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Mikro işletmeye 
dijital muhasebe

Kuruyemişte 
Türkiye markası

TEKNOLOJİNİN gelişimiyle her 
geçen gün daha da yaygınlaşan 
dijital iş fırsatları beraberinde 
güvenlik kaygılarını da getiriyor. 
Özellikle sınırlı kaynaklarla dijital 
ortamda iş yapan küçük işletmeler 
için dijital güvenlik risklerinden 
korunmak daha da önem kazanıyor. 
Müşterilerinizin size ulaşmasını 
engelleyen DDoS saldırıları, 
virüsler, bilgisayarlarınızdaki veya 
sunucularınızdaki tüm verinizin 
silinmesini sağlayan kötü 
amaçlı yazılımlar, risklerden 
sadece birkaçı. Bu ay 
KOBİ’lerin dijital güvenlik için 
yapmaları gerekenleri derledik. 

KOBİ’lere dijitalde 
güvenlik tüyoları

Ekonominin temelini oluşturan küçük 
işletmelerin ulaşabileceği, işine 
teknolojiyi katabileceği bir yazılım 
olmadığını farkeden Barış İnalpolat 
ticari hayattaki deneyimine yazılım 
tecrübesini de ekleyerek Bizimhesap.
com’u kurdu. Şimdi mikro işletmelere 
yönelik ön muhasebe programlarının 
yanında, şirketlerin ihtiyacına 
göre stok yönetimi yazılım 
programları da sunuyor.

TRABZON’da 150 metrekarelik 
imalathanede kuruyemiş işleyerek iş 
hayatına atılan ‘Çıt Çıt’ Kuruyemiş’in 
sahibi Cemil Yılmaz, şimdi 5 katlı bir 
işletmede üretim gerçekleştiriyor.  
Avrupa’ya kuruyemiş ihracatı 
yapmaya başladıklarını belirten 
Yılmaz, “Yeni yatırımlarla büyümeye  
devam edeceğiz. Hedefimiz Türkiye 
çapında bir marka olmak” 
şeklinde konuştu. 
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TÜRKİYE’nin 
sanayileşme 
hamlesi ve 

doğru şehirleşme 
hedefi kapsamında 
ilki 1961 yılında 
kurulan Organize 
Sanayi Bölgeleri (OSB), 
sundukları avantajlar 
açısından özellikle büyük 
şirketlere göre kaynakları 
daha sınırlı olan KOBİ’ler 
için önemli birer fırsat alanı. 
OSB’ler günümüzde şirketlere 
vergi muafiyeti, ucuz elektrik 
ve doğalgaz başta olmak üzere, 

indirimli veya bedelsiz 
arsa tahsisinden arıtma 
sisteminin ücretsiz 
kullanımına kadar pek 
çok rekabet avantajı 
sunuyor. Özellikle 
demiryolu, liman ve 
havalimanlarına yakın 
lokasyonlarda kurulan 

OSB’ler birbirine benzer ya 
da birbirini tamamlayan 
alanlarda üretim yapan 
şirketleri bir araya getirmesi 
nedeniyle de önemli bir 
işbirliği ortamı yaratıyor. 

O yüzden mevcut işini 

büyütmek isteyenler ya da 
yeni iş kuracakların mutlaka 
en yakınlarındaki OSB’de 
kendilerine uygun boş bir 
yer olup olmadığını kontrol 
etmeleri tavsiye ediliyor. 
1.7 milyon kişiye istihdam 
yaratılan OSB’lerde bugün 70 
bin parsel (yatırım yapılabilir 
arsa) var. Bunun 60 bine yakın 
parseli hali hazırda şirketlere 
satış ya da kiralama yoluyla 
tahsis edilmiş durumda. 60 bin 
parselin yarısından fazlasını 
ise, ülke ekonomisinin 
belkemiğini oluşturan KOBİ’ler 

kullanıyor. Geri kalan 10 bini 
aşkın parsel ise halen tahsise 
uygun olarak beklemekte. 
2016’da iş kuracaklar ya da 
işini büyütecekler için OSB’ler 
ve OSB çevresindeki fırsatları 
derledik. OSB’lerdeki boş 
alanlar için esas ve usullere 
uygun biçimde kiralama-satın 
alma yoluyla herhangi bir tüzel 
kişi ya da gerçek kişi başvuru 
yapabilir. Projesinin uygun 
görülmesi halinde 
herkes OSB’de 
bir işletme sahibi 
olabilir. 

ORGANİZE Sanayi 
Bölgeleri (OSB), 
üstlendikleri işlevler 
açısından bir anlamda 
ulusal ve bölgesel 
rekabetçiliği artırmak 
amacıyla birbirini 
tamamlayan işletmelerin 
biraya geldiği ‘kümelenme’ 
sayılabilir. Ama aslında 
kümelenme başkaca nitelikleri, 
amaçları ve sonuçları olan bir 
süreçtir. Alfred Marshall’ın 
sanayideki gelişimi izleyerek 
‘uzmanlaşma ve işbölümü’, 

‘ortak bilginin ve kolay 
iletişimin avantajları’ 
ve ‘insan kaynakları 
sorununun kolay 
çözümü’ gibi nedenlerle 
uzun yıllar önce 
seslendirdiği kümelenme 
modelinin, hem Küçük ve 

Orta Boy İşletmelerimiz (KOBİ) 
hem de ülkemizin ‘büyüme, 
istihdam, ihracat, markalaşma’ 
gibi temel meseleleri açısından 
desteklenmesi gerekiyor. Zaten 
bu konuda önemli teşvikler de 
var. 

YAPI Kredi 2015’te esnaf ve KOBİ’lere 
özel yeni bir web sitesi hazırladı. 
İçinde bulunduğumuz dijitalleşme 
çağına esnaf ve KOBİ’lerin de rahat 
ayak uydurabilmesi için hazırlanan  
site ile KOBİ’lerin dijitalleşme 
sürecindeki ihtiyaçlarına ulaşabilme-
sini kolaylaştırmak ve işlerini dijital  
dünyaya taşıyarak verimli çalışma-
larına destek olmak amaçlanıyor. 

www.yapikredikobi.com.tr  
adresine giren esnaf ve KOBİ’ler 
kendilerine özel hazırlanan dünyaya 
adım atıyor. Yapı Kredi KOBİ web 
sitesini ziyaret eden KOBİ’ler, 
bankacılık ürünleri başvurusundan, 
kendileri için düzenlenen 
kampanyalara, araç kiralamadan 
dijital çözümlere kadar birçok 
hizmetten faydalanabiliyor. 

Kümelenme ve
marka şehirler
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YALOVA merkezde 25 yıldır manav 
dükkânı olan Recep Soysal, “Biz 
müşterilerimizin dert ortağıyız 
aynı zamanda. Grip olan bize gelir, 
bebeği olana ne lazım biz biliriz. 
Yılın 365 günü, sabah 6’dan akşam 
geç saatlere kadar açığız” dedi. 

Hülya
GÜLER
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MAHALLENİN ESNAFI

365 gün 
açık manav

ORGANİZE 
FIRSATLAR 

Ülke geneline yayılan 
300’e yakın Oganize Sanayi 

Bölgesi bugün Türkiye’nin 
sanayileşme hamlesinin en 
başarılı projelerinden biri... 

Bedelsiz arsa tahsisinden, 
vergi muafiyetine, indirimli 

enerjiden ücretsiz atık 
tesisine kadar birçok teşvik 

verilen OSB’lerin avantajlı 
dünyasını KOBİ’ler için 

araştırdık. 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ  BÜYÜMEK İSTEYEN ŞİRKETLERE KUCAK AÇIYOR

YAPI KREDİ’DEN 
KOBİ’LERE TEK ADRESTE 

TAM DESTEK
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ORGANİZE Sanayi 
Bölgeleri (OSB, 
üstlendikleri 

işlevler açısından ulusal 
ve bölgesel rekabetçiliği 
artırmak amacıyla birbirini 
tamamlayan işletmelerin 
biraraya geldiği kümelenme 
sayılabilir. Ama aslında 
kümelenme başkaca 
nitelikleri, amaçları ve sonuçları olan bir 
süreçtir. Ayrıca sanayi dışı faaliyetlerde 
de kümelenme olabilir. Alfred 
Marshall’ın sanayideki gelişimi izleyerek 
‘uzmanlaşma ve işbölümü’, ‘ortak 
bilginin ve kolay iletişimin avantajları’ 
ve ‘insan kaynakları sorununun kolay 
çözümü’ gibi nedenlerle uzun yıllar önce 
seslendirdiği kümelenme modelinin, 
hem Küçük ve Orta Boy İşletmelerimiz 
(KOBİ) hem de ülkemizin ‘büyüme, 
istihdam, ihracat, markalaşma’ 
gibi temel meseleleri açısından 
desteklenmesi gerekiyor. Zaten bu 
konuda önemli teşvikler de var. 

