özetliyor. Dolayısıyla sağlıklı nakit 
yönetimi, şirketler için üretim ve satış 
kadar en öncelikli alanlardan biri olarak 
karşımıza çıkıyor. İyi nakit yönetimi ile 
gelen sağlam yapı ve itibar, şirketlere kredi 
gibi finansal ürünlerin kullanımında da 
ciddi maliyet avantajları sağlıyor.

GELİR-GİDER DENGESİ
İşletmeler için işe başlarken, yapılan 

işi yürütürken ve iş hacmini büyütürken 
nakit ihtiyacı söz konusudur. Özellikle 
global ekonomik şartlara bağlı olarak 
döviz kurlarındaki hareketlilik ve 
azalan likiditenin maliyetinin artması 
bugünlerde nakit yönetimini şirketler 
için daha da önemli kılıyor. Belirli bir 
dönem içerisindeki nakit gelirleri ile 
nakit giderleri arasında denge kurulması 
şeklinde özetlenebilecek nakit yönetimi, 
her büyüklükteki şirketin öncelikleri 
arasında yer almalı. Nakit girişleri ve 
çıkışları arasında bir denge sağlayabilmek, 
olağandışı durumlar haricinde optimum 
seviyede nakit bulundurabilmek işletmeler 
için hayati önem taşır. İyi bir nakit akışı 
sağlanabilirse, operasyonel faaliyetler için 
kullanılan kaynaklar doğru yönetilebilir 
ve gelecekteki olası sorunlar  ve fırsatlar 
için çözüm niteliği taşıyabilir. Nakit akışını 
detaylı analizlere bağlı yapan şirketlerin, 
rakiplerine göre daha avantajlı olacağı 
açıkça ortadadır. 

NAKİT SIKIŞIKLIĞINA DİKKAT
Finansman döngüsü açık verdiği zaman 

şirketlerde nakit sıkışıklığı oluşur. Örneğin 
ticaret ile uğraşan bir firmada alım-satımlar 
çok kârlı yapılıyor olsa da alımların peşin/
peşine yakın vadelerde ve satışların 
vadeli olması durumunda satıştan gelir 
elde edilene kadar geçen sürede nakit 
sıkışıklığı oluşur. Bu sürede firmanın elinde 
geçmişten gelen nakdi yok ise faaliyetlerini 
sekteye uğratacak sıkıntılar doğabilir. 
Bunu önlemek için alım-satım vadelerinin 
uyumlu olması ve yine de tahsilatların 
tamamı yapılamayabileceği için yedek akçe 
benzeri bir kaynağın ayrılması veya uygun 
finansman kaynaklarının her an hazır 
tutulması büyük önem taşıyor. 

KALİTELİ, hızlı ve uygun fiyatta 
ürün ve hizmet sunmak zorunda 
olan şirketler her geçen gün artan 
rekabet koşullarıyla karşı karşıya. 
Bu rekabette şirketinizi öne 
çıkaracak en önemli 
unsurlardan biri ise 
nakit yönetimi. İyi 
nakit yönetimi 
için ipuçlarını 
ve iflasa kadar 
götürebilecek 
nakit 
sıkışıklığından 
korunmanın 
yollarını 
sizler için 
derledik.  

Hülya GÜLER

EN BÜYÜK 
yardımcı bankalar
GÜNÜMÜZÜN gelişmiş finans 
sektörünün sunduğu ürün ve hizmetler 
ile nakit yönetiminde şirketlerin en 
büyük yardımcısı bankalar. Firmalar, 
bankalarla çalışarak nakit yönetimi 
konusunda büyük avantajlar elde 
ediyorlar. Bu avantajları şöyle özetlemek 
mümkün: 

Takip: Bankalarda görevli portföy 
yönetmenleri en az firmaların kendisi 
kadar ödenecek çekleri, vergileri ve 
kredi taksitlerini takip eder, hesaba 
transfer ile veya çek tahsilatı sonucunda 
geçen tutarları izleyerek birlikte çalıştığı 
firmaları bilgilendirir. Bu sayede ister 
tek başına çalışan bir esnaf, ister çok 
çalışana sahip bir firma olun, nakit 
akışınıza daha fazla hakim olabilirsiniz. 

Kredilendirme: Nakit akışının 
bankalar üzerinden gerçekleşmesi 
firmaların kredi notları üzerinde olumlu 
etki eder ve nakit döngüsünde yaşanan 
sıkışmalarda kredi ile gereken likiditenin 
sağlanması kolaylaşır. Bu nedenle 
iş hacminize göre bankalarda hazır 
limitlerinizin bulunması iş hayatınızı 
kolaylaştırır.

Finansal Ürünlere Erişim: Nakit 
döngüsünün en sağlıklı şekilde 
yönetilmesi için gereken çek karnesi, 
tahsil çek deposu, POS, ticari kartlar, 
vergi ve faturalar için otomatik ödeme 
ve DBS sistemleri gibi birçok ürüne bir 
arada sahip olma imkanı elde edersiniz.

Maliyet Avantajı: Nakit akışının ve 
bu akışı sağlayan ürünlerin artması ile 
bankalardan alınan hizmet bedelleri 
ucuzlar, hatta paket olarak satılan 
hizmetler sayesinde yıllık bazda ciddi 
maliyet avantajları elde edilebilir.

Hızlı İşlem: Özellikle internet ve 
mobil bankacılıkta yaşanan geliştirmeler 
sonucunda günümüz itibari ile 
nakit akışını kontrol etmek ve işlem 
yapmak hem çok kolaylaştı hem de 
çok hızlandı. İşyerinizden ayrılmadan, 
hesabınıza gelen alacakları ve yapmanız 
gereken ödeme işlemlerini dakikalar 
içerisinde ilgili kanallar sayesinde 
sonuçlandırabiliyorsunuz.  

