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Unutulan lezzetlerle 
başarıyı yakaladı

Her türlü kahveyi 
internetten satıyor

Şirketler yeni müşteri kazanmaya 
odaklanırken, bir yandan da 
maliyetleri düşürmeye çalışıyor. 
Bu kapsamda şirketler filolarında 
bulunan araçlarda tasarruf için kolları 
sıvadı. Şirket araçlarının yerini tespit 
eden ve takip sağlayan bu cihazlar ile 
tüm filo takip edilebiliyor. Araçların ne 
kadar yakıt tükettiğinden frene basma 
sertliğine kadar tüm verilerle tasarruf 
yapabilmek de mümkün. Eskiden 
maliyetler yüzünden büyük şirketlerin 
filolarında kullanabildiği araç 
takip sistemleri artık birkaç 
araca sahip olan küçük 
şirketler tarafından bile 
kullanılabiliyor.

Araç takip   
sistemiyle tasarruf

BUNDAN 29 yıl önce açtığı Çiya 
Restoran ile müşterilerine farklı 
lezzetler sunan Musa Dağdeviren 
Kadıköy’de 3 restoran açtı. 
Kebapçılığı kolay yoldan para 
kazanabilecek bir yer olarak 
görmediğini söyleyen Dağdeviren, 
“Unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri ön 
plana çıkararak farklılığı 
ortaya koyduk. Deneysel 
bir mutfak anlayışıyla 
başarıyı yakaladık” dedi.

16 yıllık kurumsal iş tecrübesinin 
ardından kendi işini kurmaya karar 
veren Levend Aktaş, sonunda  
çok sevdiği kahve işine girdi. 
E-ticaret sitesi ‘kahve.com’ 
üzerinden farklı marka ve yörelere 
ait kahveleri aynı platform üzerinden 
satmaya başlayan Aktaş, “60’ı aşkın 
kahve zinciri ve cafe müşterimiz  
var. Her türlü ekipman ve  
aksesuarı satıyoruz. Siparişlerin 
yüzde 80’i İstanbul dışından 
geliyor” dedi. S7
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Türkiye’de 
girişimcilik 

yükseliyor. 
Genç ve kadın 
girişimciliğinin 
desteklenmesi 
adına devlet 
kaynaklı destekler 
veriliyor. 

Çünkü girişimci 
sayımızın artması ve 
onların başarılı şirketler 
kurup geliştirmesi 
ülkemizin geleceği için 
çok önemli. Bir taraftan 
da mevcut şirketlerimizin 

sektörlerine ve 
faaliyetlerine göre 
büyümesi, küresel 
rekabete açılıp 
başarılı olması 
için destekler 
veriliyor. 
Bütün bunlar 
önümüzdeki 

yıllarda da devam 
edecek. Aslında temel 
amaç, dünyanın en 
rekabetçi, en büyük ve 
krizlere en dayanıklı 
şirketlerine sahip bir ülke 
olabilmek. 

TÜRKİYE’de büyümenin 
ve istihdamın itici gücü 
konumundaki KOBİ’ler, 

ülke ekonomisinin yüzde 
99’unu oluşturuyor. Eko-
nomi için bu denli öneme 
sahip KOBİ’lerin bankacı-
lıktan telekomünikasyona 
farklı alanlarda rahat bir 
şekilde, kendilerine en uy-
gun hizmeti alarak gelişme-
leri, rekabette güçlenmeleri 
ülke kalkınması açısından 
da büyük öneme sahip. 

KOBİ’lere yönelik ürün ve 
hizmetlerinde işletmelerin 
gelişimine katkı sunmayı ve 
bu yolla ülke ekonomisine 
destek sağlamayı amaçla-
yan Yapı Kredi, KOBİ’leri 
dijital dünyaya daha fazla 
yaklaştırmak ve bu alanda 
onlara hizmetler sunarak 
geliştirmeye yönelik hizmet-
ler sunuyor. Bu kapsamda 
Yapı Kredi, KOBİ’lere özel 
hazırladığı web sitesi  
www.yapikredikobi.com.tr’de 

sürekli yenilenen kampan-
yalar ve hizmetlerle KO-
Bİ’lerin yanında yer alıyor. 
Yapı Kredi KOBİ website-
sinin KOBİ’lere sunduğu 
son yeniliklerden biri de, 
KOBİ Seyahat Modülü. Bu 
modülle Yapı Kredi KOBİ 
websitesi üyeleri, Yapı 
Kredi’nin bookinturkey.com 
ile gerçekleştirdiği işbirliği 
kapsamında iş seyahatlerini 
www.yapikredikobi.com.tr 
üzerinden planlayabiliyor.
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KOBI’LERE ÖZEL FIRSATLAR
yapikredikobi.com.tr’den

EĞER mağazanıza, 
restoranınıza gelen 
müşterilerinizden ya 

da şirketinize telefon eden 
müşterilerinizden, ‘başka şubeniz 
var mı’, ‘filan yere ürün teslimatı 
yapıyor musunuz’, ‘daha farklı 
ne tür ürün ve hizmetleriniz var’ 
gibi soruları sık sık alıyorsanız bu 
sorular artık işinizi büyütmenin zamanın 
geldiğini gösteriyor. Artan taleplerden 
ve sektördeki gidişata bakarak işinizi 
büyütmenin zamanının geldiğine 
karar verdiniz. Peki ama nasıl? Doğru 

zamanda büyüme atılımı kadar 
bunu nasıl yapacağınız da önemli 
bir konu. Çünkü birçok farklı 
yolla işi büyütmek mümkün. 
Örneğin şube açabalirsiniz, 
franchise verebilirsiniz, 
ortaklık yolunu seçebilir ya 
da başka bir işletmeyi satın 
alarak da istediğiniz büyümeyi 

yakalayabilirsiniz. Ancak uzmanlar, 
işinizi büyütmeye kalkışmadan önce 
ürün ve hizmetlerinizde mutlaka 
yüksek kaliteyi yakalamanız gerektiği 
önerisinde bulunuyor. 

