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Mobilya sektörü 
ABD ile büyüyecek
2023’te 10 milyar dolar ihracat 
hedefleyen mobilya sektörü ABD 
başta olmak üzere yeni pazarlara 
odaklandı. Son yıllarda, Türkiye 
mobilya sektörü, üretim ve 
ihracatında görülen yükseliş 2003 
yılından bu yana sektörün ticaret 
fazlasını da arttırdı.

İFTAR SOFRALARI
RAMAZAN ayının gelmesiyle 
birlikte gıda piyasaları da büyük 
bir hareketlilik kazanmaya 
başladı. Her akşam iftar ve 
sahur sofraları için alışverişler 
yapılırken, ramazan ayının 
bereketi tüm sektöre yansıdı.        

Türkiye’ye ikinci
implant fabrikası
DİŞ sağlığı araştırmaları 
kapsamında TÜBİTAK–TEYDEB 
KOBİ AR-GE projesinin 
bilimsel başarıya ulaşmasıyla 
sanayileşmeye gidilerek doğan 
DTİ, ikinci fabrikasını açmaya 
hazırlanıyor. Hedef yeni fabrika ile 
AB ve ABD’ye ihracat atağı. 

İşportacılıktan
mağaza zincirine 
İŞSİZLİK nedeniyle göç ettikleri 
İstanbul’da işportacılık yaparak 
başladıkları ticaret serüveninin 
sonunda bugün 26 mağazalı 
bir kozmetik zincirine dönüşen 
T-Shop’un başarı öyküsünü 
Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz 
Güneş anlattı. 

Ramazan 
‘hareketliliği’

Ekmeğin 
tahtı artık 
onda

KOBİ’lerle 
buluşmaya 
devam

Kredi 
desteği ile 
büyüme

YAZ aylarının 
gelmesiyle bir 

yandan tatil planları 
yapılırken, bir yandan 
da sınırlı ekiplerle 
çalışılan KOBİ’lerde 
uzaktan takip sistemi 
ile işlerin aksamadan 
yürütülmesinin yolları 
aranıyor. Son yıllarda 
hayatımıza giren mobil 
cihazlarla artık KOBİ’ler 
‘fiziksel ofis’ kavramı 

yerine hızlı bir şekilde 
çalışanların nerede 
olurlarsa olsunlar bağlı 
kalmalarını sağlayan 
‘mobil ofis’ kavramına 
geçiyor. Mevcut ticaret 
ortamı çevik olanların ve 
hareket halindeyken iş 
birliği yaparak, hızlı bir 

şekilde fikirlerini paylaşarak 
ve müşteri ihtiyaçlarını 
ön görerek hızlı bir şekilde 
uyum sağlayabilenlerin 

lehine geçiyor. Özellikle 
tatil döneminde iş akışının 
aksamasını istemeyenler 
KOBİ’ler için sunulan birçok 
bulut servisinin de yer aldığı 
uzaktan takip sistemlerini 
anlatan bir rehber hazırladık. 
Küçük işletmeler bugün bu 
dinamik iş ortamını hem 
masaüstü hem de mobil 
platformlar için web tabanlı 
yazılımların kullanımı ile elde 
edebiliyor.   s8

MARKANIN 
GÜCÜ

Teknoloji uzağı yakınlaştırıyor

YÜKSEK KALİTE
HEDEF KİTLE

İNOVASYON
PAZAR 
        PAYI

FARK 
    YARATMA

STRATEJİ
PATENT

GÜVENİLİRLİK

Uluslararası rekabette şirketler kadar devletler de yarışıyor Burak
COŞAN

TURİSTLERE DE ÜRETİM
75 milyon vatandaşı ve 30 milyon 
turisti doyuracak gıdayı 
üretebiliyoruz. Hatta 
üstüne 1 milyarlık 
nüfusa yetecek, 
12 milyar dolara 
varan bir ihracat 
gerçekleştiriyoruz.  s2

Ahmet
CAN

Hülya
GÜLER

ÜRETTİĞİNİZ ürün ya da 
hizmetinize özel bir kimlik 
kazandırır, herkesin her yerde 
anında tanımasını sağlar. Böylece 
sizi rakiplerinizin önüne geçirir. 
Evet günümüz şirketlerinin en 
çok üstünde durduğu konu olan 
MARKA’dan söz ediyoruz. Bazen 
şirketin kendisinden bile daha 
değerli olan MARKA’nın gücü 
öyle bir önem kazandı ki, MARKA 
yatırımı sadece şirketlerin 
değil bugün ülkelerin de devlet 
politikasının önemli bir  
parçası...  s3
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RAMAZAN 
BEREKETİ

RAMAZANDA
Güllaç tüketimi 
YÜZDE 98 
hurma tüketimi 
YÜZDE 99 
tatlı tüketimi 
YÜZDE 30 
ARTIYOR

RAMAZANIN başladığı bugünlerde piyasalar da hareketlendi. Özellikle 
ramazan ayı öncesi gıda ürünlerinin satış grafiğinin yükseldiğini söyleyen 
sektör temsilcileri, “Raflarda yıl boyunca yer almayan güllaç, hurma gibi 
ürünler satışa çıkıyor. Kahvaltılık ürünlerinin satışlarında büyük artış var. 
Gıda perakendecilerinin satışları ortalama yüzde 25 yükseldi” dedi. 

RAMAZAN 
ayının 
gelmesiyle 

birlikte iftar 
ve sahur sofraları için 
alışverişler yapılmaya 
başladı. Ramazan ayının 
bereketi tüm sektöre yansıdı. 
Tarımsal üretim ile birlikte 
gıda ve içecek üretimi de 
yıldan yıla artıyor. Öyle 
ki, günümüzde 75 milyon 
vatandaşımızı ve ülkemize 
gelen yaklaşık 30 milyon 
turisti doyuracak gıdayı 
üretebiliyoruz. Hatta üstüne 
1 milyarlık nüfusa yetecek, 
12 milyar dolara varan bir 
ihracat gerçekleştiriyoruz. 
Tüketiciler gelişen sektörler 
sayesinde binlerce çeşitte 
gıda ve içecek ürününe 
kolaylıkla ulaşabiliyor. 

GIDA SEKTÖRÜ YÜZDE 
20 BÜYÜDÜ
Sektörde bu gelişmeler 

yaşanırken Ramazan ayı 
ile birlikte bazı ürünlerde 
satış patlamaları yaşanıyor. 
Türkiye Gıda ve İçecek 
Sanayi Dernekleri 
Federasyonu’nundan 
(TGDF) alınan bilgilere 
göre güllaç ve hurma gibi 
ürünlerin neredeyse tamamı 
Ramazan ayında tüketiliyor. 
Ramazan ayında güllaç 
satışları yüzde 98, hurma 
satışları yüzde 99 artıyor. 
Ramazan Ayı ile birlikte, 
gıda şirketlerinin geçtiğimiz 
ayki satış rakamlarının 
yüzde 10 ila 20 arttığını 
ifade eden İstanbul Gıda 
Toptancı Tüccarları Derneği 
yöneticileri de piyasadaki 
en büyük hareketliliğin 
ramazan ayından 1 hafta önce 
yaşandığını söyledi. Ramazan 
ayında da hareketlililiğin 
devam edeceğini söyleyen 
yöneticiler, bu hareketlilikte 
vatandaşların dışında 
fabrikaların, catering 
firmalarının, bakkalların ve 
marketlerin daha çok ürün 
almasının da büyük payı 
olduğunun altını çizdi. 