Uyumlu vade 
iyi istihbarat
ŞİRKETLERİN nakit sıkışıklığı 
yaşamasına neden olan 
etkenlerden biri de alacakların 
tahsilatında sorun yaşanması. 
Genelde bu sıkışıklık satış yapılan 
firmanın vadesi geldiğinde satış 
karşılığı ödemeyi yapamamasıyla 
başlar ve domino etkisi ile 
firmalar arası yayılma riski taşır. 
Bu yüzden satış yapılırken çok 
iyi istihbarat yapmak ve satış 
modelini ve vadesini buna göre 
belirlemek önemli. Yapılan 
yatırımlar atıl kalmışsa veya 
kapasite kullanımı çok düşükse 
de nakit sıkışıklığı oluşabilir. Bu 
durumda ya kapasite kullanımı 
arttırıcı önlemler almak veya 
atıl yatırımı nakde çevirmek bir 
çözüm olabilir. Mal ve hizmete 
dair üretim veya alım maliyeti 
ile satış arasında uyumsuzluk 
varsa ve zarar satış yapılıyorsa 
nakit sıkışıklığı doğacaktır. Bu 
durumda maliyet azaltıcı veya 
gelir artırıcı önlem alınabilir.

HAMMADDE için nakit ödeme 
günü ile alacakların nakit 

olarak tahsil edildiği gün arasında 
geçen süre (nakit döngüsü) iyi 
ayarlanmalı.  

İşletmenin nakit giriş 
ve çıkışları arasındaki 

zaman (vade) uyumuna dikkat 
edilmelidir. Vade uyumu yoksa 
ve mevsimlik değişmeler varsa 
işletmede daha fazla nakit 
bulundurulmalı.

Nakit gereksinimini 
belirlemede işletmenin alış 

ve satış koşulları da göz önünde 
bulundurulmalı.

Düzenli bir stok sayımı 
yapılmalı.
Alacak kalitesine önem 
verilmeli. Ticari alacakların 

ödenmemesine bağlı 
olarak ortaya çıkabilecek 
kayıpları önlemek için alacak 
sigortasından yararlanılabilir.

Nakit döngüsü 
iyi ayarlanmalı 

Nakit yönetimi 
neden önemli?
İŞLETMENİN parasal 
yükümlülüklerini karşılayacak 
ve günlük faaliyetlerini 
aksatmayacak düzeyde 
nakit bulundurmasını 
yani likidite kontrolünü 
sağladığı için nakit yönetimi 
önemlidir. İşletmenin elindeki 
kaynakları en verimli biçimde 
kullanmasına ve nakit fazlası 
varsa değerlendirilmesine fırsat 
verir. İyi bir nakit yönetimi 
şirkete ödeme ve tahsilatlar 
arasındaki zaman dengesini 
kurma şansı verir. İşletmenin 
ödeme yükümlülüklerini yerine 
getirmesini sağladığından 
ayrıca itibarına da oldukça 
olumlu bir etkisi vardır.

Sürprizlere 
hazırlık

Günlük ödemelerin eksiksiz bir 
şekilde yapılmasını sağlar. 
Vergi, vadesi gelen borçlar, 

kâr payı dağıtımı gibi ödemelerin 
zamanında yapılmasını sağlar.

İşletmenin beklenmeyen 
ödemelere karşı hazırlıklı olması 

mümkün olur. 
Alışlarda nakit iskontosundan 

yararlanma imkanı sunar.
Ortaya çıkabilecek yatırım 

fırsatlarını değerlendirmeyi sağlar.
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Sıkışıklık iflasa 
götürebilir 

Vadesi gelen borçlar veya vergi 
ve primler zamanında 

ödenemeyebilir. 
Satıcılar kredili satış 

yapmayabilir 
Para ve sermaye piyasasından 

uygun koşullarda fon 
sağlanamayabilir. 

Kredi sağlama olanakları 
zorlaşacağından, 

işletme bütün 
ödemelerini 

peşin yapmak zorunda 
kalabilir. 

Alışlarda nakit 
iskontosundan 

yararlanılamayabilir.
Nakit yetersizliği 

işletmeyi iflasa götürebilir. 

İşletmeler neden nakit 
bulundurmalıdır?

Gerçekleştilecek işlemler:
Firmalar günlük normal faaliyetlerinin gerektirdiği 

gereksinimleri karşılamak amacıyla nakit bulundurmalıdır. 
İhtiyat sebebi:

Dönemsel ve mevsimlik dalgalanmalara, olağanüstü olaylar 
ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla 

nakit bulundurulmalıdır. Gelecekle ilgili belirsizlikler arttığında 
işletmelerin bu amaçla tutulan nakit tutarı artar.

Fırsatlara hazırlıklı olma sebebi:
Avantajlı iş ve yatırım fırsatlarından yararlanabilmek, elverişli 

koşullarla alım yapabilmek  için nakit bulundurulmalıdır.
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Büyümek 
için önemli 
bir araç: 
KREDİ

YAPI KREDİ
BANKACILIK
AKADEMİSİ

FİNANSAL OKURYAZARLIK

Kredi Nedir?
Belirli miktardaki satın alma 
gücünün, belirli bir süre için 

ve geri verilmek üzere bir bedel 
(genellikle faiz) karşılığı gerçek ya da 
tüzel kişilere verilmesidir.

İşletmenizi geliştirmek için 
yapacağınız yatırımları banka 
kaynaklarıyla finanse edebilirsiniz. 
Küçük ticari işletmelerden büyük 
holdinglere kadar bütün firmalar 
bankaların ticari kredi ürünlerinden 
yararlanmaktadır. İhtiyaç duyulan 
finansman, bankalar tarafından 
karşılanarak belirli vadelere yayılır. 
Bu sayede işletme rahat bir şekilde 
finansal kaynağa ulaşmış olur ve 
nakit akışına uygun vade dilimlerinde 
borçlandığı tutarı geri öder.

Kredi kullanımında dikkat edilmesi 
gereken en önemli nokta işletme 
finansmanı gibi kısa vadeli nakit 
döngüsü ihtiyaçlarının kısa vadeli 
kredilerle; makine ve ekipman  alımı 
ve bina gibi duran varlık yatırımlarının 
ise uzun vadeli kredilerle finanse 
edilmesidir.