Aslında büyümenin en etkili ve 
en düşük maliyetli yolu, mevcut 
müşterilerinize olan satışlarınızı 
arttırmaktan geçiyor. Girişimcilere ilk 
tavsiye edilen büyüme yolu, mevcut 
müşterilere odaklanma yöntemi. Bu 
yolla iş hacminizi arttırmayı deneyip 
başarılı olduysanız sonraki aşamaya 
geçebilirsiniz. Bu da genelde halen 
içinde bulunduğunuz fiziki ortamı 
biraz daha genişletmek ile mümkün. 
Bazen fiziki genişleme yerine daha 
üst bir teknolojiye sahip makina 
alarak da büyüme için adım atmış 

olursunuz. Hatta işletmenizin açık 
olduğu zamanı birkaç saat artırarak 
daha fazla müşteriye satış yapabilirsiniz. 
Tek başına satış sürenizi uzatmanız 
bile büyümenize katkı sağlayabilir. 
Önemli olan ciddi bir hamle yapmadan 
önce işletmenizin ihtiyaçlarını doğru 
tespit etmiş olmanız ve bunları 
karşılayabilecek finansmanı iyi 
planlamanız. Ekonomiyi Büyütenler’de 
bu ay yeni bir şube açarken, 
farklı bir şehirde işe başlarken 
ve ortak alırken nelere dikkat 
edilmesi gerektiğini ele aldık.
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MAHALLENIN ESNAFI Terzilik en eski meslek KOBİ’ler sırtladı
Terziliği 40 yıldır yaptığını söyleyen 54 
yaşındaki Memhet Gönülden, “Kendimi 
bildim bileli, kumaşın içindeyim. Meslek 
yıllar içinde çok değişti. Artık yeni dikiş 
neredeyse çok az yapılıyor. Terzilerin çoğu 
paça boyu ayarlama, daraltma gibi tadilat 
işlerine yöneldi. Ne olursa olsun bu meslek 
bitmez. Dünyanın en eski mesleği ve 
insanlar oldukça da yaşar” dedi. 
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KOBİ’lerin değişen piyasa koşullarına 
çok hızlı uyum sağladığını dile getiren 
TAYSAD Başkanı Alper Kanca,  “KOBİ’ler 
otomotiv sanayisinde ve ülke ekonomisinde, 
ihracat, istihdam, yatırım ve katma değer 
yaratılmasında çok önemli rol oynuyor. Taşıt 
araçları yan sanayinde Ar-Ge’ye büyük önem 
verilmesi gerekiyor. Ancak Ar-Ge ile 
rekabetçi bir yapıya kavuşulabilir” dedi. 

Hülya
GÜLER

İster büyük ister küçük bir işletme sahibi olsun günümüzde her girişimcinin hedefinde işi büyütmek var. Büyümenin sağlıklı olması için 
zamanlamanın doğru olması ve iyi bir planlama yapılması gerekiyor. Bazen mağazanızı ya da cafenizi birkaç saat daha açık tutmanız 
bile, hedeflediğiniz büyümeye katkı sağlayabilir. O yüzden harekete geçmeden önce büyümenin püf noktalarını sizin için derledik.  
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KOBİLERE BÜYÜME 
STRATEJİLERİ

DAHA FAZLA MÜŞTERI  
KAZANMANIN   
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Kurulduğu 1987 yılından bugüne estetik çizgileriyle
ve modern tasarımlarıyla hayatınıza ışık tutan,
yaşadığınız mekanları parlak fikirler ile aydınlatan
Özcan Aydınlatma, kalitesini ve şıklığını koruduğu
yeni tasarımlarından oluşan koleksiyonunu gururla
beğeninize sunar.

KOBİLERdE PLanLı
BüyümEbüyüme 

tüyoları 
YENİ bir şube açmak 
daha yüksek kapasiteli 
bir makina almak 
gibi önemli bir 
adım atmadan önce 
büyüme konusundaki 
öngörülerinizi test 
etmek için birkaç 
küçük ipucu: 

Mevcut 
müşterilerinize 

daha fazla satış 
yapmayı deneyin. 
Bunun için 
portföyünüze 
sattığınız ürünleri 
tamamlayan ya da 
benzer ürünler 
ekleyebilirsiniz.

Müşterilerinizin 
değişen 

ihtiyaçlarını ve 
sektörünüzdeki son 
trendleri takip edin. 
Faaliyet alanınızla ilgili 
son moda ürünleri her 
zaman bulundurun.

Yüksek 
teknolojili bir 

makinanın fiyatı çok 
yüksekse ikinci elini 
alın. Ödemede farklı 
finansal ürünleri 
değerlendirebilirsiniz.

Mağazanızı ya da 
cafenizi daha 

uzun saatler açık 
tutmayı 
deneyebilirsiniz. 
Örneğin kahvaltı 
vermiyorsanız, buna 
başlayabilir ya da 
akşam mağazanızı 2 
saat daha geç 
kapatabilirsiniz. 

Memnun 
müşterinin 

gücünden yararlanın. 
Müşterilerinize fırsat 
olduğunda sizi tavsiye 
edebileceklerini 
zaman zaman hatırlat-
manızda yarar var. 

BÜYÜME hamlesi yeni müşteri ve 
satış imkânının yanında bir miktar 
risk almak anlamına da geliyor. Bu 
riski minimize etmek için kendinize 
doğru soruları sormalısınız. Kimsenin 
deneme-yanılma yöntemi ile 
öğrenmeyi tercih edecek kadar bol 
zamanı ve sermayesi olmadığına göre 
işinizi büyütmeden önce aşağıdaki 
sorulara göz atabilirsiniz: 

Ne tür bir genişleme? Fiziksel 
mi, operasyonel mi? Bir şube 

mi açmalıyım, yoksa internet 
üzerinden satışa mı başlamalıyım? 
Bu sorulara cevap vermek için 
öncelikle işletmenizin ve ekibinizin 
kapasitesini iyi değerlendirmeli, bir 
yandan müşterilerinizi bir yandan 
da rakiplerinizi daha iyi tanımaya 
çalışmalısınız. 

Büyümenin maliyeti ne olacak? 
Bu maliyeti ne kadar sürede 

çıkarırım? Alacağım yeni makina 
bana nasıl bir fayda sağlayacak? 
Elimdeki kaynağı en iyi şekilde 
değerlendirmenin yolu söz bu yatırım 
mı? Eğer bu sorulara şu ya da bu kadar 
süre içinde maliyetimi çıkarabilirim 
gibi öngörülerde bulunabiliyorsanız o 
zaman yatırımınızı planlayabilirsiniz. 

Genişleme gerçekten yeni bir 
müşteri kazanımı sağlayacak 

mı? Cevabınız evet ise, o zaman hem 
mevcut hem de yeni müşterilerinizin 
memnuniyetini sağlamalısınız.   

Bir diğer önemli konu da 
planladığınız büyümeyi nasıl 

finanse edeceksiniz? Bu yeni durumda 
olası risklere ekonomik olarak hazır 
mısınız? Mevcut işinizi işler kötü giderse 
korumayı başarabilecek misiniz?