2 MİLYARLIK 
KUMANYA PAZARI
Ramazan ayının bir 

özelliğinin de yardımlaşma 
ve ikramın her zamankinden 
daha fazla olması olduğunu 
ifade eden Türkiye Gıda ve 
İçecek Sanayi Dernekleri 
Federasyonu (TGDF) 
Başkanı Şemsi Kopuz, “Her 
Ramazan’da yüzbinlerce gıda 
kumanyası hazırlanıyor. 
Bu kumanya paketlerinde 
yağından şekerine, 
pirincinden makarnasına 
çeşit çeşit gıdalar 
bulunuyor. Buradaki 
ek ticaretin hacminin de 
geçen yıl alışveriş çekleriyle 
birlikte 3 milyar TL civarında 
gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 
Son 5 yıldır kumanya 
pazarının alışveriş çeklerine 
kaydığı bir trend yaşanıyor. 
Bu yıl için kumanya pazarının 

hacminin yaklaşık 2 milyar TL 
civarında olmasını bekliyoruz. 
Kumanya ve hediye çekleri de 
pazarda ciddi bir hareketlilik 
yaratıyor. Üretici, tüccar ve 
tüketici herkes kazanıyor” 
diye konuştu. 

EKONOMİ CANLANIYOR
Ramazan ayı ile birlikte 

özellikle gıda ürünleri için bir 
talep patlaması yaşandığına 
dikkat çeken Şemsi Kopuz, 
satışları yükselen bazı ürünler 
hakkında bilgi verdi. Kopuz, 
satışları artan ürünleri şöyle 
sıraladı: “Pastırmada yüzde 
40, hazır tatlılarda yüzde 
50, toz tatlılarda yüzde 
70, evde işlem gören hazır 
tatlılarda yüzde 50, yoğurt 
ve süt tüketiminde yüzde 
30, dondurulmuş ürünler 
yüzde 30, bakliyat tüketimi 
yüzde 100, paketlenmiş 
işlenmiş kırmız et satışları 
yüzde 50, kırmızı et tüketimi 
yüzde 90 artıyor. Bu sayede 
ekonomi hareketlenmiş 
oluyor. Bakkaldan manava, 
süpermarketten küçük 
üreticiye kadar her kesim 
için bereketli bir ay oluyor. 
Ekonomi canlanıyor.”

KAHVALTILIK 
SATIŞLARI ARTTI
Ramazan ayının satışları 

ciddi anlamda arttırdığını 
ifade eden gıda sektörü 
temsilcileri, “Ramazan 
ayında satışların artmasının 
en büyük sebebi normal 
zamanda tüketmediğimiz 
pide, hurma gibi ürünlerin 
raflarda yerini alması oluyor. 
Kahvaltı ürünlerinin de 
satışları sahur dolayısıyla bir 
hayli artıyor. İftar sofraları 
daha fazla zenginleşiyor. 
Misafir sayıları bir hayli 
artıyor. Bu da satışların 
yükselmesine sebep oluyor. 
Perakendecilerin satışları 
Ramazan ayında ortalama 
yüzde 25 yükseliyor” dedi. 

Karpuz 
ramazanda 
daha çok 
tüketiliyor
TÜRKİYE Ziraat 
Odaları Birliği TZOB 
verilerine göre 
ramazanda fiyatları 
düşen ürünlerin 
başında karpuz 
geliyor. Ramazanın 
yaz aylarına denk 
gelmesiyle birlikte 
karpuz tüketiminin 
de arttığına dikkat 
çeken yetkililer, 
“Yeşil mercimek, 
kuru kayısı, kuru 
üzüm, kuru incir, 
zeytinyağı fiyatında 
değişim görülmedi. 
Markette fiyat 
düşüşü yüzde 
40,82 oran ile en 
fazla karpuzda 
meydana geldi. 
Karpuzdaki fiyat 
düşüşünü yüzde 
34,24 ile sivri biber, 
yüzde 10,80 ile kuru 
soğan, yüzde 7,64 
ile domates, yüzde 
6,95 ile nohut, 
yüzde 6,55 ile 
yeşil soğan, yüzde 
6,33 ile kırmızı 
mercimek, yüzde 
6,33 ile çilek, yüzde 
5,59 ile salatalık,  
yüzde 5,58 ile Antep 
fıstığı, yüzde 3,80 ile 
patates, yüzde 2,84 
ile tavuk eti, yüzde 
2,54 ile kiraz izledi” 
ifadelerini kullandı. 

Burak COŞAN

Ramazan ayında satışları en çok yükselen ürünlerin başında Hurma 
geliyor. Hurma satışlarının neredeyse tamamı 1 aylık süreçte yapılıyor.

ARTIK akşam vakti yaklaştıkça 
evlerde tatlı bir telaş 

yaşanmaya başladı. Yemekler 
yapılıyor, çorbalar kaynatılıyor ve 
en güzel sofralar kuruluyor. Tüm 
bu hazırlıklar akşam bütün ailenin 
bir arada olduğu iftar sofraları 
için yapılıyor. 11 ay boyunca 
sofralarımızdaki yerini alan 
ekmeğin yerine de artık pide geçti. 
1 ay boyunca sofraların sultanı 
olacak pideyi almak da genellikle 
evin en küçüğüne düşüyor.

SICAK PİDE YARIŞI
İftar olmasına az bir süre kala 

en sıcak pideyi almak için fırının 
yolu tutuluyor. Fırınların önünde 
uzun kuyruklar oluşuyor. Peki 
nedir pideyi bu kadar önemli 
yapan? Bunun cevabını yaklaşık 
30 yıldır fırıncılık yapan usta Rüştü 
Can’a soruyoruz. Maltepe’deki 
Karadeniz Ekmek Fırınının ustası 

Rüştü Can sorumuzu 
şöyle cevaplıyor: “Uzun 
yıllardan beri süre gelen 
çok güzel bir gelenek 
bu. 16 yaşında mesleğe 
başladığımdan beri bu 
gelenek hiç değişmedi. 

Hala fırınlarımızın önünde uzun 
kuyruklar oluşuyor. Tek bir sebebi 
var bunun o da eve en sıcak pideyi 
götürebilmek.”

HAMURA BUZ KALIBI
Usta Rüştü Can anlatmaya 

devam ediyor: “Bir pide 
hamurunun hazır hale gelmesi 
için en az 3 saatlik hazırlık aşaması 
gerekiyor. Pideyi ekmekten 
ayıran en büyük özelliği aslında 
unun kalitesidir. Ekmek unundan 
farklıdır. Daha ince ve yumuşak 
bir şekilde hazırlanır. Tartması ve 
pide haline getirilmesi zordur. Eğer 
pide fırında uzun süre kalırsa kurur 
ve tazeliğini kaybeder. Hamurun 
yapım aşamasında da farklılık 
var. Havalar sıcak olduğu için çok 
fazla sıcak su kullanılmaz. Hamur 
karıştıkça birbirine daha çok ısınır. 
Bunu engellemek için hamurun 
içine buz kalıpları atarız. Sıcaklığın 
önüne geçmeye çalışırız.”

Sağlık 
açısından da 
önemli bir ürün

Günde 1500
pide üretiyor
RAMAZAN ayından önce 
günde 2 bin ekmek ürettiklerini 
anlatan Rüştü Can şunları 
söylüyor: “Ramazanla birlikte 
ekmek üretimimiz düşüyor. 
Ancak günde 1500 pide 
üretiyoruz. Ramazan ayında 
fırınların istihdama katkısı 
da büyük oluyor. Çalışanlara 
ek olarak yeni işçiler alınıyor. 
Çalıştığım Karadeniz Ekmek 
Fırını yoğunluğa yetişebilmek 
için 4 kişiyi daha işe alıyor.”

