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Dünyayı 
ambalajladı

Düğün takısıyla 
şirket kurdu

Mobilde      
doğru rota 

Ayazağa’da koruyucu ambalaj 
üretimi gerçekleştiren Özerden 
Plastik, Türkiye’nin ihracat atağıyla 
birlikte büyümeyi başarmış 
alanında lider şirketlerden biri. Bu 
yıl halka açılan Özerden Plastik, 
kurumsallaşmada da önemli bir 
aşamayı da geride bıraktı. 

8 yıl boyunca önemli bir tavukçuluk 
firmasında çalışan Fatih Şayir, 
düğününde gelen takılarla kendi 
işini kurdu. İlk kümesini sektörün 
yoğun olduğu Manisa Turgutlu’da 
kuran Fatih Şayir, Türkiye’nin  
önde gelen tavukçuluk şirketlerine 
piliç tedarik ediyor. 

İş hayatında her geçen gün daha 
fazla kullanılan teknolojinin 
sunduğu en son nimetlerden 
yararlanmak için kendi işinize 
en uygun mobil cihazı ve uygun 
aplikasyonları biliyor olmanız 
yeterli. Peki hangi cihaza, ne 
zaman yatırım yapmanız gerekiyor? 

İ
STER genç bir girişimci, ister 
babadan kalma tezgahı başına 
geçen bir zanaatkâr ya da 

büyük bir işadamı olsun her iş 
sahibinin kafasının bir yerinde 
mutlaka ‘işi büyütmek’ hedefi 
vardır. Buna çapı ne olursa olsun 
hiçbir işadamı itiraz etmez. Peki 
ekmeğin aslanın ağzında hatta 
midesinde olduğu bu yoğun rekabet 
ortamında işler nasıl büyüyecek? 

Düşünüldüğü kadar zor değil 
iyi bir planlama ile mümkün... 

Bu sayıda ‘kabına 
sığmayan KOBİ’lere işi 
büyütmenin püf noktalarını, 
atılması gereken olmazsa 
olmaz adımları anlatıyoruz.  
Daha büyük bir dükkana 
geçmeden önce ya da 

franchise verip vermeme kararını 
alırken, mutlaka kendi işinizin 

dinamiklerini gözden geçirin. Başka bir 
şirkete uyan taktik size uymayabilir. 
Kararınızı verirken elbette farklı 
şirketlerin deneyimlerinden 
yayarlanmalısınız ama sonuçta 
bakmanız gereken kendi işiniz ve 
müşterilerinizin ihtiyacı.  İşte yeni 
pazarlarda, yeni müşterilere ulaşmak 
isteyen, kabına sığmayan 
KOBİ ve esnafa için adım 
adım büyüme taktikleri. 3
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Hazır giyimde 
okul bereketi
OKULLARDA serbest 

kıyafet uygulaması, 
özellikle çocuk ve gençlere 
yönelik üretim yapan hazır 
giyimcilere önemli fırsatlar 
sunuyor. Türkiye’de 
77.7 milyonluk nüfusun 
18.9 milyonu 0-14 yaş 
grubunda. Bu rakam birçok 
Avrupa ülkesinin toplam 
nüfusunun birkaç katı.

Önümüzdeki hafta 
Türkiye’de yaklaşık 18 
milyon öğrenci ders başı 
yapmaya hazırlanırken, 
bundan hareketle hazır 
giyim ve konfeksiyon 
firmaları öğrencilere 
yönelik koleksiyonlarını 

hazırladılar. Öğrencilerin 
çeşitlenen taleplerinin 
hazır giyim ve 
konfeksiyon sektörü 
açısından olumlu katkı 
yapmasının beklendiğini 
belirten İHKİB Başkanı 
Hikmet Tanrıverdi, “Hazır 
giyim ve konfeksiyon 
sektöründe 490 bin kayıtlı 
çalışan ve 34 bin firma 
faaliyet gösteriyor. İhracat 
odaklı bir sektör olsa 
da iç pazarın sunduğu 

önemli fırsatlar da 
değerlendiriliyor” 
diye konuştu. 

Kırtasiyelerde 
yoğun dönem
OKULLARIN açılmasına sayılı günler 

kala kırtasiyecileri de tatlı bir telaş 
sardı. Kalem, silgi, defter ve çanta gibi 
ürünlerin bulunduğu mahallemizdeki 
kırtasiyeciler son hazırlıklarını 
yapıyor. Fatih’te dükkanında okulların 
açılmasıyla birlikte başlayacak yoğunluğa 
hazırlanırken konuştuğumuz Tahsin Sezer 
“1986’dan beri kırtasiye işindeyim. Liseyi 
bitirdikten sonra tesadüfen bir 
kırtasiyede işe başladım ve o 
günden bu yana da bu işi hiç 
bırakmadım” diyor. 

FİNANSAL OKURYAZARLIK
İş ve günlük hayatta sıklıkla kullanılan ekonominin 
temel kavramlarını öğrenin. 
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Hemen her iş kuranın 
hedefinde olan ‘işi 

büyütmek’ aslında her 
şirket veya her işletme 

için farklı bir anlam taşır. 
Kimi içinde bulunduğu 

dükkanı büyütmenin 
yollarını arar, kimi de 

yurtdışına ilk ihracatını 
yapmayı hedefler. Eğer iş 

en başından sıkı tutulursa 
büyümek düşünüldüğü 

kadar zor değil... 

Burak
COŞAN

Ufkunuzu 
fuarlarla 
genişletin

Bugüne kadar 1.500’e 
yakın Küçük ve Orta Boy 
İşletmenin kurucusundan 
‘girişimcilik öyküsünü’ 
dinledim. Çok renkli 
çok inişli çıkışlı 
öykülerle karşılaştım. 
Bütüne bakınca en az 

yarısının ‘ihracat kapısını’ bir fuar 
vesilesiyle araladığını ve bu sayede 
büyük bir ‘kaldıraç güç’ elde ettiğini 
söyleyebilirim. Genellik ilk fuar 
deneyimleri ‘gidip görelim’ şeklinde 
stant açmadan olmuş. Sonra ‘biz de 
burada olmalıyız’ düşüncesiyle stant 
kiralamışlar ve birkaç fuar sonra 
özellikle ihracat konusunda büyük 
açılım yaşamışlar.
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KOBİ’lere özel ürünler
Yapı Kredi KOBİ ve 

Tarım Bankacılığı Grup 
Direktörü Aslı Düzenli, 

KOBİ ve esnafların 
sağlıklı bir finansal 

yapıya sahip olmasının 
ülke açısından büyük 

önem taşıdığına dikkat 
çekerek Yapı Kredi’nin 

bu alandaki ürün ve 
hizmetlerini şöyle anlattı:

KOBİ’lerimizle birebir 
temas etmeyi çok 

önemsiyoruz. Sağladığımız 
ürün ve hizmetlerle, onlar için 
birlikte çalıştıkları bankadan 
ziyade bir iş ortağıyız. 

 Yapı Kredi olarak 1000’in 
üzerinde şube, 2 binin 

üzerinde portföy yöneticisi, 4 bini 
aşkın ATM ve dijital kanallarımız 
ile KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları 
her yerde hizmete hazırız. 

Günümüzde 
KOBİ’lerin en önemli 

ihtiyaçlarından biri zaman. 
Biz de ürün ve hizmetlerimizi 
bu ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde geliştiriyoruz. 

KOBİ ve esnaf 
bankacılığında lokal 

işbirliklerine çok önem 
veriyoruz. Bu kapsamda Esnaf 
Odaları ve Ticaret odaları ile 
yakın çalışıyoruz.

YENİ MÜŞTERİLERE, YENİ PAZARLARA ULAŞMAK İSTEYENLERE 10 ÖNERİ



C M Y B

17 Eylül 2015 Perşembe2

ÇOCUKLU-
ĞUNDAN 
bu yana 

veteriner hekim 
olmayı isteyen Fatih Şayir, 
bunu gerçekleştirdikten 
sonra hayvancılık 
sektöründe kendi işini 
kurmayı hayal etmiş ve 
başarmış bir girişimci. İlk 
veterinerlik deneyimini 
tavukçuluk sektörünün 
önemli oyuncularından 
biri olan CP Standart 
Gıda’da edinen Fatih Şayir, 
buradaki 8 yılın ardından 
düğününde takılan altın 
ve paraları sermaye yapıp 
hayvancılık sektöründeki 
ilk işini kurmuş. Fatih 
Şayir’in girişimcilik öyküsü 
büyükbaş hayvan üretimi 
ile başlasa da, sektöre 
olan yoğun ilginin kârını 
azaltacağından korkup 
işi tavukçuluğa çevirmiş. 
Böylece daha fazla deneyim 
sahibi olduğu tavukçuluğa 
odaklanmış.

İlk kümesini tedarik 
sağlayabileceği şirketlerin 
yoğunlukta olduğu Manisa 
Turgutlu’da kuran Fatih 
Şayir, bugün Türkiye’nin 
önde gelen tavukçuluk 
şirketlerine piliç üreten 
önemli bir firma haline 
gelmiş. 