Uzun vadeli yatırımların işletmeye 
gelir anlamında katkısı da uzun 
vadede gerçekleştiğinden bu tarz 
yatırımların kısa vadeli kaynaklarla 
finanse edilmesi şirketin nakdi 
akışında sıkıntı yaşamasına ve 
özkaynaklarını tüketmesine neden 
olur.

Başvuru esnasında kredi kullanmak 
için gerekli olan evrakların temin 
edilip bankaya beyan edilmesi 
gerekmektedir. Kredi kullanmak için 
gereken evraklar genel olarak firmanın 
imza sirküleri, vergi levhası, ticaret 
sicil gazetesi, bağlı olduğu ticaret odası 
kaydı gibi evraklardır. Bu evrakların 
yanı sıra başvurulan kredi ürünü 
özelinde ek evraklar talep edilebilir.

Ticari kredilerin kredili mevduat 
hesapları, rotatif krediler, eşit taksitli 
veya esnek ödemeli krediler,döviz 
kredileri ve gayri nakdi krediler gibi 
pek çok çeşidi vardır:

Aylık taksit ödemeli krediler: Aylık 
taksit ödemeli kredilerde işletme aldığı 
krediyi, faizi ile birlikte aylık taksitlerle 
öder. Bu tür kredilerle işletme işini 
büyütür veya makine ekipman, büro 
malzemesi, taşıt gibi maddi duran 
varlıkları satın alır veya işletme 
sermayesi olarak kullanır.Bu kredilerin 
vadesi, spot kredilere göre daha 
uzundur. Bu tür krediler bir defada 
nakit çıkışı gerektirmez, işletme aylık 
taksitlerle ödeme yapar ve bu şekilde 
nakit akışlarında düzen sağlar.

Firmanın orta ve uzun vadeye 
yayabileceği yatırımlar veya mevcut 
borçların finansmanında kullanılabilir.

Borçlu cari hesap: Borçlu cari 
hesapta, banka işletmeye bir kredi 
limiti tahsis etmektedir. İşletme 
bu  limit dahilinde, paraya ihtiyacı 
olduğunda borçlu cari hesabından 
para çeker, eline para geçtiğinde 
daha önce çektiği parayı geri öder. 
Belirli periyotlarla (genellikle üçer 
aylık dönemlerde) hesabın ortalama 
bakiyesi üzerinden faiz tahakkuk eder 
ve işletme bu faizi öder. Faiz, tahakkuk 
tarihindeki cari piyasa faizi üzerinden 
hesaplanır.  

İşletmenin belirli bir ödemeyi 
yapmak için nakde ihtiyaç duyduğu 
ancak ihtiyacı olan nakdin tam olarak 
ne zaman eline geçeceğini bilmediği 
durumlarda kullanılabilir.İşletme 
eline nakit geçtikçe ödeme yapar 
ve böylece krediyi kullandığı süre 
için faiz öder. Örneğin, beyaz eşya 
bayisisiniz. Distribütör veya üretici size 
teslimat yaptığında ödemeyi hemen 
yapmak durumundasınız. Yeterli 
nakdiniz yoksa veya özkaynaklarınızı 
kullanmak istemiyorsanız ödemeyi 
borçlu cari hesaptan yaparak, ürünleri 
sattıkça borçlu cari hesabınıza ödeme 
yapabilirsiniz.

Kredili mevduat hesabı: Önceden 
onaylanmış limit dahilinde eksi 
bakiyeye dönebilerek, hesapta yeterli 
bakiye bulunmaması halinde bile 
ödemelerin aksamadan yapılmasını ve 
acil nakit ihtiyaçlarının karşılanmasını 
sağlayan vadesiz mevduat hesabıdır.

Fatura, vergi ve çek ödemelerini 
yapmak için hesapta yeterli 
bakiye olmadığı durumlarda 
başvurulabilir. Ödemelerin zamanında 
gerçekleştirilerek ek faiz veya ceza 
işlemesini önler.

Gelecek Sayıda: Kredi konusuyla 
ilgili olarak Spot Kredi, İskonto (iştira) 
Kredisi, Döviz Kredisi, Dövize Endeksli 
Kredi ve Teminat Mektubu başlıkları 
işlenecektir.

Teknoloji ile 

YAKLAŞIK 90 yıl 
önce Adana’da 
kurulan tarım 

işletmesi Doğru Tarım, 
üç kuşaktır ailenin kontrolünde 
büyümeye devam ediyor. 90 yıl 
önce Müslüm Doğru tarafından 
kurulan işletmenin başında 
artık Mutlu Doğru bulunuyor. 
İstanbul Üniversitesi İngilizce 
İktisat bölümünü bitirdikten 
sonra, University of San 
Diego California’da işletme ve 
uluslararası pazarlama masterı 
yapan Doğru, 1996 yılından bu 
yana aile işletmeleri olan Doğru 
Tarım’da çalışıyor. Türkiye’nin 
ilk sivil toplum kuruluşu 
Adana Çiftçiler Birliği’nde de 
2. başkan olarak görev yapan 
Mutlu Doğru’dan işletmelerinin 
hikayesini dinliyoruz:

“İşletmeyi 90 yıl önce dedem 
Müslüm Doğru kurdu. Dedemiz 
zamanında o zaman ki şartlarda 
sadece buğday, pamuk ve çeltik 
ekilebilirken, babamın tarlalara 
yapmış olduğu alt yapı ve tesviye 
yatırımları ile şu anda mısır, 
pamuk, soya, narenciye, nar, 
nektarin ve yonca gibi ürünler 
yetiştirilebiliyor. Ürün yelpazemizi 
genişlettik. 2011 yılında süt ve 
besi  hayvancılığı alanında yapmış 
olduğumuz 1.000 başlık yatırım 

ile yetiştirilen ürünlerde daha 
çok yem bitkilerine yöneldik. 
İşletmemiz, tarımsal üretimde yeni 
yatırımlarla gelişerek ve en son 
teknolojiyi kullanarak sürekliliğin 
sağlanması yolunda Türkiye’deki 
güzel örneklerden bir tanesi.” 