Planladığınız yeni  iş için gerekli 
finansal desteği alıp alamayaca-

ğınızı harekete geçmeden önce kontrol 
edin. Böylece en başta durumu tespit 
edip, gereksiz yere zaman ve enerji 
harcamazsınız. 

büyüme kararından 
önce sormanız 
gereken sorular

BÜYÜMEK denince ilk akla gelen 
fiziksel büyüme. Yani ya daha geniş 
bir mağazaya geçmek ya da bir şube 
daha açmak. Oysa bugün teknoloji size 
internet üzerinden fiziksel olmayan 
ama yerel pazarınızdan başlayıp 
dünyanın öbür ucuna kadar açılan 
son derece geniş bir pazar sunuyor. 
İnternetin sunduğu fırsatların yanı 
sıra halen fiziksel büyüme ihtiyacı 
hissediyorsanız o zaman bu kararı 
verirken hem genel ekonomi hem de 
tüketici trendlerine bakın. Kârlılığınıza 
ve büyüme potansiyeline bakın. 
Şubeyi illaki kendiniz açmak zorunda 
değilsiniz. Diyelim ki ekip ve zaman 
olarak yeni bir şube açamayacaksınız 
ama çok yoğun talep gördüğünüz bir 
lokasyonda sizinle aynı kaliteyi ve 
politikaları sunacak bir girişimciye 
franchise verebilirsiniz. Bazen de 
size benzer bir iş yapan ya da sizin 
ürünlerinizi tamamlayan ürün ve 
hizmetleri olan bir işletmeyle işbirliği 
de büyümenize katkı sağlar. Bir 
yandan mevcut müşterilerinizin farklı 
ihtiyaçlarını karşılarken, bir yandan 
da karşılıklı olarak birbirinizin müşteri 
portföyünden yararlanabilirsiniz. 

Büyümede ilk akla
gelen şuBe açmak

Tek kişilik girişimleri 
BüyüTmenin püf nokTaları 

İşinizin en başında tek bir ürüne veya 
hizmete odaklanmalısınız. Bu size 

öncelikle işinizde uzmanlaşma, iş süreçlerinizi 
mükemmeleştirme fırsatı verir. 

Belli bir müşteri kitlesi oluşturduktan sonra 
bu tek ürün ya da hizmetinize benzer ya 

da tamamlayıcı ürün ve hizmetler ekleyerek 
satışlarınızı ve müşteri sayınızı arttırabilirsiniz. 
Örneğin, yeni doğan bebeklere yönelik bebek 
battaniyesi ile başlayıp bu konuda kendinizi 
kanıtladıktan sonra, bebek önlüğü, temel 
bazı bebek giysileri de satarak ürün gamınızı 
genişletip müşterilerinizi arttırabilirsiniz. 

Mevcut müşterilerinize daha fazla satış 
yapmayı hedefleyebilirsiniz. Çünkü mevcut 

hali hazırda sizi tanıyan bir müşteriye satış, 
yeni müşteri bulup satış yapmaktan daha az 
maliyetlidir. Örneğin, büyük kahve zincirlerinin 
yaptığı 10 kahve alana bir kahve bedava 
gibi yöntemleri siz de kendi müşterilerinize 
uygulayabilirsiniz. 

Belli bir iş hacmini yakalayınca işe yarı 
veya tam zamanlı bir elaman alarak yakın 

mesafelere servis yapmaya başlayabilirsiniz. 
Bu da size birden bire yeni müşteriler 
kazandıracaktır.

ORTAKLIKLAR da tıpkı evlilikler gibi büyük bir 
heyecan ve iyi niyetli yaklaşımlar ve uzun vadeli 
planlarla başlar. Ama her zaman uzun ömürlü 
olmayabilir. Uzun ömürlü ve tüm tarafların 
faydalandığı bir ortaklığa adım atmadan önce 
potansiyel ortağınız veya ortaklarınızla birlikte 
bir projede çalışmanızın yararı olur. Bunun için 
sıfırdan ortak bir projeye başlayıp bitirmelisiniz. 
Böylece bir işin en başından en sonuna kadar 
ki tüm aşamalarında potansiyel ortağınızı 
daha yakından tanıma fırsatı yakalarsınız. 
Ayrıca nasıl bir ortaklık istediğinize, çoğunluk 
hissenin kimde olacağına önceden karar verin, 
müzakere sürecinin başında bunu net bir şekilde 
ortaya koyun. Şirketiniz ve kendiniz için önemli 
değerleri, hedeflerinizi ve sizin için olmazsa 
olmaz olan kurallar üzerinde daha en başından 
anlaşmalısınız. Üzerinde anlaştığınız her şeyi 
yazılı olarak kaydedin. Son olarak bir sorun 
yaşanırsa yani anlaşamazsanız ortaklıktan nasıl 
ayrılacağınızı da mutlaka planlayın.

Müşterilerinizden sık sık, ‘başka 
şubeniz var mı, başka ne tür ürünler 
satıyorsunuz?’ gibi sorular almaya 
başladıysanız, sizin için artık işi 
büyütmenin zamanı gelmiş demektir. 
Büyüme tamam ama nasıl, şube 
mi açmalı, internetten mi satışa 
başlamalı diyorsanız, bu yazı tam 
size göre. 

orTağınızı 
doğru seçin

İ
STER ciddi bir sermayeyle 
kurulmuş büyük bir 
işin, ister daha mütavazı 

bütçeli küçük bir işin 
başında olsun ya da ailesinin mevcut 
işini devam ettiren biri olsun, bugün 
hemen her girişimci tüm enerjisiyle 
işini büyütmenin peşinde. Herkesin 
hedefindeki büyüme günümüzün yoğun 
rekabet ortamında belki zor bir hedef 
ama imkânsız değil. Peki işin en zor 
kısmını yani belli bir müşteri kitlesini 
yakalayarak başarılı olmuş bir işletmeyi 
büyütmenin zamanının gelip gelmediğini 
nasıl anlarsınız ya da gerçekten işinizi 
büyütmenize gerek var mı? Ekonomiyi 
Büyütenler’de bu ay binlerce çalışanı 
olan global bir şirketin en tepesindeki 
yöneticiden, birkaç çalışanıyla birlikte 
kendi işini yürüten küçük bir işletmenin 
sahibine kadar her girişimcinin kafasını 
meşgul eden ‘büyüme tamam ama nasıl 
ve ne zaman’ sorularını ele aldık. 

ARTAN TALEP ÖNEMLİ 
Araştırmalar eğer mağazanıza, 

restoranınıza gelen müşterilerinizden 
ya da şirketinize telefon eden 
müşterilerinizden, ‘başka şubeniz var 
mı’, ‘filan yere ürün teslimatı yapıyor 
musunuz’, ‘daha farklı ne tür ürün 
ve hizmetleriniz var’ gibi soruları 
sık sık alıyorsanız bu 
durum artık işinizi 
büyütmenin 
zamanının 
geldiğine işaret 
ediyor. Artan 
taleplerden 
ve sektördeki 

gidişata bakarak işi büyütmenin 
zamanının geldiğine karar verdiniz. Peki 
ama nasıl? Doğru zamanda büyüme 
atılımı kadar bunu nasıl yapacağınız 
da önemli bir konu. Çünkü birçok 
farklı yolla işi büyütmek mümkün. 
Başka bir semte ya da şehre şube 
açabalirsiniz, franchise verebilirsiniz, 
sermayesi güçlü biri ile ortaklık yolunu 
seçebilir veya başka bir işletmeyi siz 
satın alabilirsiniz. İşinizi büyütmeye 
kalkışmadan önce mutlaka yüksek 
kaliteyi yakalamalısınız. Bundan emin 
olduktan sonra yeni müşteri edinmeye 
ve mevcut müşterilerinize daha fazla 
satış yapmaya odaklanabilirsiniz. 
Aslında büyümenin en etkili ve en 
düşük maliyetli yolu, mevcut 
müşterilerinize olan satışlarınızı 
arttırmaktan geçiyor. Girişimcilere 
ilk tavsiye edilen büyüme yolu 
bu. Sonraki aşama ise, fiziki 
genişleme. Bazen de fiziki 
genişleme yerine daha üst bir 
teknolojiye sahip makina ve 
ekipman alarak da büyüme 
için adım atmış olursunuz. 
Önemli olan ciddi bir 
hamle yapmadan önce 
işletmenizin ihtiyaçlarını 
doğru tespit etmiş olmanız 
ve bunları karşılayabilecek 
zamanı ve  finansmanı iyi 
planlamanız. 