8 YIL TECRÜBE 
KAZANDI
4 yıl gibi kısa bir sürede 

yıllık 960 bin piliç bakımı 
gerçekleştirme kapasitesine 
sahip olan Şayir Tarımı’ı 
2011 yılında kuran Fatih 
Şayir’in, kuş gribi gibi 
salgın hastalıklardan 
sık sık etkilenen bir 
sektörde yakaladığı 
başarının ardında tavuk 
kümeslerinde sağladığı 
otomasyon sistemi yatıyor. 
Fatih Şayir kendi işini 

kurma sürecini şöyle 
anlatıyor: “CP’de 8 yıl 
çalıştım. Haliyle etlik 
piliç bakımı konusunda 
uzmanlaştım. Kendi 
gayretlerimle tavuk 
kümesleri otomasyonu 
ile ilgili, programcı 
arkadaşlarla birlikte ciddi 
çalışmalara giriştim. 
Herhangi bir ekonomik 
kazanç beklentisi ile 
yapmadım bunu, ama 
sonunda tavukçulukta 
devrim sayılabilecek 
işler ortaya çıkardık. 
2006’da düğün altınları ve 
biriktirdiğim az bir sermaye 
ile ucuz bir tarla aldım. 
2010’da araziye büyük baş 
çifliği açmaya karar verdim. 
Ama sonra herkesin bu işi 
yapacağını düşünüp ön 
izinleri tavukçuluk üzerine 
çevirdim ve ilk işletmemi 
resmi işlemler ve kümes 
inşaatından sonra 2011’de 
kurdum.” 

MALİYETLERİ 
DÜŞÜRDÜ
Fatih Şayir işi nasıl 

büyüttüğü konusunda 
ise şunları anlatıyor: 
“Aslında büyümeyi, 
yatırımları sağlayan hep 
zorunluluklar oldu. Bir 
maaşla ailemin yarınlarını 
finanse edemeyeceğimi 
düşünmem beni bu 
işe soktu. Daha sonra 
da babamın zorlaması 
ile ikinci kümesi 
kurduk. Böylece daha 
profesyonel bir ortam 
sağladık, şirketleştik. 
Türkiye’de olmayan 
Tayland ve ABD’de 
kullanıma başlanan 
plastik ızgaralı sistem ile 
raf sistemini birleştirerek 
yeni kümesimizi 
kurduk. Böylece bakım 
maliyetlerini yüzde 35-40 
düşürmeyi başardık. Bizim 
asıl başarımız böyle oldu.” 

‘Büyüterek’
kazandı

8 yıl bir firmada çalıştıktan sonra düğününde takılan altınlarla hay-
vancılık sektörüne adım atan Fatih Şayir, şimdi Türkiye’nin en büyük tav-
ukçuluk şirketlerine piliç yetiştiriyor. Profesyonel bir ortam kurduklarını 
söyleyen Şayir, kümeslerinde son teknolojileri kullandıklarını belirtti. 

YAPTIĞI işin zorluklarını Fatih Şayir şu şekilde ifade 
ediyor: “2. çocuğumun yürümeye başladığını 

göremedim, konuştuğunu gördüm. Gecesi gündüzü 
bayramı, tatili olmayan bir iş. Bu çalışma disiplini yoksa 
başarı şansınız yok.”  İşin güzel yanlarını, “Civciv ilk 
gediğinde kalbimin atışını dışarıdan görebilirsiniz. Çok 
güzeller. Hele bir de dönem sonunda iyi bir üretim geçtiyse 
o zaman horozların ibiklerine küpe takasım geliyor” 
kelimeleri ile anlatan Fatih Şayir, bu işi başkasına tavsiye 
edip etmemek konusunda ise, şunları söyledi: “İşimiz zor. 
Riskimiz yüksek. İşletmeci kümeste yatıp kalkıyorsa, bu işi 
yan iş değil asli iş olarak görüyorsa, tatil bayram kavramı 
yoksa veya bunu silebilecekse, yapılabilir bir iş. Aksini 
düşünen veya ben çok zekiyim bunları yapmadan başarılı 
olurum diyenler bu işe girmesin.”

Kümeste yatıp-kalmak gerek

FATİH Şayir ‘etlik piliç 
bakım’ hizmetinin neleri 

kapsadığını ise şöyle 
anlatıyor: “Tavuk firmaları 
veteriner hizmeti, yem, 
civcivleri veriyor. Bizim gibi 
üreticiler bu civcivleri 
büyütüp piliç haline getirerek 
firmaya geri teslim ediyor. 
Tüketilen yem, elde edilen et, 
ölen civciv miktarına göre 
pirimlendirilip 
fiyatlandırılıyor ve bizim gibi 
firmalar tavukçuluk 
şirketinden parasını alıyor.” 

TİCARETE ilk girdiğinde 
bugün geldiği noktadan 

daha yüksek bir hedef 
belirlediğini ancak kolay 
olmadığını öğrendiğini 
belirten Fatih Şayir kısa 
vadedeki planlarını şöyle 
anlattı: “Kısa vadede 
büyükbaş besi hayvancılığı 
işine girmeyi planlıyorum. 
Birkaç sene içinde sizlerle 
yeniden görüşmemizi 
sağlayacak yatırımlar ve o 
alanda markalaşma 
hedeflerimiz var.”

İLK tesisini kurarken 600 
bin TL sermaye ihtiyacı 

olduğunu söyleyen Fatih Şayir, 
şu bilgileri verdi:  “İkinci grup 
kümesi kurarken 2 milyon TL 
sermaye ihtiyacımız oldu. Her 
iki kümesi de kurarken yüzde 
25-30 öz sermayemiz vardı. Her 
ikisinde de geri kalan ihtiyaç 
için kredi kullandık.”

Civciv alıp piliç 
teslim ediyor

Büyükbaş 
hayvan 
bakımı sırada

İşi yüzde 25-30 öz 
sermaye ile kurdum

DÜĞÜN 
TAKILARIYLA 

PİLİÇ 
YETİŞİRME 
İŞİNİ KURDU

BUGÜNE kadar 
1.500’e yakın 
Küçük ve Orta Boy 

İşletmenin kurucusundan 
‘girişimcilik öyküsünü’ 
dinledim. Çok renkli çok 
inişli çıkışlı öykülerle 
karşılaştım.  Bütüne 
bakınca en az yarısının 
‘ihracat kapısını’ bir fuar 
vesilesiyle araladığını ve bu sayede 
büyük bir ‘kaldıraç güç’ elde ettiğini 
söyleyebilirim.  Genellik ilk fuar 
deneyimleri ‘gidip görelim’ şeklinde 
stant açmadan olmuş. Sonra ‘biz de 
burada olmalıyız’ düşüncesiyle stant 
kiralamışlar ve birkaç fuar sonra 
özellikle ihracat konusunda büyük 
açılım yaşamışlar. Buna bağlı olarak 
da şirkette ihracat departmanı kurup 
geliştirmişler. Hatta bazılarında 
‘yabancı alıcının önerileri’ ile 
üretimden, kalite standartına, işçi 
haklarından Ar-Ge ve İnovasyona 
kadar her konuda büyük bir kültürel 
değişim süreci başlamış. 

FUARLAR ÇOK ÖNEMLİ 
Son yıllarda fuarların artık eskisi 

kadar önemli olmadığına dair görüşler 
de var. Ancak ben şahsen bu görüşe 
katılamıyorum. Çünkü, özellikle 
internetin yaygınlaşmasıyla yaşanan 
‘her şeyi online hallederim’ dönemi 
çok kötü bazı deneyimlerle başka bir 
şekle dönüşmüş durumda. Sağlam 
alıcılarla karşılaşmanın ve sonrasında 

iletişimin ticarete 
dönüşmesi yine fuarlarla 
mümkün olabiliyor. 
Ancak, fuarların etkinliği 
konusunda daha farklı bir 
gelişmeden bahsedebiliriz 
ki o da ‘hangi ülkelerdeki 
fuarlara katılmalı’ 
sorusunun cevabıdır. 

ÇİN VE GELİŞEN PAZARLAR
Son yıllarda Avrupa’daki fuarlar 

zayıflıyor ancak yine de küresel 
alıcılar Avrupa’daki özellikle de 
Almanya’daki fuarlara çok önem 
veriyorlar. ABD’deki fuarlar ise eski 
önemini koruyor. Asıl önemli gelişme 
ise Türkiye ve Çin’deki fuarların çok 
hızlı bir yükseliş dönemi yaşıyor 
olması ki bu konuda mutlaka yeni 
bir stratejiniz olmalı. Bunu neden 
söylüyorum? Ne yazık ki bizim Küçük 
ve Orta Boy İşletmelerin yönetimleri 
genellikle Çin’den korkmaya 
devam ediyorlar. Oysa ki ‘korkunun 
ecele faydası yoktur’ atasözümüz 
gereği korkunun üzerine gitmek 
zorundasınız. Bu yüzden  Çin’deki 
fuarları mercek altına alın ve hem 
Çin pazarına girmek hem de Çin’e 
gelen küresel alıcılarla tam da ‘yeni 
rekabetin göbeğinde’ karşılaşmak 
için artık cesur olun. Çin dışında 
diğer gelişen pazarları da unutmayın. 
Örneğin Körfez Bölgesi ülkelerinde, 
Afrika’nın bazı ‘merkez konumdaki 
ülkelerinde’ düzenlenen fuarlar da 

sizleri yeni müşterilere kavuşturabilir 
yeni pazarlara açabilir. Üstelik bazen 
‘piyango çıkmış gibi’ bakir bir pazarla 
da uzun yıllar başbaşa kalabilirsiniz.

FUAR TEŞVİKLERİ ÇOK CAZİP
Fuarlara katılım konusunda 

devletimizin çok yerinde bulduğum 
ve faydası da ihracatımızın artışında 
hissedilen teşvikleri var. Teşvikler, 
hem yurt dışı hem de yurt içindeki 
fuarlar için geçerli. Ayrıca, doğrudan 
fuar teşvikleri dışında ‘iş amaçlı yurt 
dışı gezileri’ için de destekler var. Bu 
konuda KOSGEB’den detaylı bilgi 
almalısınız. İhracatçı Birlikleri ile 
bazı sanayi ve ticaret odalarımızın 
da fuarlara katılım için hem kendi 
kaynaklarını devreye soktuklarını 
hem de mevcut teşvikleri en pratik 
şekilde firmalar adına realize 
ettiklerini hatırlatmakta yarar var. Bir 
de doğrudan fuarla ilgili olmasa da 
yurtdışındaki çok kritik harcamaları 
kapsayan ilgili Bakanlık ve Turquality 
programlarını da incelemenizi 
öneriyorum. Çünkü, yurt dışında 
yeni mağazalar açmak, showroom’lar 
kurmak, tanıtım ofisi v.s. hepsine 
devletin verdiği bazı destekler var.  