OTOMATİK ÜRETİM
Teknolojinin verime ve 

maliyete çok büyük katkısı olacağı 
inancıyla tarım ve hayvancılık 
konusundaki yenilikleri ve yeni 
teknolojileri takip ettiklerinin 
altını çizen Mutlu Doğru, 
“Hayvancılık işletmemizde 
dünyanın en modern 
işletmelerinde görebileceğiniz 
tüm makine ve ekipmanları var. 
Buzağılarımız boyunlarındaki 
vericiler sayesinde kendi 
kendilerine besleniyor. Yemlerimiz 
ineklerin önüne Türkiye’de ilk kez 
çiftliğimizde kullanılan robotla 

itiliyor. 800 dekar yoncamız sadece 
1 kişinin kontrolünde 17 saatte 
pivot sistemle otomatik sulanıyor. 
İneklerimiz sıcak günlerde sağım 
sonrası ‘mini spring’ sistemle 
otomatik olarak 1 dakika ıslatılıp 
daha sonra çalışan dev fanlarla 
6 dakika boyunca serinletiliyor. 
Ayrıca doğum yapan ineklerimizin 
adımları boyunlarındaki verici ile 
sayılarak bilgisayara aktarılıyor” 
dedi. 

FİNANSMAN DESTEĞI ALDIK
Bu gibi son teknolojilerin 

kullanılmasının insan hatasını 
azalttığına değinen Mutlu Doğru, 
böylelikle verimliliklerini de 
karlılıklarını da arttırdıklarını 
söyledi. Teknoloji kullanımı 
konusunda bankaların tarım 
sektörüne sağlamış oldukları 
uzun vadeli krediler ve leasing 
imkanlarından faydalandıklarını 

söyleyen Mutlu Doğru, “Çünkü 
bu gibi makine ve ekipmanların 
yatırım maliyetleri yüksek ve 
geri dönüşleri zaman alıyor. 
Ancak finans kurumlarının 
sağlamış olduğu kredi ve leasing 
ile yatırımcılar bu teknolojileri 
kullanabiliyor” dedi. Doğru, 
işletmelerinde 1 sorumlu veteriner 
hekim, 1 zooloji mühendisi, 
2 veteriner teknisyen, 3 idari 
personel, 16 hayvancılık bölümü 
işçisi ve 10 tarım bölümü işçisi 
olmak üzere toplam 33 kişi 
çalıştığını ifade etti. 

Burak COŞAN

TARLALARINDA mısır, pamuk ve yonca gibi ürünler yetiştiren Doğru Tarım, 2011 
yılında girdiği hayvancılık alanında da son teknolojileri kullanarak kârlılığını ve 
verimliliğini arttırıyor. İşletme içinde yer alan inekler ve buzağılar boyunlarındaki 
vericiler ile kontrol ediliyor. Serinlemeleri için de dev fanlar çalıştırılıyor.

SÜT hayvancılığında 
toplam masrafların yüzde 
70’ini yem giderlerinin 
oluşturduğuna dikkat 
çeken Mutlu Doğru, 
“Bu yem maliyetinin  
yaklaşık yarısı ise kaba 
yem dediğimiz mısır 
silajı, yonca ve saman. 
Bizim işletmemizde kaba 
yem ihtiyacının tamamı 
kendi tarlalarımızdaki 
üretimden karşılanıyor. 
Bu da maliyeti önemli 
miktarda düşürüyor. 
Diğer önemli bir konu 
ise süt hayvancılığı 
işletmesinin kurulduğu 
bölgenin iklim 
koşullarına göre ahır 
tipi inşasıdır. İşletme 
kuruluş aşamasında 
iken Adana ile aynı 
iklim şartlarına sahip 
olan İsrail ve İspanya 
gibi ülkelere defalarca 
ziyaret ederek buradaki 
ahır tiplerini inceledim 
ve burada başarılı olmuş 
işletmelerdeki teknolojiyi 
aynen Adana’ya 
getirdim. Adana’da da 
başarılı süt hayvancılığı 
yapılabileceğini yeni 
yatırımcılara göstermiş 
olduk” dedi. 

TARLADA ürettikleri 
ürünlerin büyük bölümünün 
hayvancılık işletmelerin yem 
olarak değerlendirdiklerini 
belirten Mutlu Doğru, 
“Ürettiğimiz süt Adana’da 
yerel bir süt işleme tesisine 
günlük olarak satılıyor ve 
peynir, yoğurt ve ayran gibi 
süt ürünü olarak işlenerek iç 
ve dış piyasalara gönderiliyor. 
İşlenen sütümüzün bir kısmı 
ise UHT olarak okul sütü 
projesi kapsamında okullarda 
öğrencilere dağıtılıyor. 
Bahçelerimizde üretilen 
narenciye ve nektarinin 
tamamı başta Rusya, Ukrayna 
ve Avrupa ülkeleri olmak 
üzere ihraç ediliyor” dedi.

İsrail ve 
İspanya’da 
araştırma

İLK gebe düvelerini 
Amerika’dan ithal 
ettiklerini söyleyen 
Mutlu Doğru, “Ayrıca 
süt hayvancılığı 
işletmemiz Adana’nın 
ilk hastalıklardan ari 
işletmesidir. Arilik 
belgemiz Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanımız 
sayın Mehdi Eker 
tarafından Adana’yı 
ziyareti sırasında 2012 
yılında verildi. Hastalığın 
olmadığı bir çiftlik tabii 
ki bazı artılarını da 
birlikte getiriyor. Gebe 
düve almak isteyen yeni 
yatırımcılar özellikle bu 
belgesi olan çiftlikleri 
tercih etmeliler. Ayrıca 
bu belgeye sahip 
işletmelere bakanlığımız 
tarafından fazladan 
destek ödemesi de 
yapılıyor” diye konuştu. 