ORUÇ tutulması sebebiyle uzun 
süre insanların aç kaldığını 
söyleyen Usta Rüştü Can, “Uzun 
süre açlık sonrası o muhteşem if-
tar sofralarında, en güzel yemek-
ler yeniyor. Burada da pidenin 
önemi ortaya çıkıyor. Ekmeğe 
göre daha az yoğun olan pide 
hamuru insanın midesini ra-
hatsız etmiyor. Kullanılan unun 
kalitesinin de 
bunda etkisi 
büyük. Çok 
emek gerekti-
ren bir süreç 
olduğu için de 
yılın her günü 
pide üretilmiyor. Ramazanda 
üretildiği için de insanlar büyük 
özlemle ramazanın gelmesini ve 
pide yiyebilmeyi hayal ediyor. O 
yüzden ramazan denilince akla 
ilk olarak pide geliyor” diyor.

ESNAFIMahallemizin

1 ay boyunca
sofraların
sultanı pide
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‘Yapı Kredi için hazırlanmış 
Ekonomi Tanıtım Bültenidir’ 

MARKANIN GÜCÜNDEN 
YARARLANIN 
Ü

RETTİĞİNİZ ürün ya da 
hizmete özel bir kimlik 
kazandırarak rakiplerinizin 

ürettiklerinden ayıran ve tüketiciye 
kalite garantisi veren marka, günümüz 
şirketlerinin üzerinde durduğu en önemli 
konulardan biri. Hatta sadece şirketlerin 
değil ülkelerin de devlet politikasının 
bir parçası olarak markalaşma üzerinde 
önemle durduklarını görüyoruz. Bunda hiç 
şüphesiz markanın sağladığı yüksek katma 
değerle ülkelerin uluslararası rekabette öne 
çıkmasının payı çok büyük. Aynı şekilde 
markayla gelen kârlılık artışı da özellikle 
şirketlerin son yıllarda markalaşma için 
daha fazla yatırım yapmalarını sağlıyor. 

TÜRKİYE’DE DESTEK ARTTI
Kısa bir süre öncesine kadar ağırlıklı 

olarak çok büyük şirketlerin çalışma yaptığı 
markalaşma konusu artık her boyuttaki 
işletmeyi tüm kesimleri ilgilendiriyor.  
Dünya ekonomisi içinde öne çıkmak 
isteyen ülkeler bu konuda küçük ve 
orta boy işletmeler (KOBİ) başta olmak 
üzere şirketlerine çok önemli marka 
destekleri veriyor. Dünyanın en büyük 10 
ekonomisinden biri olmayı hedefleyen 
Türkiye de, marka yatırımı ve yurtdışı 
tanıtımı konusunda şirketlerine verdiği 
destekleri son dönemde daha da artıran 
ülkeler arasında. 

ŞİRKETİN KENDİNDEN DEĞERLİ
Ürünün pazarda tüketici tarafından 

hemen tanınmasını sağlayan marka, bir 
anda şirketi yüzlerce rakibinin önüne 
geçirebilir. Bu anlamda kitlesel pazarlarda 
şirket sahibine çok büyük bir güç kazandıran 
itibarlı bir marka, şirketten şirkete olan 
işlerde (Business2Business-B2B) de 
sahibini rakipsiz kılacak kadar büyük önem 
taşıyabilir. Üstelik son tüketiciye yönelik 
olmayan şirketten şirkete işlerde çok büyük 
bir marka yatırımı da gerekmiyor.  
Şirketin ürün ve hizmetinde yakalayacağı 
yüksek kalite, kurumsal organizasyon 
yapısıyla birleştiğinde ağızdan ağıza  
olarak tabir edilen pazarlama yöntemi bile 
marka repütasyonunu çok önemli  
bir seviyeye taşıyabilir. Bugün markası 
şirketin diğer varlıklarından daha değerli 
olan birçok şirket mevcut.

Hülya GÜLER Rekabetin bugün 
şirketleri getirdiği 
noktada marka en 
etkili unsur olarak 
öne çıkıyor. Mar-
kanın gücü şirketler 
kadar devletlerin 
de gündeminde. 
Yüksek katma 
değerle büyümeyi 
destekleyen marka, 
şirketleri kalıcı  ve 
rakipsiz kılarken, 
kârlılığın da  
arttmasını sağlıyor. 
Bazen markanın  
şirketten daha 
değerli olması işte 
bundan. 

Markalaşma sadece bir satış, 
pazarlama, reklam ve tanıtım 

faaliyeti değildir. 
Şirketin bir bütün olarak tüm 
çalışanlarıyla birlikte görev alacağı 

bir yolculuktur.
İşe iyi bir pazar araştırması ile 
başlayın. 
Hedef kitlenizi belirleyin, müşteri 
odaklı olun.
Kendinize pazarda iyi bir konum 
hedefleyin, fark yaratın.
İyi bir konum elde etmek için 
gerekli üretim kalitesini yakalayın.
Dağıtım, satış sonrası 
hizmetlerinizi ve yedek parça 

tedarikinizi güçlendirin, Ar-Ge ve 
inovasyona önem verin.

Ürün ve hizmetin müşteriye 
dokunduğu her noktada markanın 

vizyonunu yansıtın, uzun vadeli plan 
yapın. 

Marka stratejiniz ile birlikte 
şirketin kurumsallaşmasını 

sağlayın. 
Karmaşık bir kurumsal iletişim ve 
marka stratejisinden uzak durun.
Markayla özdeşleşecek renk ve 
şekil bütünlüğünü websitesinden, 

broşürlere, ilanlardan, şirketin tüm 
yazılı materyallerine kadar her yerde 
sağlayın. 

Fikri mülkiyet hakları ve patent 
konusunda hassas olun. Taklitten 

kaçının ve taklit edilmemek için önlem 
alın.

Adım 
adım 
markalaşın 

Büyük bütçe 
şart değil

Verdiğiniz 
sözü tutun
İster büyük ister küçük bir şirketin 
marka olabilmesi için en vazgeçilmez 
unsur ise, şirketin markasını sunarken 
verdiği sözü tutması. Yani ürün ve 
hizmetinde vaat ettiği kaliteyi, uygun 
fiyatsa fiyatı mutlaka karşılamalı. 
Verdiği sözü tutmayan bir marka ne 
kadar güçlü olursa olsun çok hızlı 
bir şekilde itibarını kaybedebilir. Bu 
alanda itibar kazanmak çok zorlu ve 
uzun bir yol. Ancak itibarı kaybetmek 
tam tersi son derece hızlı olabilir...

MARKA ile ilgili bilinen en yaygın 
yanlış kanı, marka yaratmanın sadece 
büyük şirketlerin başarabileceği, çok 
zor ve maliyetli bir iş olduğu yönünde. 
Evet ciddi bir faaliyet alanı olan 
markalaşma için bazı durumlarda çok 
büyük bütçeli bir faaliyet yürütmek 
gerekebilir. Ancak tek yöntem bu değil. 
Özellikle KOBİ’ler içinde bulundukları 
sektörde iyi bir pozisyon yakalamayı 
hedefleyerek işe başlayabilirler. 
Pazarda elde ettikleri payı elinde 
sürdürülebilir bir şekilde tutabilen 
KOBİ’ler markalaşma açısından önemli 
bir aşamayı kat etmiş olurlar. Bunun 
sonrasında kurumsallaşma ve kalite 
standardındaki iyileşmelerle birlikte 
markalarının giderek güçlendiğini 
görecekler. Sonraki adım ise, iyi bir 
marka stratejisi geliştirmek. Görüldüğü 
gibi bunun için ilk etapta büyük 
bütçeler yerine, kalite ile öne çıkmayı 
hedeflemek yeterli. 

Küçükler odaklanarak 
FARK YARATABİLİR

HEDİYE VERİRKEN 
DİKKATLİ OLUN

EĞER küçük bir şirket markalaşacaksa çok 
spesifik bir alana odaklanılabilir. Örneğin 
endüstriyel faaliyetlerde sorun çözen bir ürün 
ya da teknik bilgi gerektiren bir yedek parça 
üretiminde uzmanlaşma fark yaratır. Şirketin 
tercih edilmesini sağlar. 