KOBİ’lerimizin artık ‘reaktif’ 
olması gerekiyor. Unutmayın ki sizin 
için sağlanmış tüm teşvik destekler 
sizlerin hakkıdır ve ananızın ak sütü 
kadar da helaldir. Yeter ki sizler o 
kaynaklara ulaşın ve en doğru şekilde 
kullanın. 

Fuarlar, KOBİ’lere
yeni kapılar açıyor
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Burak COŞAN



Daha büyük bir dükkân 
ama nasıl? 
İŞİNİZİ büyütmeyi 
istediğinizde 
etrafınızdakilerin belki de size ilk önerecekleri 
şey, ‘dükkanı büyüt’ ya da daha iyi bir 
semte taşın olacaktır. Bu fikri düşünürken 
şu konuları mutlaka gözden geçirin: Son 
birkaç yıldır kârlı büyüme sağladığınızdan 
emin olun. Genel ekonomik veriler ve sizin 
alanınızdaki müşteri trendleri ile şirketinizin 
durumunun uyumlu olup olmadığına bakın.
Yeni lokasyon ile ilgili en az 18 aylık bir iş 
planı yapın, en kötü senaryo dahil işletme 
sermayesini karşılayıp karşılayamadığınızdan 
emin olun. Çalışanlarınızın ve mal alıp 
verdiğiniz farklı firmaların yeni lokasyonda 
çalışıp çalışmayacağını önceden tespit edin. 
İşinizi yeni ve daha büyük bir lokasyona 
taşıma operasyonunu nasıl finanse 
edeceğinizi planlayın. 

Yurtdışında da büyüyebilirsiniz
İŞİ büyütmek demek sadece bulunduğunuz yerde daha 
fazla satış yapmak demek değildir. Belki de bulunduğunuz 

yerde en çok siz satış yapıyorsunuz. Ama sizin daha fazla üretme ve 
satma kabiliyetiniz var. Bunu nasıl yapacaksınız. Elbette yeni pazarlara 
ulaşarak. Yeni pazar derken de sadece yurtiçini düşünmeyin. Eğer 
işiniz uygunsa global fırsatlara da bakabilirsiniz. Bunun için yeni bir iş 
kurmanız gerekmez. Mevcut işinizin çatısı altında bir ihracat departmanı 
kurararak başlayabilirsiniz. Bu alandan sorumlu bir kişiyi de işe aldınız 
mı ilk adımı atmış olursunuz. Türkiye’de ilk kez ihracat yapacak firmalara 
ücretsiz danışmanlık veren kurumlar var. Türkiye İhracatçılar Meclisi, 
kentinizdeki ihracatçı birlikleri bunların başında geliyor.  

Gelecek internette  
TEKNOLOJİK gelişmeler artık iş hayatını öyle bir 
noktaya getirdi ki, sadece mahallenizdeki müşterilere 

satış yapan bir fırın bile olsanız internet aleminde bir varlık gösterme 
ihtiyacı duyuyorsunuz. Hatta mali alanda yapılan yasal düzenlemelere 
göre bir süre sonra satın alma ile ilgili faturalarınızı internet üzerinden 
kesmeniz gerekebilecek. Yani kısacası gelecekte var olmak istiyorsanız 
mutlaka internette varlık göstermelisiniz. Eğer işinizi büyütmek gibi 
bir amacınız varsa o zaman internet bütün dünyayı ayağınıza getirecek 
kadar büyük fırsatlar sunuyor. 

C M Y B

17 Eylül 2015 Perşembe3

GİRİŞİMCİ-
LİK, aslında 
herkeste 

rastlanan bir 
özellik değildir. Yapılacak 
işi bilmek, gerekli 
sermayeye sahip olmak 
gibi şartları vardır. Ama 
esas olarak girişimci için 
aranan şart, cesarettir, risk 
almaktır. Dolayısıyla bütün 
bu şartlara sahip bir kişi 
olarak bir iş kurduysanız, 
bunu bir gün kapatırım, 
faaliyetine son veririm diye 
kurmazsınız. Her iş kuran 
kişinin,  bu ister bir mahalle 
arasında pastane olsun 

ister uluslararası arenada 
ihracat yapmayı hedefleyen 
bir firma olsun, kafasında 
mutlaka İŞİ BÜYÜTMEK 
vardır. Yani kimse daha 
fazla büyümeye, daha fazla 
gelire ve kâra, daha çok 
sayıda insana iş sağlamaya 
hayır demez. Ya da en 
azından iş sahiplerinin 
yüzde 99’u demez. 

Ama herkes başarılı 
olabilir mi? İşte bu pek 
mümkün değil. Öyle 
olsa her yıl kurulan 
binlerce yeni işin içinden 
yine binlercesi bir yılı 
doldurmadan kapanmazdı. 
Özelte işinizi sadece 
kendiniz için değil çoğu 

zaman çocuklarınıza hatta 
torunlarınıza bırakmak için 
kurarsınız. Kurduğunuz 
işin hem uzun ömürlü hem 
de giderek büyüyen bir 
iş olmasını istersiniz. Bu 
her girişimcinin kafasını 
meşgul eden ‘büyüme’ 
konusunda yazılmış 
sayısız kitap, makaler 
var. Hemen hepsinde söz 
edilen olmazsa olmaz 
yöntemleri, püf noktalarını 
sizin için derledik. İşte 
kabına sığmayıp işini 
büyütmek, yeni pazarlarda, 
yeni müşterilere 
ulaşmak isteyenlere yol 
gösterebilecek 10 kilit 
tavsiye: 

Franchise vermeli mi? 
BELLİ bir büyüklüğe ulaşmış 
işlerde hele de verilen ürün 
ve hizmete olan talep çok 

artmışsa o zaman şubeleşme 
fikri ortaya çıkıyor. Şube 

açmak en başta itibarınızı, bugüne kadar 
sunduğunuz kaliteyi korumak açısından 
oldukça stratejik bir adım. Dolayısıyla 
çok iyi düşünülüp ona göre hareket 
edilmeli. Yaygınlaşma için en etkili yöntem 
olabilir. Sürekli  gelir sağlar. Markanın 
bilinirliliğini arttırır. Uzak pazarlara 
ulaştırır. Etkin denetleme, etkin dağıtım gibi 
sistemleri kurarak kurumsallaşmada hız 
kazandırır.Franchise vermenin akla gelen 
ilk dezavantajı varsa o da işinize ilişkin 
sırlarınızı paylaşmaktır. Franchise verdiğiniz 
kişiler daha sonra size rakip olabilir. Açılan 
şubenin başarısız olması itibar kaybına yol 
açabilir. Aynı standardın tutturulamaması 
riski ve zamanında tahsilat yapılamaması 
riskini  de unutmamak gerekir. 

İşbirliğine  açık olun 
İŞTE başarılı olmanın 
yollarından biri de 
başkalarının tecrübelerinden 
yararlanmaktır. Bunu da 
geniş bir çevre edinerek ve 

sektörünüzden farklı avantajları olduğuna 
inandığınız kurumlarla işbirliği yaparak 
başarabilirsiniz. Öncelikle her zaman içinde 
bulunduğunuz alan ile ilgili meslek örgütü, 
birlik ve benzeri kurumlara üye olun. Bu tür 
oluşumların bir parçası olmak ekonomide ve 
sektörünüzdeki gelişmeleri takip etmenizi 
ve yeni iş fırsatlarından rakiplerinize 
göre daha erken haberdar olmanızı 
sağlar. Aynı zamanda parçası olduğunuz 
network sayesinde birçok yeni müşteriye 
ulaşabilirsiniz. 

Yeni pazarlar  hedefleyin 
İÇİNDE bulunduğunuz 
pazar sizin beklentilerinizi 
karşılayan bir piyasa olabilir. 
Bundan eminsiniz peki ya 
farklı pazarlar. Onlara hiç 

baktınız mı, farklı pazarların işletmelere 
ne tür fırsatlar sunduğuna hiç baktınız 
mı? Örneğin okul üniforması üreten bir 
şirketsiniz. Artık bu alanda iyi bir ününüz 
var. En azından bulunduğunuz ilde okul 
çağında çocuğu olan ailelerin çoğunluğu 
sizi tanıyor. Komşu illerdeki okullarla 
temas kurararak onların da üniformalarını 
üretmeye talip olabilirsiniz. Ya da okul 
üniformasının yanında çeşitli spor kıyafetleri 
de üreterek müşterilerinize bunları da 
sunabilirsiniz. Kimbilir bakarsınız ününüz 
birkaç ili aşar, uygun fiyatlarınızın yarattığı 
avantajla ihracata bile yönelebilirsiniz. 
Unutmayın bugün rekor kıran ihracatçılar 
bir zamanlar sizin gibi tek bir mekanda 
üretim yapan küçük bir şirketti. 

Küçük olsun 
benim olsun demeyin 
BAZEN tek başına işinizi 
büyütmeye çalışmak 
yerine sizinle aynı sektörde 
faaliyet yürüten veya benzer 

bir alanda iş yapan başka bir işletmeyle 
işbirliği yapmanız daha avantajlı olabilir. 
Çünkü güçlerinizi birleştirerek iki kat daha 
hızlı büyüyebilirsiniz. Sadece finansal 
destek almak için uluslararası kuruluşların 
oluşturduğu private equity (özel sermaye) 
fonlarından biriyle ortaklık anlaşması 
yapabilirsiniz. Bu fonlar finansal destek 
vermenin yanı sıra kurumsallaşma, yeni 
pazarlara açılma ve büyüme konusunda aynı 
zamanda danışmanlık da verdikleri için size 
büyük avantajlar sağlayabilir. Satın alma ya 
da ortaklık konusunda en çok dikkat etmeniz 
gereken konular ise öncelikle her iki şirketin 
mevcut müşterilerini koruyun. 