Hülya GÜLER

SATIN ALARAK 
BÜYÜMEDE 

YEDEK SERMAYE 
ÖNEMLİ

Başka bir şehre 
giderken öncelikle 

işletmenizin ismine 
dikkat edin. Örneğin 

içinde istanbul geçen 
bir markayı İzmir’de 

tutturmanız zor 
olabilir ama bazen 

de Ayvalık Tostu gibi 
ismi tercih ederek bir 

yörenin ün kazanmış 
bir ürünün ününden 

yararlanabilirsiniz.  
Gideceğiniz 

şehrin tüketim 

BAŞKA 
BİR ŞEHRE 

GİDERKEN
alışkanlıklarını, 
ihtiyaçlarını, 
geleneklerini iyice 
öğrenin. Sizin 
yürüttüğünüz 
faaliyetin gittiğin yerin 
kültürüne aykırı olup 
olmadığını önceden 
tespit edin. Ona göre 
lokasyon seçer veya 
ürün ve hizmetlerinizi 
tasarlarsınız. Ancak 
yeni bir şehirde de 
olsanız başarılı olan 
iş modelinizie sadık 
kalın.

Bazen de işi 
büyütmenin en etkili 

yolu başka bir şirketi 
veya dükkânı satın 

almaktan geçer. Eğer 
hazır bir işi almayı 

planlıyorsanız bütün 
paranızı şirketi 

almaya ayırmayın, 
bir miktar işletme 

sermayesi ayırın. 
Böylece satın almadan 

sonraki süreçte işler 
planladığınız gibi 

gitmezse elinizdeki 
sermaye ile bir süre 

dayanır ve yeni bir 
plan yaparsınız. 
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TÜRKIYE’de 
girişimcilik 
yükseliyor. 

Genç ve kadın 
girişimciliğinin 
desteklenmesi 
adına devlet 
kaynaklı 
destekler 
veriliyor. Çünkü 
girişimci sayımızın artması ve onların 
başarılı şirketler kurup geliştirmesi 
ülkemizin geleceği için çok önemli. 
Bir taraftan da mevcut şirketlerimizin 
sektörlerine ve faaliyetlerine göre 
büyümesi, küresel rekabete açılıp 
başarılı olması için destekler veriliyor. 
Bütün bunlar önümüzdeki yıllarda da 
devam edecek. Aslında temel amaç, 
dünyanın en rekabetçi, en büyük ve 
krizlere en dayanıklı şirketlerine sahip 
bir ülke olabilmek. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
verdiği bilgilere göre, şirketlerimizin 
dayanıklılığı (ömrü) bugün 
Avrupa’daki birçok ülkeye göre iyi 
noktalara geldi. Bunu doğrulayan 
veri ise 2009 yılında kurulan şirket 
sayısının kapanan şirket sayısana 
oranı yüzde 24 iken, 2015’te bu oranın 
yüzde 18’e kadar düşmesi. Diğer 
olumlu veri de şirketlerimizin hayatta 
kalma oranı yani ömrü. Buradaki 
tabloya göre 30 yaş üzeri şirketlerimiz 
toplam şirketler içinde yüzde 20 paya 
sahip. Süreyi 5 yıla çekersek bu oran 
yüzde 67.5’e kadar yükseliyor.   

AİLE ŞİRKETLERİNİN GELİŞİMİ
Türkiye’de kurumsallaşma ve 

ortaklık kültürü ne yazık ki olması 
gereken noktalardan çok uzaklarda. 
Bu nedenle büyüyemiyoruz. Hikaye 
genellikle şöyle yaşanıyor: 

Bir Küçük ve Orta Boy İşletme 
(KOBİ) birinci kuşak tarafından 10-50 
milyon lira ciroya kadar çıkarılıyor. 
Eğer kurucunun kardeşleriyle 
ortaklığı varsa hemen bölünme 
gündeme gelebiliyor. Kurucu tek ise 
ikinci kuşak devreye girerken, ailede 
kardeş, gelin, damat, kuzen eksenli 
bir fetret dönemi başlıyor. Yetki, 
gelir, miras tartışmalarıyla büyüyen 
gerilim, şirketi yönetilemez hale 
getiriyor. Oysa yapılması gereken; 
şirket ve aile anayasalarının çok 
önceden yazılmış olmasıydı. Bu 
yöntemle ikinci kuşak üyelerinin 
şirkette hangi zamanda, ne tür bir 

donanımla, ne görev alabilecekleri, 
hissedarlık durumları netleşmiş 
olmalıydı. İşte bütün bunlar 
kurumsallaşamama sorununun 
acı dolu sonuçları olarak şirketleri 
büyüme yolunda engelliyor hatta 
küçültüyor veya yok ediyor.

ORTAKLIK KÜLTÜRÜMÜZ ZAYIF
Büyümenin önündeki ikinci 

engelimiz ise ‘ortaklık kültüründen 
yoksun’ bir girişimci psikolojimizin 
olması. ‘Küçük olsun benim olsun’ 
anlayışı ‘azıcık aşım ağrısız başım, 
ortak atın beli sakat olur, ortak 
öküzden buzağı yeğdir’  
gibi atasözlerine uyumlu 
davranışlarımızı değiştirmemiz 
gerekiyor. Bunun yerine ‘Büyük  
olsun bizim olsun’ anlayışı egemen 
olmalı. Çünkü şirketlerin büyümesi 
sermaye güçlerine bağlı. Ölçek 
ekonomisini başarmak, küresel 
rekabette büyüklerden pazar 
payı kapmak hep daha büyük 
sermayelerle mümkün.