Hastalıklardan 
ari ilk işletme 

Rusya ve 
Ukrayna’ya 
ihracat

90 YILLIK İŞLETME ADANALI ‘DOĞRU TARIM’ 

Gelecek hedefi 
perakende
AVRUPA’da özellikle 
İtalya’da çiftlikten sofraya 
üretim yapan çiftçiler 
olduğuna değinen Mutlu 
Doğru, “Butik üretim 
yapıyorlar ve oldukça iyi 
fiyatlara da tüketiciye 
direk satıyorlar. İleride 
ben de özel besi eti veya 
butik süt ürünleri üreterek 
direk tüketiciye sunmak 
istiyorum. Böylece hem 
kârlılık artacak hem de 
perakende sektörüne de 
girmiş olacağız” dedi.  
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PAZARLAMADA SON DÖNEMİN POPÜLER KANALI SOSYAL MEDYA, KOBİ’LERİN DOSTU OLDU

SOSYAL MEDYA
TAKTİKLERİ

7.2 milyarlık insanın yaşadığı dünyada yaklaşık 3 milyar internet kullanıcısı bulunuyor. Bu 
internet kullanıcılarının 2 milyarı ise hemen hemen her gün sosyal medyada zaman geçiriyor. 
Yapılan araştırmalara göre ortalama bir internet kullanıcısı günde yaklaşık 4 saatten 

fazlasını sosyal medya sitelerinde geçiriyor. Türkiye’de ise bu rakam ortalama 4.6 saate kadar çıkıyor. 
Durum böyle olunca sosyal medya, pazarlama çalışması yapılan mecraların başında geliyor. Sosyal 
medya siteleri özellikle KOBİ’lere önemli fırsatlar sunuyor. Bu ayki sayımızda KOBİ’lerin sosyal medyadaki 
pazarlamasında neler yapabileceklerini ve buna yönelik taktikleri işledik.

Dünyanın en popüler 
sosyal medya sitesi 
Facebook’un dünya 

çapında 1.4 milyar abonesi 
bulunuyor. Bu rakam Tür-
kiye’de ise 35 milyon  abo-
neye yaklaşmış durumda. 
Başka bir deyişle neredeyse 
Türkiye’de yaşayan her iki 
kişiden birinin Facebook 
hesabı var. Facebook ise bu dev abone sayısıyla 
KOBİ’lerin çok daha başarılı ve hedefli pazarlama 
çalışmaları yapabilmeleri için en iyi platformlar-
dan. Hatta Facebook’tan geçtiğimiz günlerde bunu 
destekleyen bir açıklama geldi ve dünya genelinde 
40 milyon KOBİ’nin Facebook üzerinden pazarlama 
çalışmaları yaptığını açıkladı.

ÖNCE SAYFA
Facebook üzerinden pazarlama çalışmalarını 

yürütebilmeniz için firmanıza ait bir sayfanın 
olması gerekiyor. Yoksa kişisel hesabınızdan Fa-
cebook’a girdikten sonra sol taraftaki seçeneklerle 
şirketinize ait bir sayfa oluşturabilirsiniz. Facebook 
üzerinden pazarlama çalışmalarına başlamadan 
önce logo veya kapak fotoğraflarını işinizle ilgili 
dikkat çekecek karelerden seçmeye çalışın. Bundan 
sonra şirket sayfanızın bilgilerini doğru bir şekilde 
güncelleyin. Bilgiler ne kadar tam ve doğru olursa 
hitap ettiğiniz kitleye o kadar güven verirsiniz.

Sayfa düzenlemelerinden sonra pazarlama 
çalışmaları için en önemli nokta içerik çalışma-
ları. Burada içerikler ikiye ayrılıyor. Şirketiniz 
adına yapacağınız Facebook paylaşımlarını kendi 
internet sitenize yönlendirmeniz en önemli nokta. 
Ancak sitenize yönlendirme olmadan Facebook’ta 
yapacağınız paylaşımlar da bir o kadar önemli. Ör-
neğin, bir restoranınız var. Restorandaki ürünlerin 
fotoğraflarını Facebook üzerinden paylaştıktan 
sonra farklı bir gönderiyle ürünün satıldığı linki ta-
kipçilerinizin beğenisine sunabilirsiniz. Böylelikle 
Facebook paylaşımlarınızın daha fazla kullanıcıya 
ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra pay-
laştığınız gönderilere yapılan olumlu olumsuz tüm 
yorumlara içtenlikle cevap vermeye ve müşterileri-
nizi Facebook’ta da dinlemeye çalışın.

1.5 TL’DEN BAŞLIYOR
Facebook paylaşımlarınız şirketinizin sayfasını 

beğenenler kadar kullanıcıya ulaşır. Bu yüzden 
de paylaşımlarının daha fazla kişiye ulaşmasını 
isteyenler Facebook’taki ‘sponsorlu içerik’ yönte-
mini kullanılıyor. Bunun için yapılması gereken 
Facebook paylaşımlarını yaptıktan sonra ’gönderi-
yi öne çıkar’ tuşuna basmak. Bu tuş ile Facebook’un 
hedefleme ve ödeme ekranına ulaşılıyor. Burada, 
şirketinizin bulunduğu sektördeki rakip şirketleri 
veya hedeflediğiniz müşteri kitlesini seçerek pay-
laştığınız gönderilerin sadece onlara gösterilmesini 
sağlayabilirsiniz. Seçimlerinizi yaparken kitlenin 
yaş ve cinsiyetini de kısıtlayarak ürünleriniz için 
daha uygun kitleye ulaşabilirsiniz. Facebook’taki 
reklam ücretleri ise 1.5 TL’den başlıyor. Hedef kitle-
ye göre bu rakam binlerce liraya kadar çıkabiliyor. 
Bunun yanı sıra verdiğini sponsorlu içeriklerin ne 
kadar kitleye ulaştığı ve bu kitlenin paylaştığınız 
içerikle ne kadar ilgilendiği şirket sayfanızın sağ 
tarafından görünüyor. İstediğiniz performansı 
yakalayamayan reklamları ise şirket sayfanızdan 
istediğiniz anda durdurabilirsiniz.