TANITIM kampanyaları kapsamında giderek 
yaygınlaşan promosyon faaliyetleri ile 
markanın konumunu destekleyebilirsiniz. 
Ancak promosyon demek hediye saçmak 
değildir. Yaptığınız etkinliğin markanız ile 
uyumlu hedef kitlenize hitap eden ve tabi ki 
bütçenizi bozmayan bir kampanya olmasına 
dikkat edin.

TÜRKİYE’de 10 yılı aşkın 
bir süredir devam eden 
Turqualty programı, şirketlerin 
yurtdışında markalaşma 
faaliyetlerine verilen 
önemli bir destek programı. 
Bu program ile, mağaza 
açma, pazar araştırması, 
danışmanlık, işgücü eğitimi, 
reklam ve tanıtım gibi birçok 
konuda şirketlere karşılıksız 
destek veriliyor. Bunun dışında 
KOBİ’lere yönelik danışmanlık 
ve eğitim hizmetlerinin 
yanı sıra çok çeşitli kredi ve 
hibe programları bulunan 
KOSGEB’in markalaşma ve 
tanıtım konusunda da verdiği 
önemli destekler söz konusu. 
KOSGEB’in resmi web sitesinde 

yer alan bilgilere göre kurum 
tarafından,  marka tescili, patent 
tescili, faydalı model tescili, 
endüstriyel tasarım tescili ve  
entegre devre topografyaları 
tescili işlemleri için KOBİ’lere 3 
yıllık program süresince 20 bin 
TL’ye kadar destek veriliyor. 

Ayrıca son yapılan 
düzenlemelerle KOSGEB 
destekleri daha kolay ulaşılır 
hale getirildi. KOSGEB Destek 
Programı kapsamında 12 
farklı destek sağlanıyor. Bu 12 
destek arasında sınai mülkiyet 
hakları desteği, yurtiçi ve 
yurtdışı patent başvurusu 
desteği, bağımsız denetim, 
danışmanlık ve tasarım 
destekleri de bu programda 

yer alıyor. KOSGEB’in destek 
verdiği bir diğer alan da, yurt 
içi fuar ve yurt dışı iş gezisi 
destekleri. Devletin uyguladığı 
destek programları genelde 
şirketin etkinliği yapmasından 
sonra, maliyetin bir kısmının 
karşılanması şeklinde oluyor. 

DEVLET DESTEĞİ ARTTI 
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Büyümek 
için önemli 
bir araç: 
Kredi 
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.

Spot kredi: Spot kredide işletme, 
baştan belirlenen vade için, belirli 

miktarda parayı çeker ve vade sonunda 
anapara ve faizi bir defada öder. 
Ödenecek faiz kredinin kullandırıldığı 
tarihteki piyasa koşullarına göre 
belirlenir ve kredinin ömrü boyunca 
değişmez.

İşletme finansal ihtiyacının karşılığını 
alacağı ve kredi geri ödemesini yapacağı 
tarihi önceden netleştirdiyse spot kredi 
kullanması faiz dalgalanmalarından 
etkilenmemek adına daha uygun 
olacaktır. Çünkü ödenecek faiz  kredi 
kullandırımında belirlidir. İşletme 
ödeyeceği faizi krediyi çektiğinde 
bildiğinden nakit yönetiminde kolaylık 
sağlar. Örneğin, bir ürünü üretmek için 
sipariş aldınız. Müşterinize de ödeme 
için belirli bir vade tanıdınız. Hammadde 
satın almak, işçilik ücretlerini ödemek 
vb. için nakde ihtiyacınız var. Bu 
durumda spot kredi kullanmanız daha 
uygundur, çünkü siparişi ne zaman 
teslim edeceğinizi ve tahsilatı ne zaman 
yapacağınızı bilirsiniz.

İskonto (iştira) kredisi: Vadesi 
gelmemiş müşteri senet veya 

çeklerinin, yazılı değeri üzerinden 
vadeye kadarki faiz ve diğer masraflar 
düşülerek ödenmesidir. Müşteri senet 
veya çeki ödemezse, banka çek veya 
senedin tutarını firmadan tahsil eder. Bu 
finansman kaynağına başvuran işletme 
senet veya çekin vadesini beklemeden, 
belirli bir maliyet karşılığında nakit elde 
etmiş olur.

Senet ve çek portföyü yüksek 
hacimli olan ve nakit döngüsü yoğun 
işletmeler, kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını 
gidermek için kullanabilir. Şirket faiz 
ve vergilerini peşin ödediğinden, 
özellikle yıl sonlarında ileri vadeli çek 
ve senetlerin iskonto ettirilmesi şirkete 
vergi açısından avantaj sağlar.

Döviz kredisi: İhracat faaliyetlerinde 
bulunan Türkiye’de yerleşik 

firmalara TCMB sermaye hareketleri 
talimatı çerçevesinde verilen ve taahhüt 
mecburiyeti yaratan kredilerdir.
Döviz cinsi geliri veya varlığı olmayan 
işletmelerin döviz kredisi veya dövize 
endeskli kredi kullanması risklidir. 
Çünkü kurlar yükseldiğinde işletmenin 
borcunun TL karşılığı artar ve bunu telafi 
edecek döviz cinsi gelir ve varlığı da 
olmadığından işletme sıkıntıya düşer.

İhracata yönelik üretilen malların 
hammadde, işçilik vs. ihtiyaçları veya 
imalatçı-ihracatçıların ve ihracatçıların 
ihracata hazırlık aşamasındaki 
finansman ihtiyaçlarını karşılamak için 
kullanılabilir.

Dövize Endeksli Kredi: Döviz Kredisi 
kullanamayan ancak dövize 

endeksli ve/veya döviz cinsinden gelir 
elde etme kapasitesi olan firmalara, her 
türlü ticari faaliyetlerinin finansmanı 
amacıyla kullandırılan kredilerdir.
Dövize Endeksli Krediler, bir firma lehine 
tespit edilen kredinin belli bir döviz 
cinsine endekslenerek, firmalara bu 
limit dahilinde ödeme tarihindeki banka 
döviz alış kurları üzerinden TL olarak 
ödendiği kredilerdir. Faiz tahakkuk 
dönemlerinde, krediye tahakkuk edecek 
faiz ve kur farklarının toplamı üzerinden 
yürürlükteki oranlara göre KKDF ve 
BSMV kesintisi yapılır.

Döviz kurlarındaki artışın, TL 
faizlerinin altında kalacağının 
öngörüldüğü dönemlerde kullanılması 
uygundur.

Teminat mektubu: Bankaların, 
yurt içinde ya da dışında bulunan 

gerçek veya tüzel kişiler lehine, bir 
malın teslimi, bir işin yapılması veya 
bir borcun ödenmesi gibi konularda 
muhatap kuruluşlara veya kişilere 
hitaben verdikleri, söz konusu 
yüklenimin yerine getirilmemesi 
halinde, ilk yazılı talepte mektup 
tutarının kayıtsız şartsız ödenmesi 
taahhüdünü içeren garanti sözleşmesi 
niteliğindeki belgelerdir. İşin mahiyetine 
göre süreli ya da süresiz olarak 
düzenlenebilir.

Yerinde ve doğru şekilde kullanıldığı 
takdirde garanti mektupları hem alanın 
hem de verenin ticari beklentilerinin 
karşılanmasına yönelik en güvenli 
sözleşme şekillerinden biridir.