Girişimcilik yükseliyor

1 yıllık 5 yıllık

Türkiye’de şirketlerin ömrü (%)

10 yıllık 20 yıllık 30 yıllık

89.7
67.5

42.6
35.8

20

Yıl Kurulan Kapanan Kurulan her 100 yeni 
 şirket sayısı şirket sayısı şirket karşısında
   kapanan şirket oranı
2009 43.239 10.402 %24
2010 50.424 11.400 %23
2011 53.409 13.094 %25
2012 38.887 14.168 %36
2013 49.028 15.538 %32
2014 57.710 14.002 %24
2015 66.701 12.114 %18

Kapanan şirketlerin kurulan şirketlere oranı 2015’te
en düşük seviyede

AN
AL
İZ

Sadi
ÖZDEMİR

Orta ve uzun vadeli hedefler belirleyin
Yönetim, insan kaynakları, ihracat, 

ucuz finansmana ulaşma konularında 
profesyonel danışmanlık alın.

Sektörünüz, bölgeniz ya da ölçeğinize 
göre hangi destekleri, hibe ve teşvikleri 
alabileceğinizi inceleyin ve bunlara ulaşın.

Şirketiniz için halen bir aile anayasası 
yoksa bir an önce hazırlayın.

Ortaklık tekliflerini elinizin tersiyle 
reddetmeyin. Bunun yerine her birini 
ciddiye alın ve dikkatle inceleyin.

Daha kurumsal ve şeffaf olmak için, 
daha ucuz finans bulmak için ‘halka 
açılmayı’ gündeminize alın. Borsa 
İstanbul’da size göre kotasyon imkanı var.

Sağlıklı büyüme 
için bazı öneriler

TÜRKIYE’de yaklaşık 345 
üye ile 1978 yılından bu 
yana hizmet verdiklerini 

ifade eden Taşıt Araçları Yan 
Sanayicileri (TAYSAD) Başkanı  
Başkanı Alper Kanca, dernek 
üyelerinin 22 milyar dolarlık 
ciroya sahip olduğunu, 9 
milyar dolar doğrudan ihracat 
yaptığını, 140 binin üzerinde 
de istihdam sağladığını 
söyledi. TAYSAD üyelerinin 
üretimlerinin yaklaşık yüzde 
70’ini ihraç ettiğinin altını çizen 
Kanca, “Sektörümüzdeki toplam 
ihracatın yaklaşık yine yüzde 
70’i AB ülkelerine yöneliktir. 
Bugün itibariyle 22 üyemizin, 
24 ülkede, 59 adet tesis yatırımı 
bulunuyor” dedi. TAYSAD 
üyelerinin çoğunluğunun 
KOBİ statüsünde olduğuna 
vurgu yapan Kanca, “KOBİ’ler, 
değişen piyasa koşullarına 
hızlı uyum yetenekleri, esnek 
üretim yapıları, bölgeler 
arasında dengeli büyüme, 
işsizliğin azaltılması ve yeni iş 
alanları açılmasındaki katkıları 
gibi bir dizi olumlu özellikleri 
nedeniyle, ülkelerin ekonomik 
ve sosyal kalkınmasının temel 
taşlarıdır” diye konuştu.  

İSTİHDAM ARTIŞI
Gerek otomotiv sanayisinde 

gerekse tüm ülke ekonomisinde, 
ihracat, istihdam, yatırım ve 
katma değer yaratılmasında 
önemli rol oynayan KOBİ’lerin 
en önemli sorunlarından 
birisinin öz kaynak yetersizliği 
ve finansman kaynaklarına 
erişim olduğunu belirten 
Alper Kanca, “KOBİ’lerin 
problemlerinin çözümü, 
girişimciliği daha cazip hale 
getirerek yeni KOBİ’lerin 
kuruluşunu da sağlayacak 
ve bu durum üretim, refah ve 
istihdamı artırarak ekonomik 
büyüme ve kalkınma ortamını 
oluşturacaktır. Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun geçtiğimiz 
günlerde açıkladığı, Küçük 
ve Orta Büyüklükteki Girişim 
İstatistikleri’ne göre KOBİ’ler, 
toplam girişim sayısının yüzde 
99.8’ini, istihdamın yüzde 
74.2’sini, maaş ve ücretlerin 
yüzde 54.7’sini, cironun yüzde 
63.8’ini, faktör maliyetiyle 
katma değerin (FMKD) yüzde 
52.8’ini ve maddi mallara 
ilişkin brüt yatırımın yüzde 
53.3’ünü oluşturdu. Küçük ve 
orta büyüklükteki imalat sanayi 
girişimlerinin yüzde 60.8’i 
düşük teknoloji ile çalışırken, 
bu girişimler istihdamın yüzde 

55.1’ini, faktör maliyetiyle 
katma değerin yüzde 43.6’sını 
oluşturdu. KOBİ’ler büyüklük 
grupları ayrıntısında 
incelendiğinde,1-19 kişi çalışan 
girişimlerin yüzde 61,4’ü düşük 
teknoloji, yüzde 30.2’si orta-
düşük teknoloji, yüzde 8.2’si 
orta-yüksek teknoloji ile çalıştı. 
20-49 kişi çalışan girişimlerde 
bu paylar sırasıyla yüzde 54.3, 
yüzde 27.7, yüzde 17.1 iken 
50-249 kişi çalışan girişimlerde 
yüzde 50.4, yüzde 30.5, yüzde 
17.6 oldu. Üç büyüklük 
grubunda da istihdamın 
yarısından fazlasının düşük 
teknoloji ile çalışan girişimlerde 
bulunduğu görüldü” dedi. 

MESAFE KATEDİLDİ
Özellikle son yıllarda yapılan 

düzenlemeler sayesinde 
Türkiye’de Ar-Ge çalışmalarında 
önemli gelişmeler 
kaydedildiğini söyleyen Kanca, 
“Türkiye genelindeki 230’u 
aşkın Ar-Ge Merkezi’nin 58’i 
TAYSAD üyesidir. Yani Ar-Ge 
Merkezlerinin dörtte birini 
TAYSAD oluşturuyor. Elbette 
ki, rekabetçiliğimizi ve Ar-
Ge’ye yaptığımız yatırımları 
sürekli olarak arttırmamız ve 
dışa açılımımızı geliştirmemiz 
gerekiyor. Amacımız, üniversite 
sanayi işbirliğiyle top yekün 
Ar-Ge seferberliği başlatmak 
ve yapılan başarılı çalışmaları 
ihraç etmekt. Bu alanda 
somut projelerin üretilmesine 
katkı vermek amacıyla, 
TAYSAD olarak biz de yurtiçi 
ve yurtdışındaki enstitüler 
ile ortak çalışmalar yapıyor, 
‘Teknoloji Günleri’ düzenliyor 
ve Ana Sanayi-TAYSAD 
işbirliğiyle Ar-Ge Buluşmaları 
başlıklı özel etkinlikler organize 
ediyoruz. Bu yıl içinde 3 
tanesini gerçekleştirdiğimiz 
Ana Sanayi – TAYSAD Ar-
Ge Buluşmalarının, yakın 
zaman içinde yenilerini de 
gerçekleştiriyor olacağız” 
ifadelerini kullandı. 