Bir OSB içinde bir sektörde 
kümelenme olabilir ya da ihtisas OSB 
niteliğinde ‘kümelenme amaçlı’ tekil 
OSB de kurulabilir. Ayrıca sanayi 
dışında örneğin gastronomi ya da 
turizm kümelenmesi de olabilir. Artık 
kentlerin yarıştığı küresel rekabette, 
kümelenmenin önemi ve işlevi çok daha 
büyük ve geniş bir zemin kazanmış 
durumda. Şöyle ki; Dubai bir küresel 
marka kenttir ve turizm, alışveriş 
(perakende), ticaret (rexport ve serbest 
bölgeler), lojistik, ulaşım sektörü 
kümelenmesi ile bunu başarmıştır. 
Londra, finans merkezi bir marka kenttir 

ve bu özelliğini küresel finans 
kuruluşlarının bu kentte 
kümülenmesini sağlayarak 
kazanmıştır. Yanına da 
turizm, kültür, sanat, eğlence 
kümelenmelerini koymuştur. 
Bazı megapoller birkaç 
konuda kümelenme başarısı 
da gösterebilir. Örneğin New 
York, Şangay. Türkiye’de de 

kümelenme nedeniyle markalaşma 
sürecine girmiş şehirler var. Mesela, 
Antalya ‘turizm kümelenmesi’ ile 
bugün küresel bir markadır. Bunu da 
1980’lerin ikinci yarısından 1990’ların 
sonuna kadar çok güçlü ‘turizm yatırımı 
teşvikleri’ sayesinde başarmıştır.  

MARKA ŞEHİRLER
 İnegöl bir kent olarak ‘mobilya’ 

kümelenmesi ile dikkati çekiyor. Bu 
sektörde başarılı bir kümelenme de 
Kayseri’de var. Denizli’nin tekstil ve 
konfeksiyon ile başarabildikleri de 
geleneğe bağlı yeni kümülenmenin 
ürünüdür. Tabii ki daha mikro boyutta 
kümelenmelerden de bahsedebiliriz. 

Gaziantep’in sanayide ‘karma’ 
görünümü de yanıltıcı olmasın. Aslında 
bulunduğu bölge ve şartlar nedeniyle 
bu ilimiz biraz da mecburiyetten birçok 
konuda ‘üretim kümülenmelerine’ 
sahne oldu ve bir ‘sanayi kenti’ algısı 
kazandı. Ama bunun  altında örneğin 
‘makine halısı’ üretminde dünya 
çapında başarı kazanmasını da sadece 
bu konudaki ‘kümülenme’ ile başardı. 

Konya’da Mevlana etkisiyle hem 
turizm kümelenmesi hem de tarıma 
dayalı sanayi öne çıkıyor. 

Özetle marka şehir olma çabasındaki 
tüm illerimizin önce ‘hangi alanda 
rekabet üstünlüğüne sahip olduğunu 
belirlemesi ve ‘doğru kümülenme’ 
kararı vermesi gerekiyor. 

İSTANBUL VE PARİS
Son yıllarda İstanbul’un ‘finans, 

turizm, alışveriş (ticaret), eğlence 
sektörü’ odaklı yürümesi hem kendisi 
hem de ülke için doğru bir strateji. 
İstanbul’daki OSB’ler artık kent 
dışına giderken kent içinde üretim 
dışı ekonomik faaliyetlerle ilgili hızlı 
bir kümelenme yaşıyoruz. Bu strateji 
çerçevesinde Paris ile rekabet edecek 
güce sahip İstanbul, yakın gelecekte 
küresel markalar üretebilecek bir 
kapasiteye de ulaşacak ve bizler çok 
sayıda küresel markamızın altında 
‘İstanbul’ ibaresini göreceğiz. İstanbul 
gibi 4 şehir daha öne çıkarabilirsek 
ekonomimiz büyük ihtimalle ikiye 
katlanacak. 
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Ü
NİVERSİTE yıllarında 
aile şirketinde çalışarak 
ticari hayatta edindiği 

deneyime, daha sonra hızlı 
tüketim şirketlerine yazılım 
geliştirme tecrübesini 
de ekleyen Bizimhesap.
com’un kurucu ortağı Barış 
İnalpolat, bugün dijital çağın 
fırsatlarını küçük şirketlere 
açan bir girişimci. Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre Türkiye’de 
2.5 milyon civarında mikro 
işletme bulunduğunu belirten 
İnalpolat, “Ekonominin 
temelini oluşturan bu 
işletmelerin ulaşabileceği, 
kolayca adapte olabileceği 
ve sorunsuz, sürdürülebilir 
şekilde işine teknolojiyi 
katabileceği bir yazılım 
olmadığını farkettik. Bu 
boşluğu dolduracak şekilde 
ürün ve hizmetler hazırladık” 
dedi. Mikro işletmelere 
yönelik her kesimin 
kullanabileceği ön muhasebe 
programlarının yanı sıra 
şirketlerin ihtiyacına göre 
müşteri ve stok yönetimi 
yazılım programları da 
sunduklarını söyleyen 
İnalpolat, “Hazırladığımız 
yazılımda programın dilini 
muhasebe terimlerinden 

tamamen arındırdık, gerçek 
iş dünyası jargonu ve iş 
modellerinden hareket ettik” 
diye konuştu. 

6 BİN MÜŞTERİ 
Mikro işletmelere ve esnaf 

kesimine dijital ortamda 
ön muhasebe hizmetleri 
veren Bizimhesap.com’u 
2013’te kuduklarını belirten 
İnalpolat şu an 6 bin civarında 
müşteriye hizmet verdiklerini 
söyledi. Sektörün gerçeğinin 
hala kasa defteri olduğunu 
kaydeden İnalpolat şöyle 
konuştu: “Patronun elinde 
dünyanın en gelişmiş akıllı 
telefonu ve tableti var 
ancak borcunu, alacağını 
bildiğimiz kareli deftere 
yazmak zorunda. Çünkü 
kolay kullanabileceği, uygun 
maliyetli ve sürdürülebilir 
bir alternatif yok. Tüm 
ön muhasebe ihtiyacını 
karşılayan, borcunu, alacağını 
takip edebileceği, her yerden 
erişebileceği, faturasını 
kesip, çekini, senedini 
kaydedebileceği bir ürün 
ortaya çıkardık. Üstelik yıllık 
üyelik paketi tercih edilmesi 
halinde bu fiyat çok daha 
düşüyor.”  

BİR ÇAY PARASINA
Şirketin kuruluş 

aşamasında ve sonrasında 
uzun süre farklı sektörlerde 
çalışan küçük işletmeleri 
incelediklerini kaydeden 
İnolpolat şu bilgileri verdi: 
“Sayısını hatırlamadığımız 
kadar şirket ziyareti yaptık. 
Kendi deneyimlerimizle 
de birleştirerek belli başlı 
problemleri ortadan kaldıran 
bir altyapı hazırladık. 
Öncelikle mobil erişim 
ve bulut teknolojisine 
odaklandık. Bilgisayara 
virüs girmesi, çalınması, 
bozulması gibi birçok sebeple 
sürdürülebilirlik noktasındaki 
sıkıntıyı ortadan kaldırdık.