Taklit edilmekten 
patentle korunun
GÜNÜMÜZDE, çok 
büyük sermaye veya 
çok karmaşık ve ciddi bir teknolojik altyapı 
yatırımı gerektirmeyen bir ürün ya da hizmet 
sunuyorsanız bunun taklit edilmesi artık çok 
çabuk olabiliyor. Piyasada çok tutulan bir 
ürün geliştirip pazara sunduğunuzda bunun 
taklidini birkaç gün içinde size rakip bir 
mağazada görmeniz mümkün. Oysa gerekli 
patent ve tescil işlemlerini yaparak bir ürünü 
pazara ilk sunmanın avantajını yaşayıp 
uzunca bir süre piyasadaki tek tedarikçi 
olabilirsiniz. Patent ve tescil haklarını 
elinizde tuttuğunuz bir ürün ile ilgili her türlü 
tasarrufa sahip olduğunuz için gelecekte 
olabilecek ortaklık ya da satış fırsatları 
sırasında bu fikri mülkiyet haklarını da ayrı 
bir pazarlık konusu yapabilirsiniz. 

İşinizi çeşitlendirin
İSTER işlek bir caddede 
bir büfe olun ister çok özel 
bir ‘know how’ gerektiren 
bir alanda nadir bir ürünü 
geliştirip üreten küçük bir sanayici olun 
hemen her işte öncelikle esas faaliyetinizi en 
iyi şekilde yapacak hale gelmelisiniz. Yani 
‘tostu çok meşhur’ bir büfe olmayı başarmanız 
ya da bulunduğunuz alanda söz sahibi bir 
şirket haline gelmeniz işinizi büyütmek 
için olmazsa olmaz kurallardan biridir. Esas 
faaliyet alanınızda güçlendikçe çeşitliliğe 
gidebilir, tamamlayıcı ürün ve hizmetlerle 
daha fazla satış yapabilirsiniz. Ayrıca üretim 
süreçlerinde benzerlik gösteren ürünlere 
de yönelebilirsiniz, Böylece ürün ve hizmet 
çeşitliliği ile bir anda gelir kalemlerinizi 
artırabilir, benzer üretim süreçlerinden 
dolayı maliyette avantaj sağlayarak kârınızı 
yükseltebiliriz.

Yağmurlu günler için 
güvenilir müşteri 
edinin 
İŞİ büyütmenin en 
kestirme yolu ise kuşkusuz büyük bir müşteri 
edinmekten geçiyor. Bir kerede gelip bütün 
malınızı alan büyük bir müşteriyi herkes ister. 
Ama asıl olan birden çok güvenilir müşteriden 
oluşan bir portföy oluşturmaktır. Ürün kadar 
müşteri çeşitliliği de her çaptaki şirket için 
geçerli olan büyüme stratejilerinden biridir. 
Çünkü tek bir müşteriye dayalı bir işiniz 
olursa, o müşterinizin kontratı yenilememesi 
ya da finansal zorluk içine girmesi sizin 
işlerinizi de olumsuz etkiler. Müşteri 
portföyünüzü oluşturuken eğer mümkünse 
ileride size referans olabilecek müşteriler 
seçmeye çalışın. Piyasada tanınan güvenilir 
şirketlerin satın alma programlarını yakından 
takip edin. Sizden talep edilen ürün ve hizmeti 
zamanında yapabileceğinizden emin olun. 

MUTLAKA OKUYUN GLOBAL DÜŞÜNÜN

OLMAZSA OLMAZ

EN ZOR SORU

FIRSATI KAÇIRMAYIN

UZUN VADELİ STRATEJİ

EN SIK YAPILAN HATA

AMAN İHMAL ETMEYİN

ETKİLİ TAKTİK

EN KESTİRME YOL
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SONBAHARIN gelişi ile birlikte 
çocuklarını yeni eğitim-öğretim yılına 
hazırlayan hemen her evde tatlı bir 

telaş başlar. Okul kıyafetinden, ayakkabıya, 
çantadan defter-kitaba kadar birçok konuda 

hazırlık yapılır. 
Bu tatlı telaşın 
yoğunlaştığı 
bir diğer yer 
de, tabiki 
kırtasıyeciler. 
Çocukların 

belki de ilk keşfettikleri mahalle esnafıdır 
kırtasiyeci. Kalem, silgi, defter gibi sayısız 
ürünün üzerinde yer alan çizgi film 
karakterleri kırtasiyeleri çocuklar için 
biraz gerçek biraz da büyülü birer mekana 
çevirir. Dolayısıyla kırtasiyeler bu yanıyla 
çocukların hayalgücünün hayata geçtiği ilk 
mekanlardandır. 

TESADÜFEN GİRDİ BIRAKMADI
Fatih’te oldukça işlek bir caddede yer alan 

kırtasiye dükkanında okulların açılmasıyla 
birlikte başlayacak yoğunluğa hazırlanırken 
konuştuğumuz Tahsin Sezer 1986 yılından 
bu yana kırtasiye işinde olduğunu söylüyor. 
Liseyi bitirdikten sonra tesadüfen bir 
kırtasiyede iş bulmuş ve o günden bu yana 
da bu işi hiç bırakmamış. Hatta bir ara 
kırtasiye malzemesi imalatını da yaptığını 
söyleyen Sezer, “Çin malları piyasaya hakim 
olunca imalatı bıraktım. Eskiden toptan mal 
verdiğim bu kırtasiyeyi devraldım. Kırtasiye 
dükkanı işlerin çok büyüdüğü bir iş değildir. 
Ama aç bırakmaz. Akmaz, kokmaz bir mal 
satıyoruz. Eğer alım-satım işini dengeli 
yaparsanız, geçinirsiniz” diyor.  Zamanla 
müşterinin isteklerinin de değiştiğini, zincir 
marketlerin kırtasiye ürünleri de satmaya 
başladığını hatırlatan Sezer son dönemde 
yaşadığı değişimi şöyle anlatıyor: “Hem 
gelirimizin yıl boyunca dengeli bir şekilde 
devam etmesi için hem de mahallenin 
de ihtiyacını karşılamak amacıyla biz de 
hizmetlerimizi çeşitlendiriyoruz” dedi. 

Kırtasiyeler 
‘derse’ hazır

ESNAFIMahallemizin

Hülya GÜLER

KOBİ’LERE OLMAZSA 
OLMAZ 10 TAKTİK
Hemen her iş kuranın hedefinde olan ‘işi büyütmek’ aslında her şirket 
için farklı bir anlam taşır. Kimi içinde bulunduğu dükkanı büyütmenin 
yollarını arar, kimi de yurtdışına ilk ihracatını yapmayı hedefler. Eğer iyi 
bir planlama yapılır, iş en başından sıkı tutulursa büyümek düşünüldüğü 
kadar zor değil. İşte büyümeyi planlamak için 10 kritik tavsiye...
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1969 yılından bu yana 
İstanbul’un birçok 
sanayici şirketinin 

doğduğu Ayazağa’da 
koruyucu ambalaj üretimi 
gerçekleştiren Özerden 
Plastik, bugün Türkiye’nin 
ihracat atağıyla birlikte 
büyümeyi başardı. Özellikle 
ambalaj sektöründe en çok 
bilinen ürünü ‘balonlu naylon’ 
başta olmak üzere koruyucu 
ambalajda Türkiye’nin 
lider şirketlerinden biri 
olan Özerden, yerli üretimi 
uluslararası kalite ile yarışır 
hale getirdi. Şirketin kökeni 
1950’lerin sonunda kurucu 
Hüseyin Özerden’in kauçuk 
malzemeden ayakkabı 
imalatı yaptığı döneme kadar 
dayanıyor. O günden bu yana 
özellikle plastik ambalaj 
konusunda makina imalatı 
dahil çok çeşitli Ar-Ge faaliyeti 
yürüterek fark yaratan 
Özerden Plastik bu yılın 
başında halka açıldı. Böylece 
kurumsallaşma açısından çok 
önemli bir aşamayı da geride 
bırakan şirket, kalıcı olma 
konusunda da önemli bir 
adım atmış oldu. 

KAYIT İÇİNİN YARARI
“Sanayici daha çok 

üretmekten zevk alır, para 
kazanmak daha geriden 
gelir” diyerek işe bakış 
açılarını özetleyen Özerden 
Plastik’in Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve aynı 
zamanda Genel Müdür 
Yardımcısı olan Nadi Özerden, 
uzun yıllar boyunca kendi 
geliştirdikleri makinelerle 
plastik ambalaj üretimi 
yaptıklarını söyledi. Dolasıyla 
Ar-Ge ve inovasyonun şirketin 
doğasında bulunduğunu 
belirten Nadi Özerden, 
şirketin başarılı olmasına 
katkı sağlayan bir diğer 
etkenin de, her zaman 
faturalı işlem yaparak kayıt 
içi faaliyet yürütmeleri 

olduğunu söyledi. Başlangıçta 
faturalı iş yapmanın 
rekabette kendilerini 
zorladığını kaydeden Nadi 
Özerden, “Tabi kısa vadeli 
düşünüldüğünde faturalı 
çalışmak sanki rekabette 
sizi geride bırakıyormuş 
gibi görünüyor. Biz de 
rekabette ayakta kalabilmek 
için büyüdük. Büyüdükçe 
rekabet gücümüz de arttı. 
Dolayısıyla faturalı çalışmak 
uzun vadede size disiplin 
getiriyor. Sermaye ihtiyacınız 
olduğunda bankalarla çok 
rahat çalışıyorsunuz, ihracat 
yapan firmalar zaten sizi 
tercih ediyor” diye konuştu.