Facebook
Twitter

Instagram

YouTube

Türkiye’deki şirketler için reklam modelini 
geçtiğimiz yıllarda başlatan Twitter ile 
hedeflenen kitleye rahatça ulaşılabiliyor. 
Twitter reklamlarında sponsorlu tweet,  
istenen mesajın en fazla sayıda kullanıcıya 
ulaşması için sıklıkla kullanılıyor. Örneğin, 
Twitter’da belli bir kelimeyi aradığınız zaman 
en üstte sponsorlu tweetleri görüyorsunuz. 
Sponsorlu tweet oluşturma şu anda Türkiye’de 
henüz kullanımda değil. Ancak Twitter’ın 
Türkiye’de anlaştığı bazı ajanslar üzerinden 
reklam verebilmek mümkün. Paylaşılan 
rakamlar ve şirketlerin ulaşmak istediği kitleye 
göre Twitter’a reklam vermek 5 bin TL’den 
başlıyor.

Instagram, doğru kullanıldığında KOBİ’ler için 
bir pazarlama kanalı olabiliyor. Şirketinize ait 
bir Instagram hesabınız yoksa hemen bir sayfa 
oluşturun. Ürünlerinizin ön planda olduğu fo-
toğrafları paylaşmak istiyor olabilirsiniz. Ancak 
bu son dönemlerde kullanıcıların çok sevdiği bir 
tarz değil. Instagram’ın ruhuna uygun olan daha 
sanatsal fotoğraflar paylaşın. Bu fotoğraflara 
göze batmayacak şekilde ürünlerinizi yerleştire-
bilirsiniz. Bunun dışında şirketinizin ürünlerini 
paylaşan kullanıcıları etiket arama kısmından 
bulabilirsiniz. Bulduğunuz fotoğrafları ‘Repost’ 
uygulamasıyla kendi kullanıcılarınızla yeniden 
paylaşabilirsiniz. Fotoğrafların altına yorum 
yazan kullanıcılara cevap vermeyi unutmayın.  

YouTube’da birçok farklı pazarlama yöntemi 
bulunuyor. Google hesabı üzerinden YouTube 
sayfası oluşturan şirketler, burada kendi ürün 
ve hizmetleriyle ilgili içerikleri paylaşabiliyor. 
YouTube’a yüklenen bu tip içerikler Google 
aramalarında da üst sıralarda gösterileceği için 
etkili bir pazarlama çalışması yapabilmek müm-
kün. Ayrıca YouTube’un iki farkı reklam modeli 
de bulunuyor. Bunlardan biri ’banner’ olarak 
gösterilen reklamlar. Google’ın reklam servisi 
‘adwords’ten oluşturulan reklam içerikleri direkt 
olarak YouTube’a yönlendirilip video izleyen kul-
lanıcılara gösterilebiliyor. YouTube videolarının 
başına video reklamlar da verebiliyor. Bütçeleri 
ise tamamen KOBİ’ler kendileri belirliyor. 

Ahmet
CAN

acan@hurriyet.com.tr

1 milyar300 milyon

YouTube’un 
kullanıcı sayısı

1.4 
milyar

Facebook’un 
kullanıcı sayısı

302 
milyon

Twitter’ın 
kullanıcı sayısı

Instagram’ın 
kullanıcı sayısı

TARİHİN ünlü krallarından Mi-
das’ın berberiyle olan ilişkisini 
hemen herkes bilir... Kral’ın 

eşek kulağı gibi uzun kulakları 
olduğu sırrını berberi yıllarca saklar. 
Belki bu yüzden, günümüzde de ber-
berler veya daha yaygın kullanımı 
ile kuaförler, müşterilerine sadece 
saç, sakal kesmek ve diğer kişisel 
bakım hizmetleri vermekle kalmı-
yor. Adeta müşterilerinin dert ortağı 
oluyor. Bu antik zaman terapisti de 
diyebileceğimiz kuaförlük günü-
müzde esnaf ve sanatkâr kesiminde 
en yaygın mesleklerden.

Hemen her mahallede mutlaka 
en az bir kadın ve bir erkek kuaförü 
bulmak mümkün. Çünkü insanlar 
ilk saç kesiminden başlayarak ömür 
boyunca kuaföre gitmek durumun-
da. Aldığı hizmetten memnunsa 
genelde aynı kuaföre uzun yıllar 
gitmeyi tercih ederler. İşte 25 yıldır 
aynı dükkanda hizmet veren Erkek 
Berberi Hasan Kolay da, bu mesleğin 
erbablarından biri. Tam 50 yıllık 
berber olduğunu söyleyen Kolay, 
son 25 yıldır İstanbul’un Güngören 
ilçesinde kendi dükkanını işletiyor. 

30 YILLIK MÜŞTERİLER
“50 yıl önce berber salonuna ilk 

adımımı attığımda bu kadar uzun 
bir süre bu işi yapacağımı tahmin 
bile etmiyordum. Kısa süreliğine 
harçlığımı çıkartmak için çıraklık 
yapmaya başladım. Sonra berberlik 
yaparak büyüdüm” diyerek meslek 
hayatını özetleyen Kolay, 25-30 yıllık 
müşterileri olduğunu söylüyor. İlk 
saçını kestiği müşterilerin damat 
olduğunu da gördüğünü söyleyen 
Kolay, “Çocukken müşterim olanla-
rın şimdi çocuklarını bana getir-
melerinden çok duygulanıyorum. 
Berberlik biraz dert dinlemek, biraz 
müşteriyle dost olmak. Biz burada 
sadece saç, sakal kesmiyoruz” dedi. 

Saç keserek 
büyüdüm

Teknolojiyle 
gelen değişim

İlk kuaförden 
kısılıyor 
HASAN Kolay, berberliğin 
ekonomik dalgalanmalar-
dan çok etkilenen bir meslek 
olduğunu belirterek, “Moral-
ler bozulunca insanlar har-
camalarını kısıyor. İlk durak 
biziz. Dolayısıyla zaman 
zaman gelir gider dengemizi 
kurmamız zorlaşıyor. Bu 
yüzden her zaman hesabı-
mızı iyi yapmak durumun-
dayız” dedi. 