İŞPORTADAN
26 MAĞAZAYA
1988 yılında işsizlik 

nedeniyle Malatya’dan 
göç eden 3 kardeşin, 

Eminönü’nde işportacılık 
ile başladıkları İstanbul macerası, 
bugün 500 kişinin çalıştığı 26 mağazalı 
dev bir zincire dönüştü. Türkiye’de 
son yıllarda hızla büyüyen güzellik 
ve bakım ürünleri pazarında dikkat 
çeken T-Shop’tan söz ediyoruz. T-Shop 
Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Güneş 
o günleri, şirketin kuruluş öyküsünü, 
‘Hayata tutunmaya çalışmak’ olarak 
özetliyor. Elde ettikleri başarıyı ise 
Güneş, dürüstlükten taviz vermeden 
çok çalışmaya bağlıyor.

“İşte T-SHOP’un temel taşlarını 
bu ‘Hayata tutunmaya çalışmak’ 
oluşturdu” diyen Güneş, ilk etapta 3 
kardeş olarak geldikleri İstanbul’da 
daha sonra dördüncü kardeşinin de 
kendilerine katılmasıyla çok yoğun 
bir çalışma temposu içine girdiklerini 
ve hızla büyüdüklerini belirtti. Bu 
yoğun çalışma sonucunda çok farklı 
sektörlerden ürün satışı ile elde ettikleri 
perakende deneyimini 1994 yılında 
ilk açtıkları mağazada kullandıklarını 
belirtti. Kozmetik alanındaki ilk 
mağazalarını ise, 2001 yılında 
Beşiktaş’ta açtıklarını kaydeden Güneş, 
“Tek desteğimiz yaptığımız işi sevmemiz 
ve çok çalışmamız olmuştur. İnancımız, 
cesaretimiz ve işe duyduğumuz sevgi, 

mağazalaşma sürecimizin temelini 
oluşturdu” diye konuştu. 

SOKAKTAN CADDE MAĞAZASINA
Perakende sektöründe güzellik ve 

bakım ürünlerinin satıldığı alanda bir 
boşluk olduğunu ve bunu zamanında 
gördüklerini söyleyen Güneş şunları 
anlattı: “İstanbul’un sokaklarında 
öğrendiğimiz ticaret bize büyük yarar 
sağladı. Ayrıca yine aynı deneyimle 
doğru lokasyon seçimleri yapabildik. 
Bu da tabi büyümemizi çok destekledi. 
Ayrıca yine ticaretteki deneyimimiz 
riskleri göğüsleme becerisi kazandırdı. 
Sokakta edindiğimiz deneyim ile şu an 
İstanbul başta olmak üzere birçok ildeki 
önemli caddelerde mağaza açabildik.” 

İŞSİZLİK nedeniyle göç ettikleri İstanbul’da işportacılık yaparak başladıkları ticaret serüveninin 
sonunda bugün 26 mağazalı bir kozmetik zincirine dönüşen T-Shop’un başkanı Cengiz Güneş, 
“Semt pazarları dahil İstanbul’un her sokağında, her mahallesinde yürüyerek satış yaptık” dedi. 

Hayat bana eğitimin 
kıymetini öğretti 

Dürüstlük 
ve cesaret 

Hedef Ortadoğu 
ve Orta Asya

Dünya markaları 
ile çalışıyoruz

1972 Malatya Darende’de doğduğunu, 
evli ve 5 çocuk babası olduğunu 
kaydeden Cengiz Güneş kendisiyle ilgili 
şunları anlattı: “İlkokul beşinci sınıftan 
sonra okulu bırakıp Adapazarı’nda 
gurbette pazarcılık yaptım. Eğitimin ne 
kadar önemli olduğunu bizzat hayatın 
içinde tecrübe ettikten bir yıl sonra 
okumaya tekrar karar verip Darende’de 
okula yazıldım. 4 yıl daha okuyup 
ortaokulu bitirdikten sonra geçim 
zorlukları nedeniyle tekrar  
okulu bıraktım. Okuyacaktım ama 
şartlar nedeniyle sadece okumaya ara 
verdim. Şu anda o ara bitti ve  
dışarıdan açık öğretim lisesinde 
okumaktayım.  Sağlığım ve  
imkanlarım elverdiği ölçüde okumaya 
da devam edeceğim.”

İSTANBUL’a ilk geldiklerinde çalışma 
hayatında yaşadıkları zorlukları hiç 
unutmadıklarını söyleyen Cengiz 
Güneş’e başarısının sırrını da sorduk. 
Güneş şöyle konuştu: “Aslında hemen 
her alanda başarılı olmak için temel 
olarak dört altın anahtarı iyi kullanmak 
gerektiğine ve T-SHOP olarak bunu 
başarabildiğimize inanıyorum. Bu 4 
altın anahtar ilki, yaptığınız işi sevmek, 
o işi yapabileceğinize inanmak ve çok 
çalışmak. İkincisi liyakatına inandığınız 
kişilerle fikir alışverişinde bulunmak. 
Üçüncüsü her türlü olumsuz koşulu 
olabildiğince önceden planlayıp tedbir 
planları geliştirmek. Ve tabi olmazsa 
olmaz anahtar, dürüst ve cesur olmak.” 

SÜREKLİ değişen ve kendini yenileyen 
perakende sektörünün gereklerini daha 
iyi analiz edebilme ve dijital pazarlama 
ve satış kanallarını çok daha efektif 
kullanabilme hususlarında kurum 
kültürü geliştirmeyi hedeflediklerini 
söyleyen Cengiz Güneş “Tüm altyapımızı, 
kaliteli hizmetten ödün vermeden ülke 
içi yapılanmamızı müteakip Ortadoğu 
ve Türki Cumhuriyetlerde de kozmetik 
sektörünün bilinen ve güvenilen 
perakende markası olmak temel ilkesiyle 
dizayn ediyoruz” diye konuştu. 

T-SHOP bünyesinde çalışan tedarikçi 
firmalarla birlikte 500 kişiye iş 
sağladıklarını söyleyen Cengiz 
Güneş, “Tedarikçilerimizin büyük 
bir çoğunluğunun ürünleri zaten 
hemen hemen tüm dünyada yaygın 
olarak tüketilen ürünlerden oluşuyor. 
Dünya markası üreticilerle çalışıyoruz. 
Mağazalarımızın lokasyonları ve 
hizmet kalitemiz gereği yurtdışından da 
özellikle ülkemizi sık sık ziyaret  
eden sadık yabancı müşteri 
portföyümüzle gururlanıyoruz” 
değerlendirmesinde bulundu.

Burak COŞAN
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KAFA 
TUTACAK

400 bin implant ihtiyacı olan Türkiye’de ikinci fabrikayı açıyor

DÜNYADA  
faaliyette olan 
236 implant 
fabrikasından 
biri olan DTİ 
İmplant, ikin-
ci fabrikasını 
açmaya hazır-
lanıyor. Yeni 
fabrikalarıyla 
birlikte dünya-
da sayılı üreti-
ciler arasında 
olacaklarının 
altını çizen şir-
ketin kurucusu 
Dr. Talat Buğur, 
“Türkiye’de  
açılacak fabrika 
ile yılda 10  
milyon adet 
üretim gerçek-
leştirilen ABD’li 
üreticiler ara-
sında ciddi bir 
oyuncu olaca-
ğız” dedi. 