ÇÖZÜM ORTAĞI 
Türkiye’nin ihracat 

atağının kendileri için 
büyük bir fırsat yarattığını 
hatırlatan Nadi Özerden, 
şöyle devam etti: “İhracatımız 
arttıkça şirketlerin koruyucu 
ambalaj ihtiyacı yani bizim 
ürünlerimize olan talep de 
arttı. Türkiye’nin ihracatı 
arttıkça biz de büyüdük. 
Büyük şirketlerin koruyucu 
ambalaj ihtiyacında çözüm 
ortağı olduk. Şu anda bu 
alanda hem üretim yapıyoruz 
hem de bizde olmayan 
ürünlerin ithalatını yaparak iç 
pazarın ihtiyacını karşılıyoruz. 
Sürekli olarak yeni ürünlerle 
rekabette öne geçtik.” 

AMBALAJLADI
İHRACATI

BU yıl kurumsallaşma 
açısından oldukça 
önemli bir adım 
atarak uzun zamandır 
arzu ettileri halka 
arz hamlesini 
gerçekleştirdiklerini 
kaydeden Nadi Özerden, 
“Halka arzı bu şirketi 
kalıcı kılmak amacıyla 
gerçekleştirdik. 
Bizim için önemli bir 
tecrübeydi. Geçen yıl 
23.4 milyon TL ciro elde 
ettik. Bu yıl 28-30 milyon 
TL ciro bekliyoruz. 
Şu ana kadarki 
verilerimiz hedeflerimizi 
tutturacağımızı 
gösteriyor” dedi.

TÜRKİYE’de hala ambala-
jın kıymetinin tam olarak 
bilinmediğini dile getiren 
Nadi Özerden, “Sektörün 
büyümesi için potansiyel 
var. Geliştirdiğimiz maki-
nelerle çok çeşitli ürünler 
üretiyoruz. Bunlardan 
biri de kutulara yerleştiri-
len çikolataların korun-
ması amacıyla ‘çikolota 
yastığı’ dediğimiz ürünü-
müz. Bunu Türkiye’nin 
yanı sıra Ortadoğu ülke-
lerine de ihraç ediyoruz” 
şeklinde konuştu. 

YILA HALKA 
ARZLA BAŞLADIK

ÇİKOLATA YASTIĞI 

ÜRETİYOR

İNŞAAT sektöründe kullanılan yansıtıcı izolasyon malzemesi de 
ürettiklerini söyleyen Nadi Özerden, geleceğe dönük planlarını 
şöyle anlattı: “Uzun vadeli hedeflerimiz var. Bunları hayata geçir-
mek için Ar-Ge ve inovasyon faaliyeti yürütmek üzere 3 endüstri 
mühendisimiz çalışmalar yapıyor. Yakın vadede ise yeni bir tesis 
planlıyoruz. Bunun için gerekli planlamaları yaptık. Yalova’da bir 
arazi satın aldık. Buraya yeni bir üretim tesisi kurmayı planlıyoruz.” 

YALOVA’DA YENİ TESİS

ÇOK değil bundan 15-20 yıl önce biri, elde her yere 
taşınabilen bir telefonun olacağını ve bununla bırak 
sadece biriyle konuşmayı, isterseniz beğendiğiniz 

bir ceketi satın alabileceğinizi hatta tarlanızdaki sulama 
sistemini açıp kapatabileceğinizi söylese herhalde bir 
bilim-kurgu filminden söz ettiğini düşünürdünüz. Oysa 
bugün mobil teknolojiyle gelinen noktada sadece 
internet bağlantısı ve uygun bir aplikasyon ile insanlar 
ürünlerini dünyanın öbür ucundaki bir müşteriye 

bile satabiliyor. Tatildeyken dükkanında olup biteni kamera sistemine 
uzaktan bağlanarak izleyebiliyor. Üstelik bütün bunlar için çok büyük bir 
teknoloji yatırımı da gerekmiyor. Sadece kendi işinize en uygun mobil 
cihazı ve uygun aplikasyonları biliyor olmanız yeterli. 

Yaklaşık 50 yıldır ambalaj üretimi gerçekleştiren Özerden Plastik’in Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Nadi Özerden, “İhracat arttıkça şirketlerin koruyucu ambalaj 
ihtiyacı yani ürünlerimize olan talep arttı. Biz de bunu avantaja çevirdik” dedi. 

İLK İŞ DENEYİMİNİ VAKKO’DA EDİNDİ İş hayatına Vakko’da pazarlama departmanında çalışarak başladığını söyleyen Nadi Özerden, şunları anlattı: “Vakko’daki 
deneyimimden sonra kendi işimi kurdum. İç çamaşırına yönelik bu iş başta çok iyi gitti. Sonra işler bozuldu. Ben de bu deneyimlerimin ardından kardeşim Tamer Özerden 
ile birlikte babamın kurduğu şimdiki işimizde  çalışmaya başladım. Şu anda ikinci kuşak olarak işleri yürütüyoruz. Aileden üçüncü kuşak temsilciler bu işe ilgi duyuyor. 
Onların hem eğitimlerini tamamlamalarını hem de farklı şirketlerde deneyim kazanmalarını sağlıyoruz. Bu konuda bir de ‘Aile Anayasası’ üzerinde çalışıyoruz.” 

Hülya GÜLER

Peki hangi cihaza, ne zaman 
yatırım yapmanız gerekiyor? 
Akıllı telefon mu? Tablet mi? 
Sunucu yatırımı ne zaman 
yapılmalı? İşte bu sorulara 
cevap verecek iş için mini mobil 
teknoloji rehberi: 

Günümüzde birden çok 
bilgisayarın kullanıldığı, stok 
ve müşteri takibi gibi işlerin 
yapıldığı şirketlerin kullanması 
gereken cihazların başında 
server yani sunucular geliyor. En 
basit tabirle sunucular şirketiniz 
için 7/24 çalışan bilgisayarlar 
olarak tanımlanabilir. Ancak bu 
bilgisayarların günlük olarak 
kullandığımız bilgisayarlardan 
farkı, şirket çalışanlarının sunu-
culardaki verilere her zaman her 
yerden ulaşabilmesi. Ofis dışın-
da çalışan ve sık sık iş dolayısıy-
la seyahat etmek zorunda olan 
çalışanlarınız varsa sunucu artık 
şirketiniz için bir ihtiyaç haline 
dönüşmüştür. Sunucu fiyatları 
ise ihtiyaçlara göre değişiyor. 
Fiyat aralığı vermek gerekirse 2 
bin TL’den başlayan fiyatlarla 
şirketinize en az kapasiteye 
sahip olan sunuculardan satın 
alabilirsiniz. İhtiyacınız büyük 
ise sunuculara 10 bin TL ve üzeri 
yatırım yapmanız gerekebilir.

EN TEMEL İHTİYAÇ: 
SUNUCULAR BİLGİYE  

EN HIZLI 
ULAŞMANIN 
YOLU

UYGULAMA AVCISI OLUN

İKİSİ BİR ARADA BİLGİSAYAR
TABLET  ve bilgisayarı bir arada sunan ‘hibrit’ bilgisayarlar KOBİ’lerin 
kurtarıcısı oldu. Örneğin, hibrit bilgisayarlar, masa başında bilgisayar, 
şirket dışında tablet oluyor. Bu cihazlar KOBİ’lerin ihtiyaçlarıyla tam olarak 
uyuşuyor. Çalışanlarına hem bilgisayar hem de tablet alma gücü olmayan 
şirketler, hibrit bilgisayarlar satın alarak bir taşla iki kuş vurabilir. İkisi bir 
arada bilgisayarların fiyatları 700 TL ile 5 bin TL arasında değişiyor.

TABLETLER veya laptoplar KOBİ çalışanları için iyi seçenekler 
arasında. Ancak çağımızın en önemli gelişmesi olan akıllı 
telefonları da unutmamak gerekiyor. Her an her yerden 
bilgiye ulaşılabilmesini sağlayan akıllı telefonlar, KOBİ 
çalışanlarına en fazla hızı katacak cihazların başında. Ancak 
her akıllı telefon, çalışanlarınızı mutlu etmeyebilir. Bunun 
sebebi ise ekran boyutu. Telefon ile tabletlerin birleşimi 
olarak ifade edilen ‘phablet’ kategorisinde yer alan cihazların 
ekran boyutu 6 ince kadar çıkıyor. Bu da çalışanlarınızın tek 
bir ekranda şirketinizle ilgili bilgilere daha hızlı ulaşmasını 
sağlıyor. Çalışanlar, ihtiyaçları olan bilgilere tek bir dokunuşla 
sahip olabiliyor. Farklı işletim sistemlerine sahip olan 
modellerin fiyatları 800 TL ile 3bin TL arasında değişiyor.

Ahmet
CAN

acan@hurriyet.com.tr

Doğru cihaza doğru yatırım

GÜNÜMÜZÜN en önemli konusu artık akıllı cihazlarda 
kullanabileceğimiz uygulamalar. Elinizdeki akıllı bir 
cihaz ile bugün birçok uzaktan takip sistemini hayata 
geçirebilirsiniz. Önemli olan en son, en kapsamlı ve işinizde 
size en çok yardımcı olabilecek uygulamayı bulmanız. 
Ama eğer tam olarak sizin ihtiyacınıza uyan bir uygulama 
bulamıyorsanız o zaman da tıpkı profesyonel bir şirkete 
ihtiyaçlarınıza uygun olarak tasarladığınız yazılımlar gibi 
size uyan bir uygulama da hazırlatabilirsiniz. Bu anlamda 
tam bir uygulama avcısı olmalısınız.