OTOMOTIV 
SEKTÖRÜNÜ 
KOBI’LER 
SIRTLIYOR
KOBİ’lerin değişen piyasa koşullarına çok hızlı 
uyum sağladığını dile getiren TAYSAD Başkanı  
Başkanı Alper Kanca,  “KOBİ’ler otomotiv 
sanayisinde ve ülke ekonomisinde, ihracat, 
istihdam, yatırım ve katma değer yaratılmasında 
çok önemli rol oynuyor. Taşıt araçları yan sanayinde 
Ar-Ge’ye büyük önem verilmesi gerekiyor. Ancak Ar-
Ge ile rekabetçi bir yapıya kavuşulabilir” dedi. 

OTOMOTİV sanayinin 
global rekabetin gereği 
olarak kısa sürelerde 
yenilikçi, teknolojik, çevre 
uyumuna destek veren, 
enerji tasarrufu sağlayan, 
yüksek konfora sahip araç 
ve bu araçlar için gerekli 
parçaları üretmek zorunda 
olduğunu belirten Alper 
Kanca, “Bu parçaların 
üretilebilmesi tedarik 
sanayimizde yatırım ve 
teknolojik gereksinimlerin 
sürekli olmasını zorunlu 
kılıyor. Bu yatırımların, 
bu denli yüksek rekabet 
ortamında karşılanabilmesi, 
firmaların sadece kendi 
politika ve imkanlarıyla 
mümkün olamıyor. 
Hükümetin bu konulardaki 
yatırımların artması için 
yaptığı düzenlemeler 
önemli faydalar sağlıyor. 
Rekabetçiliğimizi 
arttırmamız, yeni pazarlara 
yönelerek dışa açılmamız 
ve mutlaka Ar-Ge ve 
inovasyon konularındaki 
yetkinliklerimizi arttırmamız 
gerekiyor. Motor ve motor 
parçaları, güç aktarma 
organları, elektrik-
elektronik parçalar, gömülü 
yazılım ve aktif-pasif 
güvenlik parçaları gibi ürün 
gruplarında yetkinliğimizi 
daha da geliştirmeliyiz” diye 
konuştu.

TAYSAD üyeleri’nin, bir aracı 
yüzde 75-80 oranında yerli 
üretebilecek kapasitede 
olduğunun altını çizen 
Kanca, üyelerinin üretimi 
yaptığı başlıca ürünleri şu 
şekilde sıraladı: “Komple 
motor ve motor parçaları, 
ısıtma / soğutma sistemleri, 
HVAC sistemleri, aktarma 
organları, fren sistemleri 
ve parçaları, hidrolik 
ve pnömatik aksamlar, 
süspansiyon parçaları, 
emniyet aksamları, kauçuk 
ve lastik parçalar, şasi 
aksam ve parçaları, dövme 
ve döküm parçalar, elektrik 
ekipmanları ve aydınlatma 
sistemleri, akü, oto 
camları, koltuklar, tasarım 
& mühendislik hizmetleri, 
simülasyon hizmetleri, özel 
araç üretimi.”

YETKİNLİĞİMİZİ 
GELİŞTİRMELİYİZ

ÜYELERİN 
ÜRETTİĞİ 
ÜRÜNLER
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SATIŞ bir ürün, hizmet veya 
faydanın, en uygun yerde, en 
uygun zamanda, en uygun 

kişiye ve uygun bir bedel karşılığında 
satılması için gerçekleştirilen ikna 
faaliyetleridir.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı 
günümüzde işletmeler mal ve 
hizmetlerini satmak için çeşitli 
yöntemler kullanmaktadır. Bu ayki 
yazımızda etkili satış tekniklerini 
sizler için derledik:

1 Müşterinizi Dinleyin: 
Müşterinin ihtiyacını doğru 

anlamak satışın bel kemğini 
oluşturur. Satışın olumlu 
sonuçlanabilmesi için müşterinin 
ihtiyacı doğru analiz edilmelidir. 
Müşterinizin ihtiyacını anlamak için 
ona bolca soru sormalı ve cevaplarını 
herhangi bir ön yargıya kapılmadan 
analiz etmelisiniz. Müşterinin 
üründen işlev olarak, kullanım 
kolaylığı olarak neler beklediğini 
anlayarak satışı olumlu 
sonuçlandırabilirsiniz.

2 Mağazanız göze hitap etmeli: 
Mağaza dekorasyonunun en 

önemli noktası, yapacağınız 
dekorasyonun ürünlerinizden daha 
fazla ilgi çekici olmamasıdır.

Dekorasyonda sade bir tarz 
kullanılması ürünlerinizin ön plana 
çıkmasına yardımcı olur. Boya veya 
duvar kağıdı, ahşap sistemler ve ya 
diğer dekoratif eşya seçimlerinde 
ürünlerinizi düşünerek seçim 
yapmalısınız. Dekorasyonda dikkat 
edilmesi gereken bir diğer unsur da 
aydınlatmadır. Aşırı ışıklandırılmış 
bir fon ya da ürünlerinize doğrudan 
yoğun ışık veren bir aydınlatma 
sistemi, müşterinin dikkatini 
dağıtabilir. Dekorasyonda dikkat 
edilecek unsurların yanı sıra 
mağaza daima temiz ve ürünlerin 
sergilendiği raflar daima düzenli 
olmalıdır. Böylece hem ürünlerinizi 
daha iyi muhafaza edersiniz hem de 
müşterileriniz aradıkları ürünlere 
kolayca ulaşırlar.

3 Akıllı fiyatlandırma yapın: 
Çoğu insan alışveriş yaparken 

fiyat karşılaştırması yapar. 
Tüketicinin ihtiyacını karşılayan 
harika özelliklere sahip ürününüz 
olsa da fiyatınız rakibinize göre 
yüksek olursa satış yapmanız zordur. 
Ürününüzü fiyatlandırırken pazar 
araştırması yapın ve rekabetçi 
fiyatlandırmayı öğrenin. Edindiğiniz 
bilgiye göre ister daha fazla özelliğe 
sahip bir ürün geliştirin ve daha 
yüksek fiyatlandırın, ister aynı 
kalitede bir ürün geliştirin ve daha 
düşük fiyatlandırın. Bir ürünün fiyatı 
“algılanan değer” ile orantılıdır. 
Ürününüz rakip üründen üstün 
özelliklere sahip olursa daha yüksek 
fiyata satabilirsiniz.

4 Farklı satış kanallarını 
kullanın: Potansiyel 

müşterilere sadece mağazanız 
aracılığıyla değil, internet sitesi, çağrı 
merkezi gibi farklı satış kanalları 
aracılığıyla da ulaşabilir ve 
satışlarınızı arttırabilirsiniz.

5 Ek satış tekniği: Ek satış 
tekniği bir müşteriyi daha 

pahalı olanı satın almaya ikna etmek 
olarak tanımlanabilir. Ek satış tekniği 
satışları arttırmak için oldukça etkili 
bir  yoldur. Bir defa ürün satın alan 
müşterinin ek ürün satın alması daha 
olasıdır. Müşterilerinize satış 
yaparken satın aldıkları ürünlere ek 
ürünler sunmayı unutmayın.