TÜRKİYE’de 
2012’den 
bu yana 

implant üretimi 
gerçekleşteren DTİ A.Ş ikinci 
fabrikanın açılmasını bekliyor. 
1 yılda 400 bin implant ihtiyacı 
olan Türkiye’de açacağı ikinci 
fabrikayla DTİ A.Ş, yılda 10 
milyon adet implant üretilen 
ABD pazarına rakip olmaya 
hazırlanıyor. Türkiye’den 
sonra AB ülkelerinden gelen 
talebi karşılamayı hedefleyen 
şirketin başarılarının 
arkasındaki isim ise Dr Talat 
Buğur. Üniversite hayali olarak 
tanımladığı projesi için 30’un 
üzerinde implant fabrikasını 
gezdiğini söyleyen Talat Buğur 
hikayesini şöyle anlatıyor: 

“DTİ proje yöneticiliğini 
yürüttüğüm TÜBİTAK – 
TEYDEB KOBİ AR-GE 1507 
kapsamında yapılan ve 
bilimsel başarıya ulaşan 
proje sonucunda elde edilen 
çıktıların sanayileşmesiyle 
doğdu. Projelerimiz üniversite, 
kamu, sanayi işbirliğinin 
başarılı modellerinden biri 
oldu. Bilimsel çalışmalar 
sonucunda ortaya çıkan 
‘know-how’la İstanbul 
Çekmeköy’de kurulan 
dental implant fabrikasında 
2012 Mayıs ayında seri 
üretime başladık. Kısa 
sürede Türkiye’de bayi 
ağını oluşturduk ve AB 
ülkelerinde de  distribütörlük 
anlaşmalarını imzaladık. 
Günümüz itibariyle DTİ 
gerek iç gerekse dış pazarda, 
oluşan talepler karşısında 
zorlanmaya başladı. 
DTİ Ar-Ge ve İnovasyon 
Departmanı, TÜBİTAK 
MAM  Gen Mühendisliği ve 
Biyoteknoloji Enstitüsüyle 
ve 11 üniversiteyle birlikte 
çalışmalarına devam etti.”

AVRUPA’NIN EN 
BÜYÜĞÜ
DTİ’nin dünyada halen 

faaliyette olan 236 dental 
implant fabrikasının çok 
azında bulunan SLA Active 
teknolojisini geliştirdiğine 
vurgu yapan Buğur, “DTİ yurt 
içi ve yurt dışından oluşan 
talebe cevap verebilmek 
adına son geliştirdiği yüksek 

teknolojik ürün olan SLA 
Active dental implantlarının 
üretimi için Türkiye’de 
tek teknoloji geliştirme ve 
serbest bölge özelliğine 
sahip TÜBİTAK - Martek 
– Marmara Teknokent’te 
Avrupa’nın en büyük dental 
implant fabrikalarından 
birini kuracak. Fabrikanın 
bir özelliği de dünyada 
az sayıdaki implant 
fabrikasında bulunan Gen 
Mühendisliği Biyoteknoloji 
Departmanına sahip 
olmasıdır. Bu departmanda 
aynı zamanda Türkiye’de 
üretimi yapılmayan hayvan 
ve insan kaynaklı kemik 
grefti ve membran üretimi de 
planlanıyor” dedi. 

ZİYARETE 
GELİYORLAR
Yurtiçi talebi dahi karşıla-

makta zorlandıkları için AB 
ülkelerinden gelen sipariş-
lere cevap vermekte büyük 
güçlük çektiklerini anlatan 
Talat Buğur, “Avrupa’nın 
sayılı büyükleri arasında olan 
ikinci fabrikamızla birlikte AB 
ülkelerinden gelen siparişleri 
daha rahat karşılayacağız. 
Yurt dışından birçok müşteri 
ve yatırımcılar fabrikamızı 
ziyaret ediyor. DTİ SLA Active 
teknoloji ve kalite fiyat ora-
nının FDA sertifikasyonuyla 
taçlandırıldığı 
zaman, yılda 
10 milyon adet 
implant yapan 
dev ABD paza-
rında da ciddi 
bir oyuncu ola-
caktır” diye 
konuştu. 

Bilimsel 
destek 

4.5 milyar 
dolarlık pazar

DTİ’nin kuruluş 
aşamasında 
TÜBİTAK’tan hibe 
ve bilimsel çalışma 
desteği aldığına 
değinen Buğur, 
“Yapı Kredi’nin 
hizmet anlayışı, 
yönlendirmesi ve 
desteği ile 2 yıl geri 
ödemesiz 48 ay 
vadeli AKKB (Avrupa 
Konseyi Kalkınma 
Bankası) kaynaklı 
kredi kullandık. 
DTİ’nin bugünlere 
gelmesinde başlangıç 
ve ilerleyen sürelerde 
Yapı Kredi’nin çok 
büyük desteği oldu. 
Ayrıca bilimsel 
çalışmalarımızda 
işbirliği yaptığımız 
TÜBİTAK ve 
üniverstelerdeki bilim 
insanlarınında katkısı  
bulunuyor” dedi. 

YURTİÇİNDE 2014 
yılında yaklaşık 
olarak 400 bin adet 
implant kullanıldığının 
altını çizen Buğur, 
“Dünyada ise 
tahminen bu rakam 
40 milyon. Dünyada 
ekonomik büyüklük 
olarak 4.5 milyar 
dolarlık implant 
pazarı olduğu  tahmin 
ediliyor. Sektör 
global olarak yılda 
yüzde 12 büyüyor. 
Bu oranın Türkiye’de 
daha yüksek olduğu 
tahmin ediliyor” 
dedi. İstanbul 
Çekmeköy’deki 
fabrikalarında 30 
kişinin çalıştığını 
söyleyen Buğur, 
TÜBİTAK Martek’te 
kurulacak olan ikinci 
fabrikalarında 70 
kişiye daha istihdam 
sağlayacaklarını 
kaydetti. 

TÜRKİYE’de 
hem teknopark 
hem de serbest 
bölge özelliği 
olan TÜBİTAK 
Marmara 
Teknokent’in 
Genel Müdürü 
Dr Orhan 
Çömlek de, 
“TÜBİTAK, DTİ 
ile işbirliği 
çerçevesinde 

yeni bir dental implant modeli oluşturdu. 
İlerleyen süreçte, TÜBİTAK Mam Gen 
Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü 
DTİ ile birlikte SLA Active dental implant 
yüzeyini elde etti. Böylece bu yüzey 
teknolojisine sahip dünyada ender dental 
implant üreticilerinden biri haline geldiler. 
Katma değeri yüksek olan bu ürüne biz 
TÜBİTAK olarak DTİ ile birlikte yaptığımız 
Ar-Ge çalışmaları yanında Ür-Ge’ ile de 
destek olacağız. Bu kapsamda Avrupa’nın 
en büyük dental implant fabrikalarından 
birinin TÜBİTAK Martek’te kurulması 
için 29 Mayıs 2015 tarihinde taraflar 
arasında (DTİ, TÜBİTAK, Bİlgem, Tübitak 
MAM Tübitat, Matek, TÜBİTAK MAM Gen 
Mühendisliği Biyoteknoloji Enstitüsü) 
yapılan protokolün imza törenini 
gerçekleştirdik” dedi. 

Dünyadaki ender 
üreticilerden biri

Ar-Ge 
çalışmalarına 

devam
DTİ’nin son 5 senedir Ar-Ge faali-

yetlerinde bulunduğunu söyle-
yen Talat Buğur, gelecek yıllarda 

piyasaya sunacakları yüksek 
teknolojik ürünlerle ilgili Ar-Ge 

çalışmalarının da devam ettiğini 
kaydetti. Buğur, “Çalışmaları-
mız neticesinde üreteceğimiz 

ürünlerle farklılık yaratma-
yı hedefliyoruz” dedi. 

Burak COŞAN

Mobilya sektörü 
ABD ile büyüyecek
MOBİLYA sektöründe 10 milyar 

dolar olan 2023 ihracat 
hedefi için ABD başta olmak üzere 
yeni pazarlara odaklanıldı. Son 
yıllarda, Türkiye mobilya sektörü, 
üretim ve ihracat rakamlarında 
büyük artışlar sağlarken, artış 
trendi 2003 yılından bu yana her 
yıl dış ticaret fazlasını da arttırdı. 
Bölgedeki istikrarsız pazarlara 
karşın mobilya sektörünün ivmesi 
artan şekilde sürerken, 10 milyar 
dolar olan 2023 ihracat hedefi için 
ABD’nin önemi ortaya çıktı. 