GEÇMİŞTEN bugüne birçok 
şeyin değiştiğini ifade 
eden Hasan Kolay, “Artık 
teknoloji hayatımızın tam 
da ortasında yer alıyor. 
Eskiden el yapımı aletlerle 
traş yaparken, şimdi 
otomatik makinelerle 
çalışıyoruz. Belki bu birçok 
insan için normal birşeymiş 
gibi karşılanabilir. Ancak 
benim gibi sektöre 50 yılını 
vermiş biri için bu değişimi 
yaşamak hem sevindiriyor 
hem de şaşırtıyor” dedi. 
Hayatın artık daha hızlı 
adımlarla ilerdiğini söyleyen 
Kolay, “Günümüzde artık 
sadece müşteriyi memnun 
etmek yeterli olmuyor. 
Son teknolojiyi kullanarak 
hem yeni nesli hem de 
mevcut müşterilerinizi 
mutlu etmeniz gerekiyor”     
şeklinde konuştu.

50 yıllık berber olan Hasan Kolay, artık eskisi gibi çalışkan, hevesli çırak bulmakta zorlandıklarını, söyledi. 

Mahallemizin

KOBİ TEKNOLOJİLERİ
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AGRIFIN çiftçilerin ve 
tarımsal işletmelerin 
finansal hizmetlere erişimi 

arttırmak amaçlı kurulmuş olan, 
Dünya Bankası Grubu tarafından 
yönetilen ve ayrıca Bill Gates 
Vakfı tarafından desteklenmekte 
olan özel bir girişimdir. 
Programın odak noktasını 
ise küresel finans kurumları 
arasında bilgi paylaşımı 
ve örgütlenme faaliyetleri 
oluşturmaktadır. AGRIFIN, 
bankalar ve diğer finansal 
kurum ve kuruluşlardan oluşan 
küresel ağını tarım sektöründeki 
faaliyet gösteren işletmelere 
hizmet veren finansal kurumların 
kapasitesinin güçlendirilmesi 
amacıyla kullanmaktadır. 
AGRIFIN tarafından yılda birkez 
düzenlenen ‘AGRIFIN Forum’ 
organizasyonu ile dünyanın 
çesitli ülkelerinden birçok üst 
düzey banka yöneticileri ve 
finansal kurum ve kuruluşların 
yöneticileri ve çalışanları 
biraraya gelerek güncel 
tarımsal konular ve sorunlar 
hakkında fikir alışverişinde 
bulunmaktadırlar. En son 2013 
yılında Sri-Lanka’da düzenlenen 
2013 Forumunun ardından, 
2015 yılı AgriFin Forumu ise 
Dünya Bankası Grubu ve Yapı 
Kredi işbirliği ile İstanbul’da 

düzenlendi. 11-14 Mayıs tarihleri 
arasında gerçekleşen bu seneki 
forumun ana konusu ‘Tarımsal 
Değer Zinciri Finansmanı’ olarak 
belirlenmişti. 4 güren süren 
program içeriği ilk 3 gün için 
sunumlar ve seminerlerden 
oluşurken ve son gün ise saha 
ziyaretini içeriyordu. ‘AgriFin 
Forum 2015’ Programın ilk 
günü küçük ve mikro düzeyde 
tarımsal işletmelere ayrılırken, 
ikinci günde orta ve büyük 
ölçekli tarımsal işletmelerin 
iç piyasalardaki değer zinciri 
konusu tartışıldı. Sunumların 
son gününde ise İhracata yönelik 
tarımsal değer zinciri konusu 
detaylı şekilde ele alınarak 
program sonlandırılmış oldu. 
Sunumların ikinci gününde 
Yapı Kredi Tarım Bankacılığı da 
Tarımsal Değer Zincirini anlatan 
sunumu ile programda aktif 
olarak yer aldı. 

AGRIFIN FORUM 2015 
İstanbul’da düzenlendi

TARIMDA makineleşme konusunda ABD ve Avrupa 
ülkelerinin gerisinde kalan Türkiye’nin, tarım 
makinelerinin yenilenmesi konusunda da atak yapması 
gerektiğini söyleyen TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, 
“Eski makineler verim kaybına neden oluyor” dedi. 

BİR üretim 
teknolojisi 
olan tarımsal 

makineleşme bazı 
ülkelerde farklı düzeylerde 
gelişim ve uygulama gösteriyor. 
Makineleşme, her tarımsal 
işletmede, işletmenin teknik ve 
ekonomik yapısına bağlı olarak 
farklı düzeylerde uygulanıyor. 
Dolayısıyla tarımın dinamik 
yapısının içinde bulunan 
makineleşme, tarımsal üretimin 
artırılmasında olmazsa olmazları 
arasında yer alıyor. Türkiye’de de 
üretim ve verimin arttırılmasında, 
ıslah, kaliteli tohum ve sulama 
gibi faktörlerin yanı sıra en önemli 
unsurlardan biri de makineleşme. 
Türkiye’deki tarım alet ve ekipman 
sayılarına bakacak olursak gittikçe 
artan bir çizgide olduğu görülüyor. 
2007 yılında uygulamaya başlanan 
kırsal kalkınma makine ve ekipman 
desteği sektöre kayda değer bir 
ivme kazandırırken, raporlara göre 
özellikle balya makinesi, damla ve 
yağmurlama sulama sistemleri, 
ilaçlama makineleri, el traktörü ve 
ekim makinelerine çiftçiler, büyük 
rağbet gösteriyor. 