Etkili Satış 
Teknikleri
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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,  

Ebru Kaplanoğlu,  

Reklam Operasyon Koordinatörü Etem Ulutaş

İcra Kurulu Başkanı 
Çağlar Göğüş

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’ 

SUNAR

İ
STANBUL Kadıköy’de 29 
yıldır onlarca kebap, pide 
ve yemek çeşidiyle hizmet 

veren Çiya Restoran, yaptığı 
farklı yemeklerle müşterilerinin ilgisini 
çekiyor. Bilinen 40 çeşit kebap olmasına 
rağmen Çiya Restoran yaptığı denemeler 
ve araştırmalarla bu sayıyı 100’e kadar 
çıkarmış. Müşterilerine sunduğu farklı 
lezzetlerle Kadıköy Çarşı içinde 3 restoran 
açan Çiya Restoran’ın kurucusu Musa 
Dağdeviren, kebapçılığı hiçbir zaman 
kolay yoldan para kazanabilecek bir yer 
olarak görmediğini, aksine kendilerini bu 
yozlaşmanın dışında tutarak müşterilerine 
farklı lezzetler sunmayı amaç edindikle-
rini söylüyor. Unutulmaya yüz tutmuş 
lezzetleri ön plana çıkararak farklılıklarını 
ortaya koyduklarına vurgu yapan Dağde-
viren, küçük bir birikimle çıktıkları yolda, 
işlerini çok severek, deneysel bir mutfak 
oluşturduklarını söylüyor. 

1987 yılında İstanbul Kadıköy’de açtığı 
restoranla hikayenin başladığını ifade 
eden Çiya Restoran’ın kurucusu Musa 
Dağdeviren, o günden bu yana kebap, 
lahmacun ve pide ile hizmet verdiklerini 
belirtiyor. 1960 yılında Gaziantap’in Nizip 
İlçesi’nde doğduğunu anlatan Dağdeviren, 
“Esas mesleğim fırıncılıktı. Fırıncılık mesle-
ği anne tarafından geliyordu. Böylelikle 
biz de bu meslekte ilerlemiş olduk. Ancak 
1987 yılında kendi işimi kurmaya karar 
verdim. Ancak o dönemlerde fastfood 
karşısında geleneksel ve çok zengin olan 
Anadolu mutfağının yemek kültürüne 
olan ilgi azalıyordu. Bu yüzden resto-
ran açmaya karar verdiğimde aklımda 
hep kebap, lahmacun ve pide yapan bir 
restoran vardı. Aynı zamanda Anadolu 
yemek kültürünün unutulmaya yüz tutan 
tatlarının bir anlamda deneysel mutfağını 
açmak istiyordum” diyor. 

100’E YAKIN KEBAP
Küçük bir birikimle yola çıktığını anla-

tan Musa Dağdeviren hikayenin devamını 
şöyle anlatıyor: “Küçük bir birikimim an-
cak büyük umutlarım vardı. Ayrıca işimi 

çok seviyordum. O dönem-
lerde bu işe başladığımda 
kaliteden hiç vazgeçmeden 
işimi yapmaya çalıştım. 
Kebapçılığı hiç bir zaman 
‘kolay para kazanma’ yolu 
olarak görmedim. Bunun 
da hep yozlaşma olduğunu 
düşündüm. Çiya Resto-
ranı açtığımız günden bu 
yana çok zengin bir menü 
oluşturmayı amaçladık. 
Yılların verdiği tecrübe ile 
de bu menüyü oluşturduk. 
Çünkü geleneksel olarak 
restoranlarda yapılan ya 
da bilinen 40 çeşit kebap 
olmasına rağmen, bizim restoranımızda 
bu sayı 100’e kadar çıkıyor. Bunu da çok 
uzun süren deneysel araştırmalar ve 
derlemelerden sonra başardık. Müşterile-
rimize farklı lezzetler sunmayı amaçladık. 
Restoranımızın da bu kadar ilgi çekmesi 
yeni ve değişik tatlara ulaşılabiliyor 

olması.”
Çiya’nın yeni ve 

değişik tatları keşif 
mekanı olarak değerlen-
dirildiğinin altını çizen 
Dağdeviren, “Başlangıçta 
çok sık olmasa da kebap 
ve lahmacunun yanı sıra 
değişik yöresel yemekler 
yapmaya başladık. Yap-
tığımız yeni ürünler be-
ğenilmeye başladı. Biz de 
bundan güç olarak daha 
fazla denemeler yapmaya 
başladık. Her seferinde 
daha iyisini yapmayı 
amaçladık. Yaptığımız 

ürünlerin beğenilmesi bizim için itici güç 
oldu. Ben de yemek kültürüne ve tarihe 
çok meraklı olduğum için bu denemeleri 
yaparken mutlu oluyordum. Tüm bu de-
nemeler ve araştırmalar sonucunda yeni 
ve farklı bir mekanın temellerini atmış 
olduk” ifadelerini kullanıyor. 

KURULDUKLARI 1987 yılından yaklaşık 11 yıl sonra 
1998 yılında bulundukları sokakta ‘Çiya Sofrasını’ 

açtıkları bilgisini veren Musa Dağdeviren, “Bu 
restoranımızda Anadolu mutfak kültüründe artık 
yörelerinde bile unutulmaya yüz tutmuş yemeklerin, 
kaybolmuş lezzetlerin sunulduğu, eski kültürlerin 
günümüze taşındığı bir ‘kültür sofrası’ oluşturduk. Çiya 
Sofrası olarak kendimizi ‘Güneydoğu ve Doğu Akdeniz 
Mutfağı’ olarak tanımlasak da Anadolu’dan 
Mezopotamya’ya uzanan bir coğrafyanın kültürünü 
yansıtıyoruz. Müşterilerimize Azeri, Gürcü, Türk, Arap, 
Ermeni, Osmanlı, Süryani, Selçuklu, Yahudi kültürlerine ait 
yemekler sunuyoruz. Çiya Sofrası’nın açılışından 3 yıl sonra 
Ekim 2001’de de ilk kebap ve lahmacun salonundan gelen 
deneyimlerin ardından ‘Çiya Kebap II’ restoranımızı açtık. 
Çiya, bugün aynı sokak içinde birbirinden uzaklığı 20’şer 
metreden olan üç restoranda hizmet veriyoruz” diyor.