2.4 MİLYAR DOLAR İHRACAT
Türk mobilya sektörü 

ihracatının, 2014 yıl sonu 
rakamlarına göre 2.4 milyar 
dolar olarak gerçekleştiğini ifade 
eden İstanbul Mobilya, Kağıt 
ve Orman Ürünleri İhracatçıları 
Birliği Başkanı Ahmet Güleç, 
doğru bir pazarlama stratejisi 
uygulanması halinde bu rakamın, 
2015 yılı sonunda 3 milyar dolara 
ulaşmasını planladıklarını, 2023 
hedeflerine göre de 10 milyar 
dolara yükseleceğini kaydetti. 
Mobilya sektörünün, gerek üretim 
gerek ihracat rakamlarıyla son 
yıllarda ciddi bir ivme kazandığını 
ifade eden Güleç, şöyle devam 
etti: “Dış ticaret fazlası veren 
bir sektör olan mobilyacılık, 
2014’te bölgedeki bazı olumsuz 
gelişmelere rağmen büyük 
bir başarı gösterdi. Mobilya 
sektörünün aynı performansı bu 
yıl da koruyacağını düşünüyorum. 
Yurt dışı açılımlarında yeni 
gelişen ve hedef pazarlar üzerine 
odaklandık. Bunların başında 
da ABD geliyor. O bölgedeki 
insanların hem mobilya değişim 
periyodu çok daha hızlı hem de iyi 
tasarıma ilgi büyük.”

YÜZDE 120 BÜYÜME
Türkiye’de de mobilya değişim 

sürelerinin şartlara bağlı olarak 
değiştiğini vurgulayan Güleç, 
tüketicilerin yaklaşık 10 yılda 
bir mobilya değiştirdiğine 
dikkati çekti. Ahmet Güleç, 
mobilya değişim süresinin 
bölgelerin coğrafi, sosyolojik 
ve kültürel özelliklerine göre 
farklılık gösterdiğini belirterek, 
metropollerdeki hızlı yaşam 

kültürü ve konut sektöründeki 
hareketlilik dolayısıyla tüketim 
alışkanlıklarının da değiştiğini 
ifade etti. Güleç, sektör üretiminin 
2014 yılında 500 bin tona 
ulaştığına ve 15 yıl öncesine göre 
sektörde yüzde 120’lik bir gelişme 
görüldüğüne dikkat çekti. 

Sektörün 
çoğunluğu 
KOBİ
SEKTÖRÜN beraber 
hareket etmesi gerektiğine 
işaret eden Ahmet Güleç, 
“Türkiye’de firmaların 
büyük çoğunluğu KOBİ. Her 
şehirde mobilyacılık var. 
Bunların birbirine rakip 
olması yerine el ele vererek 
mobilya ülkesi Türkiye 
algısını oluşturmalıyız” 
dedi. Türkiye’de bir milyon 
doların üzerinde ihracat 
yapan neredeyse bin mobilya 
firması bulunduğunu 
aktaran Güleç, “2-3 bin 
arasında ciddi ihracatçı 
markamız var. Bu da mobilya 
sektörünün tabana yayılmış 
olduğunu gösteriyor. 
Türkiye’nin her tarafıyla 
ciddi anlamda tedarik bağı 
kuran, geleceğe mal olan bir 
sektör” dedi.
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Yapı Kredi 
KOBİ’lerle
buluşmaya 
devam ediyor
Yapı Kredi’nin, Yapı Kredi Bankacılık 

Akademisi (YKBA) ve Bilgi 
Üniversitesi’nin katkılarıyla başlattığı 
“Ekonomiyi Büyütenler Sertifika Programı” 
il il tüm Türkiye’deki KOBİ’lere ulaşmaya 
devam ediyor. Sertifika programı 
kapsamında verilen eğitimler son olarak 
Adana, Konya ve Ankara’da gerçekleşti.                                             
21-23 Mayıs’ta Adana’da, 28-30 Mayıs’ta 
Konya’da, 11-13 Haziran’da Ankara’da 
düzenlenen Ekonomiyi Büyütenler Sertifika 
programı kapsamında 100’ün üzerinde 
Yapı Kredi müşterisine 3 gün boyunca 
pazarlama, büyüme finansmanı, dijital 
pazarlama ve insan kaynakları eğitimi 
verildi. 

Ekonomiyi Büyütenler Sertifika 
Programı’nı başarıyla tamamlayan KOBİ’ler, 
Yapı Kredi Bankacılık Akademisi ve Bilgi 
Üniversitesi onaylı sertifikalarını almanın 
ötesinde, ünlü işadamları ile bir araya 
gelme fırsatı yakalayarak benzersiz bir 
deneyim yaşamış oldu. 28-30 Mayıs tarihleri 
arasında Konya’da düzenlenen eğitim 
programına da Atiker şirketlerinin kurucusu 
Mehmet Ali Atiker katılarak KOBİ’lere 
profesyonel iş hayatında karşılaştığı farklı 
olaylardan örnekler sundu.  

Mobil cihazlar artık iş hayatının olmazsa olmazları haline dönüştü. Özellikle 
tatil döneminde iş akışının aksamasını istemeyenler için sunulan birçok bulut 

servisi bulunuyor. Çalışanların ve patronların tatil döneminde işlerini daha 
rahat takip edebilmesi için bir rehber hazırladık.

E-fatura uygulamaları ile hızlanan 
e-dönüşüm süreci şirketleri 
bulut teknolojilerine biraz 
daha yaklaştırıyor. KOBİ’lere 
bulut tabanlı finans yönetimi 
ve e-fatura çözümleri sağlamak 
üzere kurulan Paraşüt, bu 
alanda sunulan bulut tabanlı 
en yaratıcı çözümlerden biri. 
Paraşüt uygulaması ise KOBİ’lerin 
bulut üzerinden tahsilat, 
fatura, cari hesap, gelir ve gider 
takiplerini gerçekleştirmelerine 
ve ön muhasebe raporlarını 
çıkarmalarına imkân veriyor. 
Paraşüt Kurucusu Sean X.Yu, 
“Bulut, Türkiye’de yeni hayatımıza 
girmeye başlayan bir kavram. Biz 
de bu alanda faaliyet gösteren ilk 
oyunculardan biriyiz. Bu kavramın 
oturması ve bulut projelerin doğru 
konumlandırılması için yapılması 
gereken en önemli şey kullanıcıları 
doğru şekilde bilgilendirmek ve 
şeffaf olmak” dedi. Bir yandan 
yapılan yasal düzenlemeler 
diğer yandan da e-dönüşüm 
kapsamında geliştirilen hizmet ve 
çözümler sayesinde KOBİ’ler için 
kağıtsız bir dönemin başladığını 
ifade eden Sean X.Yu sözlerine şu 
şekilde devam ediyor: “E-fatura, 
e-defter ve e-arşiv konusunda 
KOBİ’lerin ihtiyaçlarına göre 
tasarlanmış hizmetlere olan talep-
lerin artacağını öngörüyoruz. Bu 
öngörü ile hareket ederek Paraşüt 
olarak yakın zamanda e-fatura 
ve e-arşiv hizmeti de sunmaya 
başlayacağız.” 

BULUTTAN 
FATURA ÇÖZÜMÜ

TAKİP
İ

ŞİNİZ gittiğiniz 
her yerde nasıl 
yanınızda olabilir? 