1969 YILINDAN BU YANA AYAZAĞA’DA SANAYİCİ







OKULLARIN 
açılmasına 
sayılı günler 

kala hazır giyim 
sektöründe de bir hareketlilik 
yaşanmaya başladı. 
Hareketlilik sadece okul 
forması üreten firmalarda 
gözlenmiyor. Serbest kıyafet 
uygulaması nedeniyle aynı 
zamanda pantolon, etek, 
ceket, gömlek, hırka, kazak 
gibi çok çeşitli giysi gruplarını 
üreten firmalara da, bir 
diğer ifade ile sektördeki 
farklı katmanlara da olumlu 
yansımaları oluyor. Okulların 
açılması hazır giyim ve 
konfeksiyon sektörü açısından 
iç piyasayı hareketlendiren bir 
faktör olarak göze çarpıyor.  

ÇOCUKLARA ALINIYOR
TÜİK verilerine göre 2014’te 

Türkiye nüfusu 77.7 milyon 
ve bu nüfusun 18.9 milyonu 
0-14 yaş grubunda. Diğer 
bir ifade ile ülke nüfusunun 
yaklaşık dörtte birini 0-14 
yaş grubu oluşturuyor. 14 
yaşın üzerindeki gençler de 
dikkate alındığında bu oran 
daha da yükseliyor. Böylesi 
bir kitleye yönelik üretime 
odaklanmak, hazır giyim 
ve konfeksiyon imalatçıları 
açısından çok büyük bir 
avantaj olarak göze çarpıyor. 
Bu kitle bir yandan yaşça 
ve fiziksel olarak büyüyor. 
Bir yandan da ihtiyaçları ve 
zevkleri değişiyor. Çocukların 
30-40 yaşındaki insanlar gibi 

olmadığını ifade eden İHKİB 
Başkanı Hikmet Tanrıverdi, 
“Giysileri küçülüyor ya da 
kendileri büyüdükleri için 
zevkleri ve paralel olarak 
tercihleri değişiyor. Öte 
yandan, zamanımızda 
ebeveynler pek çok konuda 
kendi ihtiyaçlarını erteleseler, 
tüketimlerini kıssalar dahi 
çocuklarının ihtiyaçlarında 
kısıntıya gitmiyorlar. Giysi 
konusunda da bu böyle, 
anne-babalar kendilerine 
yeni giyecekler almasalar 
bile çocuklarına alıyorlar. 
Dolayısıyla çocuk ve genç 
giyim pazarında daralma pek 
olmuyor” ifadelerini kullandı.

POZİTİF ETKİ VAR
28 Eylül 2015’te 

Türkiye’de yaklaşık 18 
milyon öğrenci ders başı 
yapmaya hazırlanırken, 
bundan hareketle hazır 
giyim ve konfeksiyon 
firmaları öğrencilere yönelik 
koleksiyonlarını hazırladılar. 
Öğrencilerin çeşitlenen 
taleplerinin hazır giyim ve 
konfeksiyon sektörü açısından 
olumlu katkı yapmasının 
beklendiğini belirten İHKİB 
Başkanı Hikmet Tanrıverdi, 
“Hazır giyim ve konfeksiyon 
sektörünün Türkiye’nin 
üretim, istihdam ve ihracat 
açısından en önemli imalat 
sanayi sektörlerinden biri. 
Sektörde 490 bin kayıtlı 
çalışan ve 34 bin firma faaliyet 
gösteriyor. Sektör genelde 
ihracat odaklı olmakla birlikte, 
firmalarımızın bazıları iç 

piyasaya, bazıları hem iç 
hem dış piyasaya, bazıları 
ise sadece ihracata yönelik 
çalışıyor” dedi. Yaklaşık 18 
milyon öğrencinin sektörde 
yarattığı hareketliliğin, 
perakende pazarın büyüklüğü 
ve canlılığı anlamında olumlu 
bir gelişme olduğunun 
altını çizen Tanrıverdi, “Öte 
yandan, iç piyasada cirolar 
anlamında özellikle çocuk ve 
gençlere yönelik üretim yapan 
işletmeler, bu uygulamadan 
pozitif etkileniyor. 
Okullardaki serbest kıyafet 
uygulaması Türk hazır giyim 
ve konfeksiyon sektörünün 
farklı alt segmentlerine yeni 
bir soluk getirmiş durumda. 
Dolayısıyla gençlere yönelik 
pantolon-gömlek üreticisi de, 
triko-kazak üreticisi de okul 
çağındaki gençlere yönelik 
koleksiyonlar hazırlamaya 
yöneldiler. Ürün gamlarını 
geliştirdiler” diye konuştu. 

Öğrenciler kadar birçok esnaf ve KOBİ de 
okulların açılmasını bekliyor. Sektör temsilcileri 
özellikle çocuk ve gençler için üretim yapanların 
dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.
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MİMARİ AYDINLATMADA TÜRKİYE’NİN YÜKSELEN DEĞERİ
Mimari aydınlatma sektöründe sıra dışı
çalışmaları, modern teknolojisi ve arge
çalışmaları ile Hera Led Aydınlatma hep
bir adım önde olmayı hedefleyen genç
dinamik kadrosuyla mükemmel ile iyi
arasındaki fark biraz gayrettir prensibiyle
çalışmalarına hızla devam etmektedir.

GÜNDELİK hayatta ekonomik gelişmeleri 
anlatmak üzere sıklıkla kullanılan bazı 
terimler ve tanımları özetle şöyle: 

Gayri safi milli hasıla: Gayri safi milli 
hasıla bir ülkenin vatandaşlarının 

verilen bir yıl için ürettikleri toplam 
mal ve hizmetlerin, belli bir para birimi 
karşılığındaki değerinin toplamıdır.

Gayri safi yurtiçi hasıla: Gayri 
safi yurtiçi hasıla bir ekonomide 

yerleşik tüm üretim birimlerinin, 
yurt içi etkinlikleri sonucunda 
yaratmış oldukları tüm nihai mal ve 
hizmetlerinin para birimi cinsinden 
değeridir.

Cari denge: Ülkemizde sürekli olarak 
cari açık nedeniyle gündeme gelen 

kavramlardan biridir. Cari denge bir 
ülkenin ihracat, ithalat farkıyla turizm, 
taşımacılık gibi diğer döviz kazandırıcı 
veya kaybettirici işlemlerinin 
dengesini gösterir.

Ülkenin ihracat ve diğer döviz 
kazandırıcı işlemleri sonucunda elde 
ettiği gelir, ithalat ve diğer döviz 
kaybettirici işlemleri sonucu ödediği 
giderlere eşitse cari dengesi denktir. 
Eğer ithalata ve diğer döviz kaybettirici 
işlemlerden kaynaklanan giderleri, 
döviz kazandırıcı işlemlerden elde 
ettiği gelirlerden fazlaysa Türkiye’nin 
güncel ekonomisinde olduğu gibi 
cari açık, az ise cari fazla durumu söz 
konusudur.

Enflasyon: Enflasyon, fiyatlar genel 
seviyesinin sürekli ve hissedilir 

artışını ifade eden durumdur. Fiyatların 
genel düzeyi, ekonomide seçilen 
belli bir mal ve hizmet kümesinin 
(sepetinin) parasal karşılığıdır. Fiyatlar, 
mal ve hizmetlerle dolaşımdaki 
para miktarı arasındaki dengeye 
göre oluşur. Para miktarındaki artış 
(emisyon), mal ve hizmet miktarındaki 
artış (büyüme) ile dengeli olursa 
fiyatların genel seviyesi değişmez. 
Ama bunlardan biri diğerinden fazla 
üretilirse az üretilen kıymetli hale gelir. 
Enflasyonun yükselmesi paranın alım 
gücünü azaltır ve aynı zamanda fiyat 
değişimlerini anlamayı zorlaştırır. 
Enflasyonun düşmesi, fiyatların daha 
az artması, insanların alım güçlerinin 
daha az azalması ve neticesinde istikrar 
demektir. Enflasyon oranı, tüketici fiyat 
endeksi (TÜFE)ve üretici fiyat endeksi 
(ÜFE) baz alınarak hesaplanır.

TÜFE: Tüketici fiyatları endeksi 
(TÜFE), tipik bir tüketicinin satın 

aldığı belirli bir ürün ve hizmet 
grubunun fiyatlarındaki ortalama 

değişimleri gösteren bir ölçüttür. Yıllık 
enflasyon değerindeki değişimi ölçmek 
için kullanılır.

ÜFE: Üretici fiyatları endeksi 
(ÜFE), belirli bir dönemde ülke 

ekonomisinde üretimi yapılan ve 
yurtiçine satışa konu olan ürünlerin, 
üretici fiyatlarını zaman içinde 
karşılaştırarak fiyat değişikliklerini 
ölçen fiyat endeksidir. Aylık ya da yıllık 
enflasyon rakamının belirlenmesinde 
kullanılır.

Para politikası: Para politikası, para 
otoritesinin faiz oranı, döviz kuru 

ve para arzı araçlarıyla piyasadaki para 
miktarını etkileyerek piyasaya sürdüğü 
paranın istikrarını sağlamak amacıyla 
uyguladığı politika bütünüdür.
Piyasadaki para arzını düzenlemek 
üzere iki türlü politika izlenir: 
Genişlemeci para politikası ve 
daralmacı para politikası. Genişletici 
para politikası genellikle, ekonomideki 
durgunluk dönemlerinde ortaya 
çıkan işsizliği yenmek amacıyla 
uygulanırken; daralmacı para 
politikası, enflasyon oranını düşürmek 
amacıyla uygulanır.