Lisans bedeli, kurulum 
bedeli gibi gereksiz 
maliyetleri ortadan 
kaldırmak için aylık abonelik 
ücretine geçtik. Kullanıcı 
başına para, eğitim bedeli, 
müşteri sayısı kısıtı gibi 
birçok kafa karıştırıcı 
fiyatlandırma modeli 
yerine  tek fiyat modeli 
oluşturduk. ‘Günlük bir çay 
parasına’ dedik ve yıllık 
pakette fiyatı KDV hariç 
sadece 23 TL seviyesinde 
konumlandırdık.” 
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KÜMELENMEDE ya da OSB’de 
olma, şirketlere ciddi maliyet 
avantajları  sağlayabilir. 
Çünkü kümelenme; teknoloji, 
işgücü, bilgi, müşteri 
ihtiyaçları, pazarlama hatta 
finansman gibi konularda 
çok önemli avantajlar sağlar. 
Ayrıca kümelenmenin 
organik bir yapısı varsa 
temel giderlerde de maliyet 
avantajları sağlayacak projeler 
hayata geçirilebilir. Özellikle 
KOBİ’lerin ‘finansman, 
pazarlama, teknoloji’ gibi 
konularda ortak hareket 
etmesi çok kritik bir konu. 
Büyük bir şirket finansmana 
çok daha kolay ulaşabilir, 
pazarlama ve yeni teknoloji 
yatırımlarını kolayca yapabilir 
ama KOBİ’ler bu konularda 
yeterli iletişime ve güce 
sahip değil. Kümelenme bu 
konularda da daha kolay 
çözümler sağlayabilir. 
Kapasite, verimlilik gibi 
konularda da ‘tek başına’ 
olmanın dezavantajı ortadan 
kalkabilir.

Şirketlere 
ne kazandırır DIJITAL 

MUHASEBE

2.5 MILYON MIKRO IŞLETMEYE YAZILIM GELIŞTIRDI

Piyasada ekonominin temeli küçük işletmelerin 
ulaşabileceği, işine teknolojiyi katabileceği bir 
yazılım olmadığını fark edip bizimhesap.com’u 
kuran Barış İnalpolat, “Mikro işletmelere yönelik 
ön muhasebe programının içerisinde müşteri stok  
ve masraf yönetimi gibi tüm ihtiyacı karşılayan 
çözümleri tek pakette  sunuyoruz” dedi. 

BARIŞ İnalpolat küçük 
işletmelere yönelik 
faaliyetleri kapsamında 
zaman zaman çeşitli 
kurumlarla işbirlikleri 
yaptıklarını belirterek 
şunları anlattı: “Şu 
anda Yapı Kredi ile 
yürüttüğümüz bir 
kampanya var. Bu 
kampanyada tüm Yapı 
Kredi KOBİ müşterilerine 
bizimhesap.com 3 
ay boyunca ücretsiz 
sunuluyor ve sonrasında 
satın almak isterlerse tüm 
üyelik paketlerimizi %50 
indirimli veriyoruz. 1-31 
Ocak 2016 tarihlerinde 
geçerli bu kampanyadan 
yararlanmak için www.
yapikredikobi.com.tr 
adresine girip üye olmak 
ve bir promosyon şifresi 
almak yeterli.”

Yapı Kredi 
müşterilerine 
özel kampanya 

Hülya GÜLER

BİZİMHESAP.COM olarak tüm işlerini bulut üzerinden 
takip ettiklerini kaydeden Barış İnalpolat şunları 
anlattı: “Çağrı merkezimiz bile bulut tabanlı. Kaynakları 
ölçeklenebilir hale getirdik ve yoğun dış kaynak 
kullanımı ile gelen iş yükünü dengeleyebiliyoruz. 
Geliştirme aşamasında tecrübeli yazılımcılardan oluşan 
ekibimiz giderek müşteri deneyimini geliştirmeye dönük, 
müşteri odaklı bir hale geçiyor. Dış kaynak kullanımı 
ile gelen iş yükünü esnek bir şekilde yönetebiliyoruz. 
2016 yılı bizim için büyümenin en hızlı gerçekleşeceği 
ve ürünümüzün tüm Türkiye’de tanınacağı bir yıl 
olacak. Birçok büyük şirketle neredeyse yılın her ayında 
devam edecek kampanyalarımız olacak. Hedefimiz 2 yıl 
içerisinde 50 bin aktif müşteriye ulaşmak.”

Hedef 50 bin müşteri

GİR
İŞİM

öyküsü
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İ
LKİ 1961 yılında 
4562 sayılı Kanun 
ile Bursa’da kurulan 

ve bugün 80 ilde sayısı 
300’e yaklaşan Organize Sanayi 
Bölgeleri (OSB) sundukları 
avantajlar açısından özellikle 
büyük şirketlere göre kaynakları 
daha sınırlı olan KOBİ’ler 
için önemli birer fırsat alanı. 
Başlangıçta sanayileşme ve 
doğru şehirleşme gibi hedeflerle 
yola çıkılarak kurulan OSB’ler 
günümüzde şirketlere vergi 
muafiyeti, ucuz elektrik ve 
doğalgaz başta olmak üzere, 
indirimli veya bedelsiz arsa 
tahsisinden arıtma sisteminin 
ücretsiz kullanımına kadar 
pek çok rekabet avantajı 
sunuyor. Özellikle demiryolu, 
liman ve havalimanlarına 
yakın lokasyonlarda kurulan 
OSB’ler birbirine benzer ya da 
birbirini tamamlayan alanlarda 
üretim yapan şirketleri bir 
araya getirmesi nedeniyle 
de önemli bir işbirliği ortamı 
yaratıyor. Sanayileşme hamlesi 
kapsamında Cumhuriyet 
tarihinin en başarılı 
projelerinden biri olarak 
değerlendirilen OSB’lerde 
bugün 70 bin parsel (yatırım 
yapılabilir arsa) bulunuyor. 
Bunun 60 bine yakın parseli hali 
hazırda şirketlere satış ya da 
kiralama yoluyla tahsis edilmiş 
durumda. Bu tahsis edilmiş 
60 bin parselin yarısından 
fazlasını ise, ülke ekonomisinin 
belkemiğini oluşturan KOBİ’ler 
kullanıyor.

BAŞVURULAR  
YEREL YÖNETİME  
Geri kalan 10 bini aşkın 

parsel ise halen tahsise uygun 
olarak beklemekte. Artvin hariç 
Türkiye’nin 80 ilinde en az bir 
OSB bulunuyor. Dolayısıyla 
maliyet avantajının yanı 
sıra ulaşım ve arıtma sistemi 
gibi kaliteli altyapı hizmeti 
alarak rekabette öne çıkmayı 
hedefleyen şirketlerin mutlaka 
bulundukları ildeki ya da 
hedefledikleri pazardaki OSB’de 
kendilerine uygun bir yer olup 
olmadığını kontrol etmeleri 
gerekiyor. Farklı sektörlerde 
faaliyet gösteren tesislerin yer 
aldığı karma OSB’ler olduğu gibi 
tarım gibi aynı sektör grubunda 
faaliyet gösteren tesislerin 
yer aldığı ihtisas OSB’leri de 
mevcut. Dolayısıyla planlama 

yaparken şirketler OSB’nin 
özelliklerini de göz önünde 
bulundurmalı. Hangi OSB’de 
ne kadar boş parsel var, bu 
arsayı kullanmanın koşulları 
ve bedeli nedir bütün bunların 
şirketin kuruluş aşamasında ya 
da mevcut şirketin büyütülmesi 
söz konusu ise tesisin kuruluşu 
sırasında takip edilmesi yararlı 
olur. Çünkü OSB’lere uygun 
projesi olan her işletme sahibi 
OSB yönetimine ve yerel 
yönetim birimlerine başvuru 
yapabiliyor. İlgili kurumların 
incelemesi sonucunda proje 
uygun görülürse işletmeler son 
derece avantajlı koşullarda 
arsa ve altyapı hizmetlerine 
kavuşabiliyor. 