Özellikle yaz aylarının 
gelmesiyle beraber 
KOBİ’lerin kendilerine 
en çok sorduğu 
soruların başında bu 
geliyor. Son yıllarda 
hayatımıza giren mobil 
cihazlarla artık KOBİ’ler 
‘fiziksel ofis’ kavramı yerine hızlı 
bir şekilde çalışanların nerede 
olurlarsa olsunlar bağlı kalmalarını 
sağlayan ‘mobil ofis’ kavramına 
hızla geçiyor. Mevcut ticaret 
ortamı çevik olanların ve hareket 
halindeyken iş birliği yaparak, 
fikirlerini paylaşan, müşteri 
ihtiyaçlarını ön görerek hızlı bir 
şekilde uyum sağlayabilenlerin 
lehine gelişiyor. Küçük işletmeler 
bugün bu dinamik iş ortamını 
hem masaüstü hem de mobil 
platformlar için internet üzerinde 
çalışan program kullanımıyla elde 
edebiliyor. İnternet üzerinden 
çalışan programlar, ‘bulut 
hizmetleri’ ya da kısaca bulut olarak 
biliniyor. Bu bulut teknolojisine 
sahip olan programlar ve mobil 
çözümlerden yararlanan KOBİ’ler, 
şirketlerini etkin bir şekilde her 
yerden çalıştırabiliyor. Başka bir 
deyişle bulut teknolojisi KOBİ 
ekiplerini internet üzerinde 
birleştirerek ofis alanı için duyulan 
ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Bulut 
hizmetleri, otobüsteyken mobil 
cihazdan paylaşılan bir klasör 
kurmanıza, öğle yemeğinde 
tabletinizi kullanarak hesap 
tablosu oluşturmanıza, şirketin 
paylaşılan sürücüsünden 
bir sunuma ulaşmanıza ve 
arkadaşınızın bilgisayarında bu 
sunum üzerinde çalışmanıza ya 
da evdeki bilgisayarınızdan bir 
ekip toplantısını planlamanıza 
olanak tanıyor. Şu anda dünyada 
KOBİ’lerin ofis dışından çalışmak 
için kullandığı farklı teknolojiler 
bulunuyor. Ancak bunların 
da en popülerleri arasında 
Microsoft’un Office 365 ve Google 
‘Drive’ programları geliyor. Bu 
servisleri daha yakından tanımak 
için KOBİ’lere yönelik bir rehber 
hazırladık:

TOPLANTI YAPABİLİRSİNİZ  
Özellikle KOBİ’lerin dışarıdan 

iş takibi yapabilmesini sağlayan 
programların başında Office 
365 geliyor. Bulut tabanlı olarak 
kullanılabilen Office 365, akıllı 
telefon, tablet veya dizüstü 
bilgisayar olmak üzere 5 cihaza 
kurularak küçük işletmelere 
mobil cihazlarda belgeleri sadece 
okumaktan daha fazlasını 
yapabilme yeteneği sunuyor. KOBİ 

çalışanları, şirketlerinin 
dosyaları üzerinde 
ofisten bağımsız 
bir şekilde istediği 
zaman çalışabiliyor. 
Böylelikle bu program 
ofis deneyimini 
çalışanların iş yapmaları 
gereken her yere ve 
her zamana yayacak 
şekilde genişletiyor. 

Bu da herkes aynı anda 
projenin tamamlanması için 
çalışabildiğinden zamandan 
tasarruf edilmesini sağlıyor. 
Bu arada belgeler bulutta 
saklandığından, çalışanlar web 
erişimine sahip oldukları her 
yerden ve her zaman bir belgenin 
en son sürümüne ulaşabiliyor. Öte 
yandan Microsoft’un KOBİ’lere 
sunduğu farklı çözümler de 
bulunuyor. Bunların başında 
ise görüntülü görüşme sağlayan 
teknolojiler var. İster paylaşılan 
takvim kullanıyor ister anında 
mesajlaşma güncellemesi 
gönderiyor ya da bir cep telefonu, 
tablet, masaüstü bilgisayardan 
görüntülü konferans yapıyor. Office 
365 küçük işletmelerin gerçek 
zamanlı olarak işbirliği yapmalarını 
ve takımları ile bağlanmalarını 
kolaylaştırıyor.

KOBİ’lere sunulan çözümler 
arasında Google’ın internet 
üzerinden çalışan programları 
da yer alıyor. Google’ın bulutta 
dosyalarınızı saklamak için 
sağladığı programın ismi ise Google 
Drive. KOBİ’ler için çözümler sunan 
Google Drive’da office materyalleri 
de bulunuyor. Yoğun e-mail ve 
dosya trafiği yaşadığımız son 
dönemde dosyalarınızı Google 
Drive servisi üzerinde tutarak mobil 
cihazlarınızdan, tablet veya dizüstü 
bilgisayarınızdan bir şekilde 
ulaşabilirsiniz. Ofis bilgisayarınızda 
çalıştığınız bir dosyaya servis 
aracında akıllı telefonunuza 
yüklü uygulamasından ulaşıp 
görüntüleyebilir ve değişiklikler 
yapabilirsiniz. Örneğin, 
sunumunuzu yüklediğiniz dizüstü 
bilgisayarı evde unuttunuz; hiç 
sorun değil. Herhangi bir laptopdan 
ya da mobil cihazdan kolayca 
ulaşabilirsiniz. Örneğin yanınızda 
hiçbir cihaz yok. Eğer ortamda 
bir iPad var ise kolayca kendi 
hesabınıza bağlanıp dosyanıza 
ulaşabilirsiniz.  Dosyalarınızı 
Google Drive’a yükledikten sonra 
gerek uygulaması, gerekse de 
internet üzerinden kolayca ulaşıp, 
sunumunuza başlayabilirsiniz. 
Internet bağlantısı olmadan da bu 
işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Sonuç   
olarak artık işlerinizi takip etmek 
için fiziksel olarak ofiste olmanıza 
gerek yok.

Ahmet
CAN

acan@hurriyet.com.tr

UZAKTAN

Tatildeyken 
işinizi takip 

etmenin 
yolları

Bankacılık hizmeti 7/24
YAPI Kredi, KOBİ müşterilerine 
kesintisiz ve hızlı bir şekilde 
bankacılık ihtiyaçlarını her 
kanaldan gerçekleştirme fırsatı 
sunuyor. Bu kapsamda geniş 
şube ağının yanı sıra kurumsal 
internet ve kurumsal mobil 
şubesiyle müşterilerine daha 
fazla kanaldan ulaşıyor. Esnaf 
ve KOBİ’ler, diledikleri yerden 
7/24 bankacılık hizmetlerine 

ulaşabiliyor. Yapı Kredi’nin 
kurumsal mobil bankacılık 
uygulaması ile para transferi, 
POS raporu alma, kredi kartı 
detaylarını inceleme ve borç 
ödeme, IBAN paylaşma, ekstre 
ve dekont gönderimi gibi pek 
çok işlemi yapılabiliyor. Böylece 
esnaf ve KOBİ’ler her an ve her 
yerden bankacılık işlemlerini 
yürütebiliyorlar. 

Çalışanlarınızın 
yaptığı 
toplantıları 
akıllı telefon, 
tablet veya 
bilgisayarlar 
aracılığıyla takip 
edebilirsiniz. 
İsterseniz bu 
toplantılara 
da görüntülü 
ve sesli olarak 
katılabilirsiniz.

E-fuatura 
döneminden 
sonra şirket 
adında kesilen 
faturalar 
artık bulut 
çözümleriyle 
takip 
edilebiliyor.

İş yerinizdeki 
internete bağlı 
tüm cihazları 
dışarıdan 
kontrol 
edebilirsiniz. 
Örneğin, 
kepenkleri açıp 
kapatabilir veya 
üretim bandını 
harekete 
geçirebilirsiniz. 

Bankaların 
geliştirdiği 
mobil bankacılık 
çözümleriyle 
ofis dışında 
olsanız bile 
tüm para 
transferlerini 
yapabilirsiniz.

Bulut tabanlı 
ofis yazılımları 
sayesinde 
çalışanlarınızın 
hazırladığı 
raporlara direkt 
müdahale 
ederek 
yorumlarınızı 
bildirebilirsiniz.

OFİS DIŞINDAN NELER YAPILABİLİR