Maliye politikası nedir?
Maliye politikası, devletin 

kamu harcamaları (cari harcamalar, 
yatırım harcamaları, transferi 
harcamaları)ve kamu gelirlerini 
(vergi gelirleri, vergi dışı gelirler, 
özel gelirler ve Fonlar) kullanarak 
ekonominin tam istihdama ulaşmasını 
sağlamak,ekonomideki dalgalanmaları 
en aza indirgemek ve adil bir gelir 
dağılımını sağlamak üzere uyguladığı 
iktisadi politikadır. Genişlemeci 
maliye politikası ve daralmacı maliye 
politikası olmak üzere 2 türlü maliye 
politikası vardır: Genişlemeci maliye 
politikası kamu harcamalarını 
artırarak veya halktan ve kurumlardan 
toplanan vergi yükünü azaltarak 
ekonomideki tüketim harcamalarını 
artırmak yönünde izlenen politikadır. 
Daralmacı Maliye politikası ise kamu 
harcamalarını azaltarak veya vergileri 
artırarak ekonomideki tüketim 
Harcamalarını kısmak amacıyla 
izlenen politikadır.

Ekonomİnİn  
tEmEl kavramları

Burak COŞAN

Çocuk ve gençlere yönelik üretim yapanlar için öneriler;

1 Hikmet Tanrıverdi, “Ailelerde tüketimi 
de çocukları yönlendiriyor. Bu da 

çocuk ve gençlere yönelik hazır giyim üreten 
firmalar için ciddi bir avantaj sağlıyor. Hazır 
giyim ve konfeksiyon sektörümüz ağırlıklı 
olarak KOBİ tabir ettiğimiz küçük ve orta 
ölçekli işletmelerden oluşuyor. Çocuk ve 
genç giyimi segmentinde faaliyet gösteren 
firmalar da bu özellikteler. Bu firmalar ya da 
esnaf öncelikle çevrelerindeki okul 
idarelerinin forma ya da serbest kıyafet ile 
ilgili uygulamalarını takip etmeliler. 
Özellikle çocuklar için tehlike yaratacak 
kordon ve benzeri akseuarlar giysilerde 
dikkatle kullanılmalı. Diğer bir husus ise 
zararlı kimyasal maddeler ve/veya boyalar 
kullanılan giysilerden uzak durulmalı. 
Sağlıklı nesiller için bu hususlara dikkat 
edilmesi azami önem arz ediyor” diye 
konuştu.

2 HAZIR giyim ve konfeksiyon ihracatı 
açısından en büyük pazarın AB ülkeleri oldu-

ğunun altını çizen Hikmet Tanrıverdi, “Yıllık 18,7 
milyar dolarlık ihracatın yaklaşık yüzde 75’i AB 
ülkelerine yapılıyor. AB ülkelerinde toplam 500 
milyonluk bir nüfus var ve bu ülkelerde de 0-14 
yaş grubunun toplam nüfus içinde payı yüzde 
15-16 civarında” dedi. İlk kez ihracat yapmak 
isteyen firmalara çalışacakları ülkelerdeki pazarın 
özelliklerini, tüketicilerin alışkanlıklarını anlama-
ya çalışmaları gerektiğine vurgu yapan Tanrıverdi, 
“Böylece daha sağlıklı yol alabilme imkânları olur. 
Çocuk giyim konusundaki uluslararası fuarların 
takibi, hedef pazarlardaki fuarlara katılım, ticaret 
heyeti ve alım heyeti gibi organizasyonları takip 
ve katılım, çocuk ve genç giyim konusunda ihracat 
yapmak isteyen firmaların farklı açılımlar 
yapabilmelerini sağlayacaktır” dedi.  

3 ÇOCUKLAR ve gençlere yönelik imalat 
yapan ve yapmayı planlayanlara bazı 

ipuçları veren Tanrıverdi, “Çağımız teknoloji çağı 
ve pek çok iletişim aracı toplumun her kesimi 
tarafından başarıyla kullanılıyor. Özellikle gençler 
ve çocuklar bu araçları daha yoğun kullanıyorlar 
ve kim nerede ne giymiş en ince ayrıntısına kadar 
takip edebiliyorlar. O nedenle hızlı moda kavramı 
çocuk ve gençler için de geçerli. Çocuk ve gençlere 
yönelik imalat yapan ya da yapmayı planlayan 
firmalarımız bu yaş grubunun nabzını tutabilmeli 
ve onlara özel koleksiyonlar hazırlamalılar. Bu 
anlamda kendilerine uluslararası fuarlara katılıp 
trendleri takip etmelerini, çocuk ve genç giyime 
yönelik çalışan tasarımcılarla işbirliği yapmalarını 
ve en önemlisi üretimde sağlığa zararlı malzeme 
kullanmamalarını öneriyorum” diye konuştu.

4 ÇOCUK ve gençlere yönelik alana odaklan-
manın yatırımcıya hızlı tüketen bir gruba 

üretim yapma avantajı sağladığına dikkat çeken 
TGSD Başkanı Şeref Fayat, “Firmalara rekabetçi 
olmalarını ve her fiyat kategorisinde ürün 
yapabilme kapasitelerini geliştirmelerini öneriyo-
rum. Özellikle Avrupa Birliği’ne zaten yoğun bir 
hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yapıyoruz. İlk 
kez ihracat yapmak isteyen şirketlerimize 
öncelikle güvenilir muhataplar bulmalarını ve 
üretim kabiliyetlerine uygun firmalarla çalışmala-
rını öneririm. Çocuk ve gençlere yönelik imalat 
yapan firmaların modayı iyi takip etmeleri ve 
koleksiyon yapmaları çok önemli. Bu kitleye 
yönelen firmaların aynı zamanda hedef kitlelerine 
uygun koleksiyonun yanı sıra maliyet yapmaya ve 
fiyat belirlemeye önem vermeleri gerekiyor” dedi. 

sağlık standartlarına dİkkat

İHraCat PaZarının ÖZEllİklErİnE dİkkat

ÇoCuklar vE gEnÇlErE ÖZEl kolEksİYon

gÜvEnİlİr MuHataPlar Bulun
Yayýn Sahibi 

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacýlýk A.Þ. 

Reklam Müdürlüğü Tel: 0212 677 05 31, Faks: 0212 677 05 01
Reklam Rezervasyon Tel: 0212 677 05 17, Faks, 0212 677 05 16

BASILDI¶I YER: Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Esenyurt-İSTANBUL
100. Yıl Mahallesi Matbaacılar Caddesi No: 78 Bağcılar-34204/İSTANBUL TEL: 0212 677 00 00

Genel Yayın Yönetmeni 
Sedat Ergin

Yönetim Kurulu Başkanı
Vuslat Doğan Sabancı

Yayın Koordinatörü 
Sadi Özdemir

Yayýn Sahibi 
Temsilcisi ve

Reklam Direktörü Zeynep Tandoğan

Finans Direktörü   Ediz Haşmet Kökyazıcı

Pazarlama Direktörü Birim Gönülşen Özyürekli

Reklam Grup Koordinatörü Emre Faks   

    Gürcan Korkmaz

Reklam Koordinatörleri: Ali Murat Kök,      

Aslı Bakan Gökulu,  Aykut Şahin, Banu Bilgin,  

İris Cıngı, Onur Yılmaz 

Reklam Operasyon Koordinatörü Etem Ulutaş

İcra Kurulu Başkanı 
Ahmet Özer

Ekonomi Müdürü
Sefer Levent

Editör
Hülya Güler
Burak Coşan

Sorumlu Müdür
İzzet Doğan

Görsel Yönetmen
Sertaç Bala

Tasarım
Ersel Yıldız

‘Yapı Kredi için hazırlanmış 
Ekonomi Tanıtım Bültenidir’ 

17.4

18.7

490

24

%2.9

milyar 
dolar

milyar 
dolar

bin

dolar

Sektörün  
2013 yılı ihracatı

Sektörün  
2014 yılı ihracatı

Üretimde çalışan  
kişi sayısı

Sektörün 1 kg’lık 
ihracatının değeri

Türkiye GSYH 
içindeki payı

hazır  
gİyİmcİler 
okul zİlİNİ
Beklİyor
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HEMEN her ülkede 
olduğu gibi 
Türkiye’de de 

ekonomik faaliyetin 
yüzde 99’u KOBİ ve daha 
küçük işletmeler tarafından 

gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla 
ekonominin dinamosu 
konumundaki KOBİ’lerin 
sağlıklı olması, tüm ülkenin 
performansını etkileyen son 
derece önemli bir konu. Yapı 
Kredi KOBİ ve Tarım Bankacılığı 
Grup Direktörü Aslı Düzenli, 
KOBİ’lerin ekonomi içindeki 
bu önemli rolünü “Ülkemizde 
KOBİ’ler  istihdamda yüzde 78, 
üretimde yüzde 50 pay ile oldukça 
önemli bir yere sahip. Mahallede 
alışveriş yaptığımız bakkaldan, en 
büyük otomotiv şirketine yedek 
parça üreten firmaya kadar tüm 
KOBİ’lerimiz Türk ekonomisinin 
dinamosu konumunda” sözleri 
ile özetledi. Bu nedenle KOBİ’lerin 
sağlıklı finansman yapısında 
olması ve finansmana erişiminin 
çok önemli olduğuna işaret eden 
Düzenli, “Bankacılık sektörü için 
Kobi’lerin önemi son yıllarda 
daha da arttı ve KOBİ’lere 
sağlanan finansman  son 5 yılda 
3 kata yakın artış gösterek 368 
milyar TL’ye ulaştı” dedi.