ÇARPAN ETKİSİYLE 
SAYISIZ FAYDA
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı bünyesinde faaliyet 
yürüten OSB’lerin kendi 
aralarında yardımlaşmaları 
ve ortak sorunlarını çözmeleri 
için 2002’de OSB Üst Kurulu 
(OSBÜK) kuruldu. 10 yılı aşkın 
bir süredir üyelerine hizmet 
veren OSBÜK’ün Başkanı Cahit 
Nakıboğlu, OSB’lerin özellikle 
KOBİ’lere sağladığı avantajları 
Ekonomiyi Büyütenler’e anlattı. 
Rekabette öne geçmek isteyen 
KOBİ’leri OSB’lere davet eden 
Nakıboğlu, OSB’de faaliyet 
yürütmenin yararlarını şöyle 
sıraladı: “OSB’ler her şeyden 
önce sanayinin uygun görülen 
alanlarda yapılanmasını 
sağlarken, çarpık sanayileşme 
ve çevre sorunlarını önler. 
Şirketlere kaynakların 
rasyonel kullanımı, bilgi ve 
bilişim teknolojilerinden 
daha fazla yararlanma imkanı 
tanırken, stratejik sanayi 
türlerinin belirli bir plan 
dahilinde yerleştirilmesi ve 
geliştirilmesine de katkı sağlar. 
Sosyal, teknik, sağlık ve idari 
tesisleri minimum maliyet, 
maksimum fayda prensibiyle 
katılımcıların kullanımına 
sunar. Merkezi arıtma 
tesisleri ile çevre dostu üretim 
yapılmasını sağlar. Sanayiciye 
‘Tek Durak Ofis’ hizmeti verir, 
mevzuatla düzenlenmiş özel 
yer seçimi çalışmaları sonucu 
tarım arazilerinin sanayi 
tesisleri ile yok edilmesini önler. 
Sonuç olarak OSB’ler buna 
benzer sayısız çarpan etkisiyle, 
ülkemizin gelişmesi adına çok 
önemli hizmetleri yerine getiren 
bölgelerdir.” 

ORGANİZE
FIRSATLAR

BUGÜN karayoluyla 
şehrin biraz dışına 

çıkan hemen 
hemen herkes, 
en azından bir 

Organize Sanayi 
Bölgesi (OSB) 
yönlendirme 

tabelasıyla 
karşılaşır. Bunun 
nedeni sağladığı 

avantajlar 
nedeniyle yoğun 

ilgi gören 300’e 
yakın OSB’nin  

Türkiye’nin 80 iline 
yayılmış olması. 

Sanayileşme 
hamlesinin 

en başarılı 
projelerinden biri 

olarak görülen 
OSB’ler, özellikle 
KOBİ’lere sayısız 

avantajlar 
sunuyor. Ucuz 

enerji, bedelsiz 
arsa tahsisi, vergi 

muafiyeti ya da 
indirimi, çevre 

dostu üretim, 
ihracat pazarlarına 

ve lojistik 
imkanlara kolay 

erişim bunlardan 
sadece birkaçı...

Hülya GÜLER

Coğrafi Bölge    OSB Sayısı Oran %
Marmara Bölgesi 82 27
İç Anadolu  Bölgesi 51 17
Ege Bölgesi 49 17
Karadeniz Bölgesi 48 16
Akdeniz Bölgesi 24 8
Doğu Anadolu Bölgesi  22 8
G. Doğu Anadolu Bölgesi  21  7
Toplam 297 100

297 OSB’nin Bölgelere Göre Dağılımı
 

OSB’nin fiziki durumu  Sayısı  Oran (%)
İşletme aşamasında 215 72
Altyapı inşaatı aşamasında 32 11
Kamulaştırma aşamasında 31 10
Planlama aşamasında 14 5
Yer seçimi aşamasında 5 2
Toplam 297 100

297 OSB’nin Fiziki Durumu
 

OSB’nin niteliği Sayısı Oran (%)
Karma OSB 236 80
İhtisas OSB 39 13
Tarıma Dayalı İhtisas OSB 12 4
Islah OSB 8 2
Özel OSB 2 1
Toplam 297 100

297 OSB’nin Nitelik Yönünden Dağılımı
 

İller Kişi  aşına OSB arsası (m2)
Tekirdağ 59.92
Bilecik 55.73
Karaman 52.84
Çankırı 47.78
Kırklareli 35.23
Eskişehir 31.65
Uşak 27.93
Afyonkarahisar 27.03
Bayburt 26.92
Malatya 26.78

Kişi başına en çok OSB arsası düşen 10 il
 

OSB’ler belirli bir alanda özellikle üretime yönelik faaliyetleri 
destekleyen yapıları itibariyle bugün çok sayıda sanayi 
kuruluşu için önemli bir cazibe merkezi. Bünyesinde çok sayıda 
işletmeyi ve binlerce çalışanı barındıran OSB’lerin yakın çevresi 
de daha mikro ölçekli işletmeler ve esnaflara önemli fırsatlar 
sunabiliyor. OSB’de yer alan şirketlerin faaliyet alanına uygun 
yedek parça ya da ara ürünün temininden, ofis malzemeleri 
tedarikine, esnaf lokantasından, berbere kadar birçok akla 
gelebilecek çok farklı iş koluna fırsatlar bulunuyor. Nerede 
ne iş yapsam diye düşünen ancak sınırlı bir sermayesi olan 
girişimciler, OSB’lerdeki maliyet avantajlarını yakalayamasa 
da, OSB’lerin yarattığı ekosistemin içinde yer alarak hazır bir 
müşteri kitlesine ulaşabilirler. 

KOBİ şehri ‘OSB’lere yakın olun

Mevzuata göre beş ayrı 
statüde OSB bulunuyor: 

Farklı sektörlerde 
faaliyet gösteren 

tesislerin yer aldığı 
karma OSB. 

Aynı sektör 
grubunda ve bu 

sektör grubuna dahil alt 
sektörlerde faaliyet 
gösteren tesislerin yer 
aldığı ihtisas OSB.  

Gerçek kişiler veya 
tüzel kişilerce kendi 

mülkleri üzerine 
kuracakları özel OSB.

Tarım sektöründe 
faaliyet göstermek 

amacı ile kurulan ve 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı’na bağlı olarak 
faaliyet gösteren  tarıma 
dayalı ihtisas OSB. 

Uzun yıllar önce 
çeşitli sebeplerle bir 

araya gelerek faaliyet 
gösteren sanayi 
tesislerinin bulunduğu 
alanın OSB’ye 
dönüştürülmesi 
amacıyla kurulan ıslah 
OSB. 

5 farklı 
nitelikte OSB 
bulunuyor

SANAYİLEŞMEYİ planlı 
bir şekilde hızlandırmayı, 
ulusal ve bölgesel işsizliği 
azaltmayı, dengeli bir 
bölgesel kalkınmayı 
hedefleyen, yerli ve yabancı 
yatırımlar için bir cazibe 
merkezi olan OSB’lerin 
şirketlere sundukları 
avantajlar özetle şöyle: 

Kâr amacı gütmeyen 
ve devletin 

desteklediği OSB’ler 
içinde bulunan şirketlere 
rekabet edilebilir, kaliteli 
ve uygun fiyatlı enerji 
temin eder. 

Atık su arıtma 
tesisleri başta olmak 

üzere OSB’nin alt yapı 
hizmetlerinden ücretsiz 
yararlanır. Çevre dostu 
üretim teşvik edilir.

OSB’lerdeki şirketler 
5 yıl süre ile Emlak 

vergisinden, çevre 
temizlik vergisi, atık su 
bedelinden , bina inşaat 
ve yapı kullanma 
harçlarından muaf olur. 

Şirketler tevhid ve 
ifraz işlemleri 

harçlarından muaftır.  
Ayrıca yapı denetim 
kuruluşlarına 

ödenecek hizmet bedeli 
yüzde 70 indirimli 
uygulanır. 

OSB’lerde şirketler 
kendi yönetimlerini 

kendileri sağlar. 

OSB’lerin 
yararları

ALANI ve sınırları tasdik edilmiş OSB’lerde esas ve usullere 
uygun biçimde kiralama-satın alma yoluyla herhangi bir 

tüzel kişi ya da gerçek kişi OSB’lerde işletme sahibi olabilir.
İlgili OSB Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek OSB’de 
faaliyet alanına göre belirlenecek alanda gerekli 

prosedürler tamamlandıktan sonra işletme kurabilirler.
OSB’ler bürokrasinin minimize edildiği Tek Durak Ofis 
mantığıyla yönetilen üretim üsleri olduğu için başvurular 

hızla cevaplandırılmaya çalışılıyor. Her bir OSB’nin kendi 
internet sitesinde ya da bulunduğu ilin Sanayi Odası’nın 
internet sitesinde tahsise uygun yer olup olmadığı bilgisi yer 
alıyor. İlgili kişilerin kendilerine uygun OSB’lerin koşullarını ve 
boş yer olup olmadığını tek tek takip etmeleri gerekiyor. 

OSB’de yer nasıl alabilirsiniz?