İŞ GÜCÜNDEN TASARRUF
Gelişen teknolojinin insan 

hayatını kolaylaştırdığı gibi 
tarımda modernizasyonun 
artmasıyla üreticilerin de hayatını 
kolaylaştırdığını ifade eden 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
Başkanı Şemsi Bayraktar, “Bunu 
bir örnekle açıklamak gerekirse 
eskiden haftalarca süren bir iş artık 
birkaç günde bitiriliyor. Bu hem 
zaman kaybı hem de iş gücünden 
önemli bir tasarruftur. Ancak 
Türkiye’deki tarım ekipmanlarının 
halen bir kısmının çok eskimiş 
ancak çalışır durumda olan 
makinelerden oluşması, bakım 
onarım maliyetleri ve diğer işletme 
giderlerini arttırıyor. Ayrıca aşırı 
yakıt tüketimleri ve yanmadaki 
verimsizliklerine bağlı olarak egzoz 
emisyon değerleri de yükseldi. 
Ayrıca artan arızalar nedeniyle 
zaman ve iş kayıpları oluşuyor” 
dedi. Tarımda modernizasyonun 
artmasının yanı sıra ortak makine 
kullanımının da önem arz ettiğine 
değinen Şemsi Bayraktar, “Tarım 
makineleri kullanımının zamana 
bağlı olması nedeniyle, insan 
faktörü ile tarımsal üretimin yapısı 
dikkate alınarak makine kullanma 
şeklinin iyi seçilmesi gerekir. 
Tarımda makineleşmeyi ileri 
ülkeler seviyesine ulaştırabilmek, 
verimi artırabilmek, çiftçinin 
gelişen teknolojiyi kullanmasını 
sağlayabilmek için, ortak makine 
kullanım hizmeti veren örgütlerinin 
kurulması gerekiyor. Ortak makine 
kullanımında bir makinenin 
çalışacağı alan artarken, birim 
alana düşen masraf azalıyor. 
Böylece ekonomik çalışma imkanı 
sağlanabiliyor” dedi. 

Türk tarımının 
makineleşmesinde gerek 
bitkisel gerekse hayvansal 
üretim bakımından ABD ve AB 
ülkelerinin gerisinde olduğuna 
değinen Bayraktar, “Çiftçilerin 

alım gücünde meydana gelen 
değişimler işletmelerde dolayısıyla 
tarım sektöründe mekanizasyonun 
gelişiminde büyük rol oynuyor. 
Türkiye tarım makineleri parkına 
bakılacak olursa yaşlı traktör 
ve makinelerden oluşuyor. 
Tarımda  kullanılan araçlar 
belirli dönemlerde yenilenmeli, 
gelişen teknoloji yakından takip 
edilmelidir” dedi. Mekanik ve 
ekonomik ömrünü fazlasıyla 
doldurmuş tarım makinaları ile 
çalışmanın Türkiye tarımında 
olağanüstü boyutlarda ekonomik 
kayıplara neden olduğunun altını 
çizen Bayraktar, “Ayrıca yaşlı tarım 
makinaları ile çalışmak (teknolojisi 
eskidiği için)rekabet edilebilirliği 
azaltıyor. Özellikle traktör, 
biçerdöver, pamuk hasat makinesi 
gibi karmaşık makinelerde kullanım 
ömürleri, yaştan ziyade çalışma 
saati ile belirleniyor. Örneğin 
pamuk hasat makinesi işlevsel 
özellikleri itibariyle 2000–3000 
fan saati kullanımı sonunda 
yenilenmesi gereken bir makinedir. 
Aksi halde bakım onarım giderleri 
katlanarak artar, ayar tutmakta 
zorlanır ve arıza olasılıkları 
yükselir” ifadelerini kullandı. 

Yapı Kredi’den çiftçilerin 
finansman ihtiyaçlarına 
farklı çözümler

TÜRKİYE gibi tarıma elverişli 
arazilerin fazlaca bulunduğu 

ülkelerde topraktan en yüksek ve-
rimi almak için, teknoloji ve pro-
fesyonellik büyük önem taşıyor. 
Ancak tarımsal modernizasyon ve 
kapasite sorunu belirli yörelerde 
hala sektörün önemli bir proble-
mi olarak karşımıza çıkıyor. Bu 
doğrultuda, Yapı Kredi’nin tarım 
sektöründeki  en önemli vizyonu 
çiftçinin büyümesine, refahına 
katkıda bulunacak bir tarım 
bankacılığı hizmeti sunmak. Yapı 
Kredi’nin bu vizyonu desteklemek 
adına tarımsal modernizasyona 
yönelik temel olarak 3 farklı kredi 
türü bulunuyor. ‘Standart Yatırım 
Kredileri’ olan Sera Yapım Kredisi, 
Traktör Kredisi, Hayvan Alım 
Kredisi, Arazi Alım Kredisi, Tarım 
Makinaları Kredisi gibi kredilerini  
çiftçilerin hasat tarihlerine göre 
yılda 1 ödemeli ve uzun vadeli 
olarak kullandırabiliyor. IPARD 
Proje Kredilerini ise Avrupa Bir-
liği Katılım Öncesi Yardım Aracı 
Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) 
kapsamında Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
tarafından verilecek destekten 
yararlanmak ve yatırım tutarını 
kısmen veya tamamen kredi ile 
karşılamak isteyen yatırımcılara 
sunuyor. TURSEFF Tarım Kredileri 
ürününü ise tarımsal sulama pro-
jeleri açısından büyük avantajı 
olan güneş enerjisi sistemlerine 
yönelik projelerde çiftçilerin 
finansman ihtiyaçları için sunu-
yor. Yapı Kredi, yenilikçi yatırım 
kredisi ürünleri ve Türk tarımının 
modernizasyonuna sağladığı 
destekle, üretimde verimliliği 
ve çiftçinin rekabetçi gücünü 
artırmak hedefiyle çalışmalarını 
sürdürüyor.

480 bin traktör 35 yaşın üstünde 
ULUSLARARASI standartlara 
göre traktörün mekanik 

ömrünün 10-12 bin saat olduğuna 
değinen Şemsi Bayraktar, “TÜİK 
verilerine göre mevcut traktör 
parkında 1 milyon 612 bin 310 adet 

traktör mevcut. Parkın yaş ortalaması 
ise 23. Parkta 25 yaş ve üstünde 
toplam 776 bin 194 adet traktör 
bulunuyor. Bu traktörlerin yaş 
ortalaması ise 37.5. Yaklaşık 480 bin 
traktör ise, 35 yaşının üstünde” dedi.

Tarım makinelerinde 
YENİLENME 
ZAMANI

Burak COŞAN
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