BİREBİR TEMAS 
HALİNDEYİZ
Yapı Kredi’nin kuruluşundan 

bu yana KOBİ’lerin ülke ekonomisi 
açısından öneminin bilinciyle 
hareket ettiğini hatırlatan Düzenli, 
şöyle konuştu: “KOBİ’lerimizle 
birebir temas etmeyi önemsiyoruz. 
KOBİ’nin faaliyet gösterdiği 
sektördeki nakit akışını, kârlılığını 
ve kendi dinamiklerini anladığınız 
zaman, ihtiyaçlarına uygun 
hizmet ve ürünleri sunmak çok 
daha kolay oluyor. Bu inançla 
kredi tahsis ve istihbarat 
ekiplerimizi ülke çapındaki bölge 
müdürlüklerimizde görevlendirdik. 
Bu sayede hem lokal bilgiye daha 
kolay ulaşılıyor, hem de müşteri 

taleplerine en hızlı ve doğru 
şekilde cevap verebiliyoruz. KOBİ 
müşterilerimize sağladığımız ürün 
ve hizmetlerle, iş hayatlarında 
onlar için birlikte çalıştıkları 
bankadan ziyade bir iş ortağı 
haline geliyoruz.” 

ÖNCELİKLİ OLAN 
MÜŞTERİ GÜVENİ 
KOBİ bankacılığında öncelikle 

henüz çalışma şansı bulamadıkları 
KOBİ’lere ulaşarak onları da Yapı 
Kredi’nin ayrıcalıklı dünyası ile 
tanıştırmayı hedeflediklerini 
kaydeden Düzenli, “Pazar payı 
büyümemizi sürdürmek, mevcut 
müşterilerde derinleşme ve 
ilişkinin devamlılığı bizim için 
önemli kriterler. Artan müşteri 
memnuniyeti de bu yöndeki 
çalışmalarımızın müşterilerimiz 
tarafından takdir edildiğini 
gösterdiğinden bizi mutlu 
ediyor” şeklinde konuştu. 
Dijitalleşen dünyada günlük 
yaşamın getirdiği hızlı tempo 
içinde bankacılık hizmetlerine 
güvenli ve hızlı bir şekilde 
diledikleri zaman diledikleri 
yerden erişebilmelerinin 
KOBİ’ler açısından oldukça önem 
kazandığına dikkat çeken Düzenli 
şöyle devam etti: “Bunun yanı 
sıra artan rekabet ortamında 
işletmelerin rekabet güçlerini 
artırmaları ve daha etkin finansal 
yönetim için bankaların sunduğu 
kapsamlı eğitim ve danışmanlık 
hizmetlerine olan ilgi arttı. Tüm 
bunlarla beraber her zaman 
ihtiyaç duydukları en önemli 
unsur ise çalıştıkları bankanın 
onlara verdiği güven. Yapı Kredi 
olarak 71 yıllık geçmişimizde 
bu güveni müşterilerimize 
hissettirmek bizim için her zaman 
ön planda oldu.” 

İŞ ORTAĞIYIZ
KOBİ’LERİN

Yapı Kredi KOBİ ve 
Tarım Bankacılığı 

Grup Direktörü 
Aslı Düzenli, KOBİ 

ve daha küçük 
işletmelerin 

istihdamın yüzde 
78’ini ve üretimin 

yüzde 50’sini 
gerçekleştirdiğini 

belirterek, 
“Dolayısıyla KOBİ ve 
esnafımızın sağlıklı 

bir finansal yapıya 
sahip olması çok 

önemli. Yapı Kredi 
olarak KOBİ ve esnaf 

müşterilerimize 
sağladığımız ürün 

ve hizmetlerle, 
iş hayatlarında 

onlar için birlikte 
çalıştıkları 

bankadan ziyade 
bir iş ortağı haline 

geliyoruz” dedi. 

Yapı Kredi: KOBİ ve esnafın ülke ekonomisi için öneminin bilinciyle hareket ediyoruz

KOBİ’lere sağladıkları finansal 
desteği artırarak hem firmaları, 

hem de faaliyet gösterdikleri 
sektörleri en iyi şekilde 
desteklememeyi amaçladıklarını 
söyleyen Aslı Düzenli bu 
doğrultuda perakendeden tarıma 
kadar pek çok farklı alanda faaliyet 
gösteren müşterilerinin talep ve 
ihtiyaçlarına uygun yeni ürün ve 
hizmetler üretmeye devam 
ettiklerini belirtti. KOBİ’lerin en 
büyük avantajının esneklik 
olduğunu ifade eden Düzenli, Yapı 
Kredi’nin KOBİ’lere yönelik ürün ve 
hizmetlerine ilişkin şu bilgileri 
verdi: “2015 Mart ayında kredi 
başvurusunda sağladığımız 
kolaylık sayesinde, müşterimiz 
olsun ya da olmasın tüm 
esnaflarımız “Kredi Şimdi KOBİ” ile 
web sitemizden ya da 4411’e SMS 
göndererek 40 bin TL ve 18 aya 
varan vadelerle kredi başvurusu 
yapabiliyor ve başvuru cevabını 

anında öğrenebiliyor. 
Dijitalleşmenin sunduğu fırsatları 
da kullanarak 2014’te kurumsal 
mobil şubemizi hayata geçirdik. 
Dijital kanallarımız sadece servis 
kanalı değil aynı zamanda şubeye 
gelmeden ihtiyaçlarını 
karşılayabilecekleri birer satış 
kanalı olarak hizmet veriyor. 
Geçtiğimiz ay hayata geçen bir diğer 
geliştirme ise fatura ve SGK 
ödemelerinde olduğu gibi artık 
vergide de otomatik ödeme 
hizmetini müşterilerimize sunmaya 
başladık. Kısa süre önce hayata 
geçirdiğimiz karekodlu çek ile esnaf 
ve KOBİ’lerimiz çek üzerinde 
bulunan karekod sayesinde 
keşidecilerinin ödeme 
performanslarına kolaylıkla 
ulaşarak karşılıksız çek sorununun 
önüne geçebiliyor. Böylece alacak 
kalitesi arttırılıyor ve 
müşterilerimiz nakit akışında 
problem yaşamıyor.” 

KOBİ’lerin işlerini tamamen 
kayıtlı hale getirerek finans 

kaynaklarına çok daha rahatlıkla 
ulaşabildiğini ve herhangi bir cezai 
durumla karşılaşma riskinden 
kurtulabileceklerini hatırlatan Aslı 
Düzenli şunları söyledi: “Özellikle 
büyümek isteyen KOBİ’ler bu 
nedenle mutlaka kayıtlı ekonomi 
içerisinde yer almalı. Bankacılık 

sistemine dahil olarak işini 
büyütmek isteyen KOBİ’ler öncelikle 
kendi ihtiyaçlarını en iyi anlayan ve 
bunlara yönelik çözümler üretebilen 
bankalara gitmeli. Sadece finansal 
ürünler sunabilecek bankaları değil, 
gerektiğinde Yapı Kredi gibi 
kendilerine finansal danışmanlık 
sağlayabilecek, donanımlı bankaları 
tercih etmeliler.” 

KOBİ ve esnafa her 
konuda özel  hizmet

Sadece ürün değil 
danışmanlık da alın

Hülya GÜLER

HER bir sektörü ayrı ayrı değerlendirerek, bu sektörlerde 
faaliyet gösteren KOBİ’lerin ihtiyaçlarını iyi analiz etmek 

gerektiğini kaydeden Aslı Düzenli, şöyle devam etti: “Bu noktada 
onların ihtiyaçlarını sürekli dinlemek ve terzi işi hizmet üretmek 
bizi KOBİ bankacılığında farklı noktaya taşıyor. Örneğin turizm 
sektöründe faaliyet gösteren otel, pansiyon, acente gibi küçük ve 
orta çaplı işletmelere yönelik sunduğumuz Ödemesi Kolay Turizm 
Kredisi’ni sektördeki yüksek yatırım ihtiyacını ve sezonsal gelir 
değişimini dikkate alarak hazırladık. Krediyi 24 aya varan vade ve 
6 aya varan ödemesiz dönem imkânıyla müşterilerimize 
sunuyoruz. Türkiye’nin en güçlü sadakat programına sahip World 
ailesinin bir ürünü olan World Business kart ise sunduğu 
kolaylıklar sayesinde işletmelerin nakit döngüsünü akıllı bir 
şekilde yönetmesini sağlıyor. Yapı Kredi olarak binin üzerinde 
şube, 2 binin üzerinde portföy yöneticisi ve 4 bin’i aşkın ATM ile 
KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları her yerde hizmete hazırız. 

MÜŞTERİLERİNİN yalnızca finansal değil, finans dışı 
ihtiyaçlarına yönelik de çalışmalar yaptıklarını kaydeden 

Aslı Düzenli, “Bu yıl  Bilgi Üniversitesi işbirliğiyle “Ekonomiyi 
Büyütenler” sertifika programını hayata geçirdik. Söz konusu 
eğitim programımızda KOBİ’lerin  gelişimlerini desteklemek ve iş 
hayatlarında yeni ufuklar açabilmek için pazarlama, satış, insan 
kaynakları yönetimi, dijital pazarlama ve büyüme finansmanı 
gibi konularda kapsamlı bir içerik hazırladık. Hedefimiz yıl 
sonuna kadar 500’e yakın müşterimizi ilgili program kapsamında 
sertifika sahibi yapmak. Önümüzdeki dönemde müşterilerimize 
ulaştırdığımız finansdışı faydalar artarak devam edecek. Yapı 
Kredi olarak ayrıca lokal işbirliklerine çok önem veriyoruz ve bu 
kapsamda özellikle Esnaf Odaları ve Ticaret Odaları ile yakın 
çalışıyoruz. 2015 yılı başından beri farklı illerimizden 50 farklı 
oda ile işbirliği anlaşmaları imzaladık ve oda üyelerine özel ürün 
ve hizmetlerimizi kullanımlarına sunduk, her ay yeni 
anlaşmalarla Türkiye’nin her yerindeki esnaf ve KOBİ’lere 
ulaşmayı hedefliyoruz.”  

İhtiyaca özel ürünler

Esnaf odaları ile işbirliği

Aslı Düzenli Yapı 
Kredi’nin KOBİ ve 

esnaflara özel ürün ve 
hizmetlerini anlattı. 
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