Organize Sanayi Bölgeleri büyümek isteyen şirketlere kucak açıyor
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‘Yapı Kredi için hazırlanmış 
Ekonomi Tanıtım Bültenidir’ 

NAKIT akışı, belirli bir zaman diliminde 
işletmenin nakit durumunda 
meydana gelen  artma veya azalma 

yönlü değişimlerinden oluşur.  İşletmelerin 
işlerini sağlıklı şekilde sürdürebilmesi 
için, nakit girişleri ve çıkışları arasında bir 
denge kurulması, nakit akışlarında kesinti 
olmaması, nakit kaynaklarını optimum 
şekilde kullanıyor olmaları gerekir. İşin 
başlangıç aşamasında, yapılan işi devam 
ettirirken ve iş hacmini büyütürken sürekli 
nakit ihtiyacı duyulur. Şirketin nakit 
akışının doğru analiz edilmemesi veya 
nakit yetmezliği, günlük operasyonlarını ve 
piyasa itibarını olumsuz etkileyebileceği gibi, 
avantajlı fırsatlardan yararlanma yeteneğini 
de kısıtlar. İyi bir nakit akışı sağlanabilirse, 
operasyonel faaliyetler için kullanılan 
kaynaklar doğru yönetilebilir ve gelecekteki 
olası sorunlar için kaynak ayrılmış olur. 

Nakdin ve nakit kaynaklarının sağlıklı bir 
şekilde takip edilebilmesi için işletmenizin 
nakit akışını üç alanda incelemek yararlı 
olacaktır:

OPERASYONEL NAKIT AKIŞI
Operasyonel nakit akışı, genellikle 

çalışma sermayesi olarak adlandırılmaktadır. 
Şirket içindeki temel faaliyetlerden yaratılan 
nakit akışını ifade eder. Temel olarak hizmet 
ve ürün satışlarından elde edilen nakdi 
ve bunları temin ederken yapılan temel 
nakit çıkışlarını kapsamaktadır. Nakit 
akışındaki girdi ve çıktılar arasında fark 
olması durumunda banka kredisi ve diğer 
finansal kaynaklar ile desteklenmesi gerekir. 
İşletmenin faaliyetine devam edebilmesi için 
son derece önemlidir. 

OPERASYON DIŞI NAKIT AKIŞI
Operayon dışı nakit akışı, işletmenin 

temel faaliyetleri dışında elde edilen ve 
elden çıkartılan nakdi ifade etmektedir. Bu 
başlık altında varlık satışları, ortakların 
kişisel mal varlıklarından şirkete aktarım 
yapmaları veya şirket gelirlerinden kişisel 
harcamalar için borç almaları sayılabilir. 
Şirket nakit akışını olumlu veya olumsuz 
etkileyebileceğinden dikkate alınmalıdır.

FINANSAL NAKIT AKIŞI
Yatırımcılar, bankalar, borç verenler 

ve hisse senedi sahipleri gibi dış 
kaynaklardan elde edilen veya onlara 
ödenen nakit tutarları bu bölüm altında 
değerlendirilmektedir.

İşletmenizin nakit akışını etkin şekilde 
yönetebilmeniz için aşağıdaki konulara 
dikkat edilmelidir:

• Nakit girişi gerektiren tüm gelir 
kalemleri ve nakit çıkışı gerektiren gider 
kalemleri işletmenin özellikleri dikkate 
alınarak ayrıntılı bir şekilde belirlenmelidir.

• Etkin bir “Nakit Akışı Tahmin” sistemi 
ve süreci oluşturulmalı, söz konusu sistemin 
işletmenin genelinde uygun bir şekilde 
uygulanması sağlanmalıdır. Nakit akışının 
yetersiz olacağı düşünüldüğünde mutlaka 
önceden dış finansal kaynaklar ile destek 
aranmalıdır.

• Bankaların ticari kredi kartı, çek 
karnesi, vb. nakit yönetimi ürünlerinden 
faydalanarak, işletmenizin yatırım veya 
fonlama ihtiyaçları için profesyonel hizmet 
alınmalıdır.

• Nakit akışı süreçleri ve bunların ürünleri 
gelişmelere uyum gösterebilecek şekilde 
esnek olarak yapılandırılmalıdır.

• Beklenmedik ani nakit çıkışlarına karşı 
mutlaka şirket içinde bir acil durum hesabı 
bulundurulmalı ve düzenli aralıklarda bu 
hesaba fon aktarılmalıdır.

• Genel ekonomik gelişmeler ve bunların 
mevcut nakit yönetimi politikaları üzerine 
olabilecek potansiyel etkileri zamanlı ve 
verimli bir şekilde izlenmelidir.

• Parasal satın alma gücünde yaşanacak 
düşüşler (enflasyon) yapılacak çalışmalarda 
dikkate alınmalıdır.

• Tasarruf ve yatırımlar için potansiyel 
kaynaklar tanımlanmalıdır.

• Önemli nitelikteki harcamalar için 
önceden tahminde bulunulmalı ve 
bu harcamaları karşılayabilecek fon 
kaynaklarını belirlenmelidir.

• Nakit akışı ile ilgili tüm ekipler (tahsilat, 
pazarlama, satın alma vb.) arasında bilgi 
alışverişi sağlanmalıdır.

Nakit Akışı

1985 yılında çok ufak bir 
imalathanede Trabzon’da 
üretim hayatına başlayan 

Çıt Çıt Kuruyemiş, şimdi 
Avrupa’ya ihracat yapan büyük bir 
firmaya dönüştü. Yurtiçinde de özellikle 
Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerine 
işledikleri ürünleri satan firma, yeni 
yatırımlarla Türkiye çapında bir marka 
olmayı amaçlıyor. Babaları tarafından 
kurulan şirketin 150 metrekarelik bir 
imalathanede üretime başladığını ifade 
eden şirketin sahibi Cemil Yılmaz Çıt Çıt 
Kuruyemiş’in hikayesini anlattı. 

KAPASITE 16 BIN TON
Yılmaz şunları söyledi: “Uzun 

yıllardır kuruyemiş imalatı alanında 
çalışıyoruz. Türkiye’nin birçok 
ilinden temin ettiğimiz ayçekirdeği, 
antep fıstığı, fındık, leblebi, kabak 
çekirdeği, mısır cipsi, badem, ceviz, 
kaju gibi ürünleri işliyoruz. Bugün150 
metrekare bir imalathanede değil, 5 
katlı bir işleme tesisinde çalışıyoruz. 
İşlediğimiz ürünleri çeşitli gramajlarda 
paketliyoruz.” Toplam kapalı 
alanlarının 8 bin metrekare olduğunu 
dile getiren Yılmaz, “Günlük 16 ton 

kuruyemiş işleme kapasitesine sahibiz. 
Bu tek vardiya çalıştığımız zaman 
böyle. Ancak 3 vardiya çalışabilecek 
bir üretim bandına sahibiz. 65 kişiye 
istihdam sağlıyoruz. Birçok Avrupa 
ülkesine ürünlerimizi ihraç ediyoruz” 
dedi. 

YARISI IHRACATTAN
Avrupa’ya ihracatı arttırabilmek 

için de çok çaba sarfettiklerinin 
altını çizen Yılmaz, “Bu kapsamda 
kalitemizi arttırmak için çalışmalar 
yaptık. Teknolojiyi çok iyi takip ettik. 
Toplam ciromuzun yarısı da ihracattan 
geliyor. İç piyasada sıkıntı yaşandığı 
dönemlerde bu açığı ihracat ile 
kapattık. Ancak iç piyasayı da bırakmış 
değiliz. Her iki alanda da büyümemizi 
sürdürmeyi planlıyoruz” diye konuştu. 

BILINIR MARKA OLACAĞIZ
Yurtiçinde büyüme planlarından 

da bahseden Cemil Yılmaz şu ifadeleri 
kullandı: “Burada öncelikle kendi 
dağıtım ağımızı tamamlamayı 

amaçlıyoruz. Bu sayede istenen 
noktaya, istenen ürünü, istendiği zaman 
götürebileceğiz. Ancak bu yeterli değil. 
Bunun için de belirli noktalarda ‘cep 
depolar’ oluşturmayı hedefliyoruz. Bu 
yatırımları tamamladıktan sonra yerel 
marketlerle anlaşmalar yapıp, ağımızı 
genişletmeyi düşünüyoruz. Daha 
sonraki hedefimiz ise zincir marketlerde 
yer almak. Bunlar için İstanbul’da da yer 
alacağız. Kısacası Türkiye’de bilinirliği 
yüksek bir marka olmayı amaçlıyoruz. 
Burada markamızın isminin de çok 
büyük avantajı olacağına inanıyoruz. 
‘Çıt Çıt’ markası hem güzel hem de 
akılda kalan bir marka. Markamızın 
yanında kaliteli ürünlerimizi de 
sunarsak hızlı ve sürdürülebilir bir 
büyüme yakalayabiliriz.” 

‘TÜRKIYE 
MARKASI 
OLACAĞIZ’

Trabzon’da 1985’te küçük bir atölyede üretime 
başlayan Çıt Çıt Kuruyemiş hedef büyüttü

TRABZON’da 150 metrekarelik 
imalathanede kuruyemiş 
işleyerek iş hayatına atılan Çıt 
Çıt Kuruyemiş, şimdi 5 katlı 
bir işletmede üretim yapıyor. 
Avrupa’ya kuruyemiş ihracatı 
da gerçekleştiren şirket, 
yaptıkları yatırımlarla Türkiye 
çapında bir marka olmayı 
amaçlıyor. 

Burak COŞAN

YURTDIŞINDA da üretim 
tesisi yatırımı planladıklarını 

dile getiren Cemil Yılmaz, “Afrika’da 
araştırmalar yapıyoruz. Bu bölgede 
bir kuruyemiş işleme tesisi 
yapabiliriz. Bu sayede o bölgeden 
de pazar payı almayı amaçlıyoruz. 
Dünyanın her bölgesinde yaşanan 
krizlerden daha az etkilenmek için 
pazarlarımız çeşitlendiriyoruz. Çok 
da hızlı hareket etmek istemiyoruz. 
Taşların yerine oturmasını bekliyoruz. 
Ancak krizleri de fırsata çevirmek 
gerekiyor” dedi. 

KURUYEMIŞLERIN damak 
tadına uygun olması 

gerektiğini söyleyen Cemil Yılmaz, 
“Kuruyemiş bir zevk ürünü. Bu 
yüzden insanların isteklerinin çok 
büyük bir önemi var. Öncelikle 
tüketiciye ürünü çok hızlı bir şekilde 
ulaştırmak gerekiyor. Burada 
lojistiğin önemi ortaya çıkıyor. Yaygın 
satış ve dağıtım ağı da bizim işimizin 
en önemli parçalarından biri. Çünkü 
çabuk bozulabilen bir ürün satışı 
yapıyoruz. Tüketiciye en kaliteli 
ve e taze ürünü sunmak gerekiyor. 
Ambalajınız da tüketicide ilk alıgıyı 
yaratıyor. Ambalajın satışlarda çok 
büyük etkisi var” ifadelerini kullandı. 

Afrika’da  
IŞLEME TESISI

Taze ürün 
HIZLI ULAŞIM

Trabzon’daki işleme tesisi

BAŞ
ARI

öyküsü
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TÜRKİYE’de 
turizmde 
gelişmesi 

beklenen en önemli 
alanlardan biri de kayak 
merkezleri. Yerli yabancı 
binlerce turisti ağırlayan 
kayak merkezleri, yapılan 
yatırımlarla birlikte bir 
büyüme trendine girdi. Ancak 
yaşanan olumlu gelişmelerin 
henüz yeterli olmadığı, daha 
çok yatırım ve destekle, 
Türkiye’nin bu alanda en 
önemli turizm merkezlerinden 
biri olabilceği ifade ediliyor. Bu 
da yatırım için, girişimcilere 
çok büyük fırsatlar sunuyor. 

TÜRKİYE 18’İNCİ
Kültür ve Turizm 

Bakanlığı verilerine göre 
şu anda bakanlık belgeli 
kayak merkezlerinde yatak 
kapasitesinin 9 bin 549 adet 
olduğunu ifade eden Turistik 
Otelciler, İşletmeciler ve 
Yatırımcılar Birliği Başkanı 
(TUROB) Tİmur Bayındır, 
bu rakamın Türkiye’nin bu 
konudaki pontansiyeline 
göre çok düşük olduğunu, 
bu rakamı 78 bine çıkarmayı 
hedeflediklerini dile getirdi. 
Türkiye’de şu anda 28 bölgede 
kayak merkezi olduğunun 
altını çizen Bayındır, 
“Bakanlık dışındaki idareler 
tarafından kayak merkezi 
olarak belirlenen ya da 
hedef  gösterilen noktalar da 
eklenince, toplam rakam 51’e 
yükseliyor. Türkiye kayak 
merkezi sayısında dünyada 
18’inci sırada yer alıyor. Kayak 
merkezi sayısı açısından 
Japonya 547 ile ilk sırada. 
Almanya 498 tesis ile ikinci, 
ABD 482 tesis ile üçühcü sırada 
yer alıyor” dedi.  

435 ADET DAĞ VAR
Türkiye genelinde kış 

turizmi merkezi olabilecek çok 
cazip yerler olduğuna değinen 
Timur Bayındır, “Özellikle 
de doğu bölgeleri çok cazip. 
Yatırımların artması gerekiyor. 
Ancak gelişigüzel yatırımlar 
olmamalı. Belli bir mimari 
anlayışı da oturtarak, güzel 
kayak tesisleri yapılabilir. 
Bunların pazarlaması da 
iyi yapılırsa başarı gelir. 
Bir de kayak merkezlerine 
yakın havaalanlarında da 
ıslah çalışması yapılmalı. 
Kış turizminde büyümek 
için ileriye dönük yatırımlar 
planlanıyor. Türkiye’de 48 
ilde kayak yapılabileceği 
tespit edilmiş durumda. 
Turizm Bakanlığı tarafından 
yaptırılan bir çalışmaya göre 
Türkiye’de 1000 metreden 
yüksek 435 adet dağ 
bulunuyor. Türkiye’nin bütün 
bölgelerinde özellikle de Doğu 
Anadolu’da büyük bir kış 
turizmi potansiyeli mevcut” 
ifadelerini kullandı.

BÖLGE HALKI DA 
KAZANIYOR
Türkiye’de kış turizmi 

potansiyeli çok yüksek 
olduğuna vurgu yapan 
Bayındır, “Ancak bu 
potansiyeli kullanmanın çok 
gerisindeyiz. Bu tip yerlerin 
pazarlaması yeterince 
yapılamıyor. Gece kulübü, 
yeme içme gibi etkinlikler 
konusunda pek seçenek 
olmuyor. Bu konuda ciddi 
yatırımlar yapılabilir. Kayak 
faaliyetinin yanına eğlenceler 
eklenmesi gerekiyor. Kış 
turizmi, turizmin 12 aya 
yayılması konusunda 
önemli potansiyeli bulunan 
alanlardan biri. İstihdam 
açısından da bölgelerinde 
oluşturduğu imkanlar ile de 
toplumsal bir vazife görüyor. 
Dolayısıyla bölge halkına da 
gelir kazandırıcı fonksiyonu 
bulunuyor” diye konuştu.  

Burak COŞAN

Dünya kış turizmi alanında 18’inci sırada bulunan  
Türkiye, basamakları daha hızlı tırmanmak istiyor.  
Türkiye’de kış turizmi alanında çok ciddi yatırım fırsatları 
olduğuna dikkat çeken sektör temsilcileri, “Önemli olan bol 
yıldızlı değil, her bütçeye uygun yatırım tesislerinin  
yapılması” ifadelerini kullandı. 

Kış 
turizminde 
10 bin yatak 
kapasitesi, 
78 bine 
çıkacak

TEŞVİK sisteminin 
revize edilerek turizm 
yatırımlarının Anadolu 
illerine yayılması 
konusunda ses getirecek 
ve yatırımcıları 
cesaretlendirecek 
düzenlemelerin 
yapılması gerektiğine 
değinen Timur Bayındır, 
“Otel yatırımlarında 
arz fazlası bulunan 
Antalya ve İstanbul 
gibi şehirlerimiz 
yerine alternatif 
bölgelerde yatırımları 
çeşitlendirmemiz 
gerekiyor. Kış turizmi 
de bu çeşitlendirmenin 
en önemli ayaklarından 
biri olmalı. Kış turizmi 
merkezlerinde 
çeşitlendirmeye önem 
verilmesi gerekiyor. 
Sadece beş yıldızlı 
tesisler değil, her 
bütçeye göre tesisler 
hayata geçirilmeli” dedi. 

TÜRKİYE’de kış 
otellerinin kış aylarında 
yerli ve yabancı 
5 milyona yakın 
ziyaretçi ağırladığına 
dikkat çeken Timur 
Bayındır, “Özellikle 
yarı yıl tatilinde yerli 
turistlerin de etkisiyle 
kış otellerinde doluluk 
oranları çok yüksek 
bir orana ulaşıyor. 
Günübirlik ziyaretçiler 
de kayak merkezlerine 
akın ediyor. Bu da 
yatırımcılar için güzel 
fırsatlar sunuyor” 
ifadelerini kullandı. 

YATIRIMCILAR 
IÇIN GÜZEL 
FIRSAT VAR

HER BÜTÇEYE 
UYGUN KAYAK 

TESISI
YAPILMALI 

TÜRKİYE’de Turizm Bakanlığı belgeli 28 kayak merkezinin 
faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Bayındır, bu merkezleri 
şöyle sıraladı: “Kocaeli Kartepe, Bursa Uludağ, Düzce Gölyaka 
Kardüz, Bolu Köroğlu, Kastamonu Ilgaz, Samsun Akdağ, 
Kayseri Erciyes, Erzurum Palandöken, Isparta Davraz, Kars 
Sarıkamış, Çankırı Ilgaz Kadınçayırı Yıldıztepe, Başburt Kop Dağı, 
Gümüşhane Zigana, Erzincan Ergan Dağı, Gümüşhane Çakırgöl, 
Gümüşhane Süleymaniye, Samsun Ladik Akdağ, Denizli Tavas 
Bozdağ, Mersin Tarsus Gülek Karboğazı, Ardahan Uğurludağ, 
Antalya Alanya Akdağ, Sivas Yıldız Dağı, Muğla Eren dağı, 
Aksaray Hasan Dağı, Artvin Kafkasör, Bitlis Sapgör, Malatya 
Hekimhan Yamandağı, Rize İkizdere Ovit Dağı.” 

Türkiye’de 28 kayak merkezi

SAĞLIKLI 
beslenmenin en 
önemli kısmını 

oluşturan taze meyve-
sebze ihtiyacımızı 
karşılayan manavlar, 
mevsim değişikliklerini 
en fazla hisseden mahalle 
esnaflarından biridir. Sattığı 
ürünlerin çoğunluğunu 
yaz-kış dükkanın önünde 
sergileyen manavlar yazın 
sıcak havanın, kışın da soğuk 
havanın tüm zorluklarını 
yaşarlar. Yalova’nın 
merkezinde 25 yıldır 
manavlık yapan 65 yaşındaki 
Recep Soysal, “Sabah 
6-6.5’ta dükkanı açarım kışın 
akşamları en erken 7.5-8’de 
kapatırım. Yılın 365 günü açık 
olmak zorundayız. Akşam 
işten çıkıp evine meyve 
götürmek isteyenleri bekler, 
dükkanı öyle kapatırım. 
Yazları tabi bir de kavun, 
karpuz alanlar oluyor, işler 
geceyarısına kadar uzuyor. 
Ama bizim ekmek paramız da 
bu. Şikayetimiz yok” diyor. 

ÇÜRÜRSE ZARAR  
BİZE YAZAR
Akşam geç saatte kapatsa 

da sabahları yiyecek içecek 
hizmeti veren mahallenin 
diğer esnaflarının ihtiyacı 
olur ya da acelesi olan olur 
diye erkenden dükkanını 
açtığını belirten Soysal, 
son dönemde daha da 
düşen kârlardan şikayetçi. 
İşinin en zor kısmının ise, 
meyve ve sebzeleri taze 
tutmak olduğunu kaydeden 
Soysal, şunları anlatıyor: 
“Halden malı alıp dükkana 
geldikten sonra, daha 
tezgaha yerleştirirken 5-6 
kilo çürük ya da müşteriye 
verilmeyecek şekilde ezilmiş 
ürün çıkıyor ortaya. Bir 
de işler eskisi gibi değil, 
durgun. Aldığın malı hemen 

satamıyorsun. Yeşillikler 
çok çabuk bozuluyor. Bizim 
de kendimize göre tabi taze 
tutmak için meslek sırlarımız 
var ama bir yere kadar. 
Sonunda illaki malın bir kısmı 
çürüyor. Bazen çürümeden 
satmak için zararına bile satış 
yapıyorum.” 

GRİP OLAN BİZE GELİR
En büyük rakibinin ise 

semt pazarları olduğunu 
söyleyen Soysal, kendisine 
yakın kurulan pazarların 
olduğu günlerde dükkanında 
kampanya yaparak 
müşterileri çekmeye 
çalıştığını söylüyor. Kaliteli 
ürün ve güleryüzlü hizmetle 
sadık müşteriler edinmeyi 
başardığını belirten Soysal, 
“Bizim işimiz esnaflık, yeri 
geliyor müşterinin derdini 
dinliyoruz. Yeri geliyor, 
tavsiyede bulunuyoruz. 

Mahallede grip olanı, yeni 
bebeği olanı ya da düğünü, 
nişanı olanı hep aldıkları 
ürünlerden anlıyoruz. Yani 
sadece manav değil, biraz dert 
ortağı da oluyoruz. Onlar da 
bizim dert ortağımız oluyor, 
birlikte geçinip gidiyoruz” 

MAHALLENIN ESNAFI MANAV 365 GÜN AÇIK

Sıcakta soğukta 
görev başında

AİLEDEN çiftçilik 
işlerinin olduğunu 
kaydeden Recep 
Soysal, “İlk gençlik 
yıllarımda aile işini 
istemedim. Bir süre 
şoförlük yaptım. 40 
yaşından sonra da 
manav dükkanı açtım. 
Şimdi iki torunum var 
onlar için çalışmaya 
devam ediyorum” 
diye konuşuyor.

Torunlarım için 
çalışıyorum

ESNAFIMahallemizin

‘KIŞLIK’ 
YATIRIM
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DİJİTAL dünyadaki güvenlik 
açıkları günümüzün en önemli 
sorunlarının başında geliyor. 

Müşterilerinizin size ulaşmasını 
engelleyen DDoS saldırıları, 
virüsler, bilgisayarlarınızdaki veya 
sunucularınızdaki tüm verinizin 
silinmesini sağlayan kötü amaçlı 
yazılımlar… Büyük şirketler bile 
yaptıkları dijital güvenlik yatırımlarına 
rağmen bu saldırılardan ve 
virüslerden kolaylıkla etkilenebiliyor. 
KOBİ’ler ise bu alandaki yatırımları 
önceliklendirmedikleri için daha 
savunmasız. KOBİ’lerdeki dijital 
güvenlik açığını birkaç rakamla 
anlatalım. Özellikle KOBİ’lerin yüzde 
97’si bir yıl içinde en azından bir kez 
sahte yazılım gibi bir dış tehditle 
karşılaşıyor. Bu durumların 35’i ise 
önemli bilgilerin kaybı ile sonuçlanıyor.

38 BİN DOLAR
KOBİ’lere yönelik yapılan siber 

saldırıların faturası ise 38 bin 
dolara kadar ulaşabiliyor. Güvenlik 
ihlallerinin yüzde 30’undan 
fazlası100 veya daha az çalışanı 
olan şirketlerde meydana geliyor. 
Yani siber saldırganların hedefinde 
küçük şirketler var. Bunda bilgi ve 
bütçe eksikliği nedeniyle bilişim 
güvenliğinde zayıf kalmalarının rolü 
büyük. KOBİ’lerin dijital ortamlardaki 
güvenliklerini sağlamak için hem 
ücretli hem de ücretsiz olarak alacakları 
önlemler bulunuyor. Bu ayki teknoloji 
yazımızda KOBİ’lerin dijital güvenlik 
için alması gereken önlemleri bir araya 
getirdik.

İ
ÇİNDE bulunduğumuz 
dijitalleşme çağında her 
geçen gün dijital hayatla olan 

bağlantımız güçleniyor. KOBİ’ler 
ve esnaflar için de bu çağa 
ayak uydurmak gittikçe önem 
kazanıyor. İşte bu gerçekten 
ve ihtiyaçtan yola çıkan Yapı 
Kredi, 2015 yılında esnaf ve 
KOBİ’lere özel yeni bir web sitesi 
hazırladı. KOBİ’lerin dijitalleşme 
sürecindeki ihtiyaçlarına 
ulaşabilmesini kolaylaştırmak ve 
işlerini dijital dünyaya taşıyarak 
daha verimli çalışmalarına 
destek olmak amacıyla harekete 
geçen Yapı Kredi, www.
yapikredikobi.com.tr’yi hayata 
geçirdi. 

www.yapikredikobi.com.tr 
adresine giren esnaf ve KOBİ’ler 
kendilerine özel hazırlanan 
bir dünyaya adım atıyorlar. 
Yapı Kredi KOBİ web sitesini 
ziyaret eden KOBİ’ler, bankacılık 
ürünleri başvurusundan, 
kendileri için düzenlenen 
kampanyalara, araç kiralamadan 
dijital çözümlere kadar birçok 
hizmetten faydalanabiliyor. 
Oldukça sade ve kullanımı kolay 
olan sitede KOBİ’ler,ayrıca, 
pazarlama, e-ticaret, satış gibi 
konularda uzmanlar tarafından 

hazırlanan videoları takip 
edebiliyor, piyasalar hakkında 
güncel verilere ulaşabiliyor. 
KOBİ’lerin ihtiyacına yönelik 
hazırlanan haberler ve 
makalelerin yanı sıra kullanıcılar 
etkinlik takvimi üzerinden 
vergi, SGK ödeme günleri, resmi 
tatiller ve il bazında fuar ve 
etkinlikleri takip edebiliyor ve 
iş kurmak veya büyütmek için 
yararlanabilecekleri devlet hibe 
ve destek programları hakkında 
ücretsiz danışmanlık almak için 
tek tıkla başvuru yapabiliyor.. 
Özetle KOBİ’ler iş hayatlarında 
ihtiyaç duyabilecekleri tüm 
bilgilere Yapı Kredi’nin KOBİ web 
sitesinden tek tıkla ulaşabiliyor. 

Kullanıcılar siteye üye 
olduktan sonra profil sayfası 
oluşturarak işletmeleriyle ilgili 
bilgileri ve ürün görsellerini web 
sitesine ekleyebiliyor. Sitede 
yaptıkları işlemlerden puan ve 
rozetler kazanabiliyor. 

1 MİLYON ZİYARET
Yayına alındığından bugüne 

geçen kısa sürede çok beğenilen 
ve 1 milyona yakın ziyaret alan 
www.yapikredikobi.com.tr’ye 
KOBİ ve esnafların ilgisi de 
artarak devam ediyor.

YAPI KREDİ’DEN 

KOBİ’LERE  
TEK ADRESTE 
TAM DESTEK 

Tüm şirketlerin 
iş hacimlerini 
arttırabilmesi 

için artık 
internet ve 

dijital çağda 
bulunması 

gerekiyor. 
Özellikle 

de KOBİ’ler. 
Ancak dijital 

çağdaki 
güvenlik 

tehlikeleri, 
şirketleri 

tehdit 
ediyor. Bu ay 

şirketlerin 
dijital 

mecralarda 
dikkat etmesi 

gerekenleri  
ele aldık.  

Ahmet
CAN

acan@hurriyet.com.tr

KOBİ’LERE 
DİJİTAL UYARILAR

SİBER suçlular, bilgisayar 
sistemini kontrol altına almak 
için yazılımların doğasındaki 
güvenlik açıklarını tespit ederek 
harekete geçiyor. Bu açıklardan 
faydalanmaya başlayan 
bilgisayar korsanları keşfettikleri 
bir açıktan şirketinize ait tüm 
bilgilere ele geçirebilir ve kendi 
lehine kullanabilir. Böyle bir 
sorunla karşılaşmamak için 
ise en etkili çözüm güvenlik  
yazılımları. Güvenlik yazılımları 
şirketinize her ne kadar ekstra 
bir ücret yükü getirecek olsa da 
dijital güvenlik için en önemli 
araçlardır.

Yazılımlardaki 
açıkları kapatın

KOBİ’lerin maruz kaldığı en önemli dijital tehditlerinin başında e-postalar geliyor. 
Günde yüzlerce e-posta arasında kötü amaçlı olanlara denk gelmek mümkün. 
Bilgisayar korsanları sahte e-postalar göndererek, tek bir linkle KOBİ’lere ait tüm 
bilgileri ele geçirebilir veya bilgisayarınızı kullanılamaz hale getirebilir.  
Dijital güvenlik yazılımlarının seçenekleri arasında yer alan e-posta taramalarıyla  
bu soruna çözüm bulabilirsiniz.

Son dönemlerin en önemli sorunlarının başında ‘botnet’ faaliyetleri geliyor. 
Şirketteki çalışanların farkına bile varmadan bilgisayarlarını ele geçiren botnetler, 
uzaktan saldırmak ve kötü amaçlı yazılımları yaymak amacıyla şirketinizi kullanıyor 
olabilir. Hatta botnetler, şirketiniz üzerinden haberiniz bile olmadan e-posta bile 
gönderebiliyor. Botnetleri bulabilmek için internet üzerinde birçok ücretsiz yazılım 
bulunuyor. Profesyonel bir destek için güvenlik yazılım paketlerini kullanabilirsiniz.

Özellikle ofisten bağımsız çalışmak 
için en çok kullanılan cihazlar akıllı 
telefon ve tablet gibi mobil cihazlar. 
Çalışma ortamlarının artık mobil 
cihazlara doğru kayması, bilgisayar 
korsanlarını da harekete geçirdi. 
Daha önce bilgisayarlardaki bilgileri 
çalmak için çalışan korsanlar, artık 
mobil cihazlara da yöneldi. Akıllı 
telefon veya tabletlere indirilecek bazı 
uygulamalar, e-posta başta olmak 
üzere birçok şifrenizin çalınmasına 
neden olabilir. Bu yüzden iş amaçlı 
kullanılan akıllı telefon ve tabletlere 
yüklenen uygulamalara dikkat 
edilmesi gerekiyor. Ayrıca ücretli 
olarak satılan güvenlik uygulamaları 
da bu cihazlardaki güvenliğinizi 
sağlayacaktır.

Şirketlerin önem gösterdikleri 
alanların başında artık sosyal ağlar 
da geliyor. Ürünlerin tanıtılması 
ve müşterileri ilişkileri gibi birçok 
iletişim sosyal ağlardan yapılabiliyor. 
Sosyal ağlardaki hesapların 
bilgisayar korsanları tarafından 
ele geçirilmesi ise tam bir felakete 
dönüşebiliyor. Buradaki tehlike 
ise gönderilen linklerden geliyor. 
Sosyal ağ şifrelerinizi ele geçirme 
amaçlı web sitelerine yönlendirilen 
linklerle sosyal medya hesaplarınızı 
kaybedebilirsiniz. Bu yüzden sosyal 
medyayla ilgilenen ekibin dikkatli ve 
kimlik avı hırsızlığına karşı donanımlı 
olması gerekiyor. Kişisel güvenlik 
duvarı yazılımları ise uyarıylarla sizi 
bu sorundan kurtarabilir.

Dijital ortamlardaki güvenliğiniz 
için ne kadar yatırım yapsanız az. 
Yöneticilerin veya çalışanlarınızın 
en küçük bir hatası, tüm şirketinizin 
bilgilerinin ele geçirilmesini veya 
sisteminizin devre dışı kalmasını 
sağlayabilir. Bu yüzden şirket 
çalışanlarının eğitimleri çok önemli. 
Her geçen gün yeni taktikler 
geliştiren bilgisayar korsanlarının 
saldırılarından korunabilmek için yılın 
belirli zamanlarında siber güvenlik 
eğitimleri almanızda fayda olacaktır. 
Bu eğitimler için en iyi adresler ise 
bilişim hukukçuları ve uzmanları. 
Böylelikle şirketinizin siber güvenlik 
açısından donanımlı hale getirebilir 
ve gelecekte yaşanabilecek tüm kötü 
senaryolara hazırlıklı olabilirsiniz.

Herşey bir e-posta ile başlayabilir

Güvenlik için profesyonel destek

Mobil cihazları 
unutmayın

Tehlike sosyal 
ağlarda

Dijital güvenlikte 
eğitim şart

Güvenlik
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