BUGÜNE kadar müşterilerine 400’e yakın çorba 
çeşidi sunduklarının bilgisini veren Musa Dağdeviren 

şunları söylüyor: “Restoranlarımızda her gün onlarca yemek 
pişiyor. Bunlar müşterilerimize sunuluyor. Ancak bu 
yemekler yemek kitaplarından çıkmıyor. Tüm bu tarifleri 
sahada çalışarak, bire bir deneyerek elde ettik. Tüm 
yemeklerin yapım sürecini görmek istiyorum. Tarifi 
öğrenebilmek için önce çıraklık yapıyorum. Çünkü 
gelecekte bir yemek atlası yapmak istiyorum. 
Mutfaklarımızda yıllardır uygulanan teknikler var. Ancak bu 
kültürümüze ve tekniklerimize pek fazla sahip çıkılmıyor. 
Bu konularla ilgili kültüre sahip çıkmak için araştırma 
merkezleri kurularak araştırmalar yapılmalı.”

KADIKÖY Çarşı içinde bulunan 3 restoranları ile yılda 
ortalama 500 ile 1000 çeşit arasında yemek 

çıkardıklarını söyleyen Musa Dağdeviren şu ifadeleri 
kullanıyor: “Restoranımızda kebaplarımız ön plana çıksa da 
günün yemekleri menümüz de bulunuyor. Kebaplarımızın en 
önemli özelliği ise lezzetli ve özgün olmaları. Bunların 
dışında en çok dikkat ettiğimiz noktalardan biri temizliktir. 
Ayrıca genellikle bizi tercih eden müşterilerimiz daimi 
müşterilerdir. ABD, İtalya, İngiltere, Fransa, İspanya, 
Belçika, Almanya, İsviçre, Norveç, Japonya ve Hollanda’dan 
gibi birçok ülkeden turistleri de ağırlıyoruz.”

Bir sokakta 3 restoran

400’e yakın çorba çeşidi

Müşterileri arasında 
    yabancılar da var

29 yıldır Kadıköy’de bulunan Çiya Restoran, unutulmaya yüz tutan tatları gün yüzüne çıkarıyor

DENEYSEL MUTFAK 
ILE GELEN BAŞARI

29 yıl önce İstanbul Kadıköy Çarşı 
içinde ilk restoranı ‘Çiya Restoranı’ 

açan Musa Dağedeviren, aynı 
sokak içinde 2 restoran daha açtı. 
Başarısının sırrını anlatan Musa 

Dağdeviren, “1987 yılında fast food 
ürünlere olan artan ilgi karşısında 

Anadolu yemek kültürünün 
unutulmaya yüz tutan tatlarının 

deneysel mutfağını açmak 
istiyordum ve bunu başardım. 
Müşterilerimize farklı lezzetler 

sunmayı başardık. Restoranımızın 
da bu kadar ilgi çekmesi yeni 

ve değişik tatlara ulaşılabiliyor 
olması” dedi. 

Burak COŞAN

BAŞ
ARI

öyküsü

Musa 
Dağdeviren







C M Y B

26 Mayıs 2016 Perşembe 7

KURUMSAL bir 
şirkette genel müdür 
yardımcılığına kadar 

yükselen Levend Aktaş 
profesyonel iş hayatında kazandığı 
deneyimi kendi işinde değerlendirmeye 
karar veren girişimcilerden. İşinden 
ayrıldıktan sonra ne yapacağına karar 
vermek için bir yıl boyunca farklı 
ülkelere seyahatler gerçekleştiren 
Aktaş sonunda en sevdiği şey olan 
kahve konusunda bir iş kurmaya karar 
veriyor. Türkiye’de evde ve dışarıda 
kahve tüketiminin de giderek arttığını 
tespit ettikten sonra işe koyulan 
Aktaş, öncelikle ‘kahve.com’ sitesi 
üzerinden e-ticarete başlıyor. Ardından 
da İstanbul Kavacık’ta bir showroom 
açarak özellikle kurumsal müşterilerine 
yani, cafe, restoran ve otel gibi büyük 
müşterilerine kahve konusunda çeşitli 
sunumlar yaparak hem bu konudaki 
bilincin artmasına katkı sağlıyor hem de 
satışlarını yükseltiyor. 

BİR YIL SEYAHAT ETTİM
Bir yıl gibi kısa bir süre içinde 

aralarında büyük cafe zincirlerinin de 
yer aldığı 60’ı aşkın kurumsal müşteri 
kazanmayı başaran Aktaş girişimcilik 
hikayesini özetle şöyle anlattı: “16 
yıllık yoğun profesyonel iş hayatından 
sonra hep aklımda olan kendi işimi 
kurma konusuna yoğunlaşmaya 
karar verdim. Kafamda birkaç iş vardı 
ama tam olarak ne yapacağıma karar 
vermek için biraz düşünmek istedim. 1 
yıl boyunca farklı ülkelere seyahatler 
gerçekleştirdim. Kahve içmeyi ve kahve 
ile ilgili herşeyi çok seviyorum. Kahve 
üreten ülkelere yaptığım seyahatler 
sonunda Türkiye’de bu alanda birşeyler 
yapmak istedim. Kahve tüketiminin de 
giderek arttığını tespit ettiktan sonra 
işe giriştik. Öncelikle benim gibi farklı 
kahveleri tatmaya meraklı müşterilere 
burada satılmayan kahveleri getirmeye 
başladık. Kahve.com e-ticaret sitesi 
üzerinden satışa başladık.” 

YÜZDE 80’İ İSTANBUL DIŞI
İlk etapta kahve satışı ile başlayan 

faaliyetlerine zamanla her türlü kahve 
makinesi ve ilgili ekipman satışını da 
eklediklerini kaydeden Aktaş, şu ana 
kadar gördükleri ilgiden çok memnun 
olduklarını belirtiyor. Profesyonel 
yaşamdan ayrılıp girişimciliğe başladığı 
için çok zor zamanlar geçirdiği halde 
hiç pişman olmadığını söyleyen Aktaş 
şunları anlattı: “Müşterilerimizin yöresel 
kahveleri, birçok farklı markayı aynı 
anda bulup satın alabilecekleri bir 
platform oluşturduk. Satışlarımızın yüzde 
80’i İstanbul dışındaki siparişlerden 
geliyor. Ağrı’dan, Yüksekova’ya kadar 
ülkenin her köşesine kahve ve kahve 
ekipmanları gönderiyoruz. Bunu çok 
önemsiyoruz çünkü ülkenin farklı 
bölgelerinde hissedilen önemli bir 
ihtiyaca cevap verdiğimizi düşünüyoruz. 
Müşterilerimizden çok olumlu geri 
dönüşler alıyoruz. Biz de onlara 
siparişlerinin arasına koyduğumuz minik 
sürprizlerle mutlu etmeye çalışıyoruz. 
Onlar mutlu oldukça biz de mutlu 
oluyoruz.”

KAHVE
AŞKINA!

16 yıllık  
kurumsal iş 
tecrübesinin 
ardından 1 yıl 
seyahate  
ederek ne 
yapacağı sorusuna 
yanıt arayan 
Levend Aktaş, 
sonunda çok 
sevdiği kahve 
işine girdi. Henüz 
bir yıllık e-ticaret 
sitesi kahve.com ile 
başarayı yakalayan 
Aktaş, “Bugün 
60’ı aşkın kahve 
zinciri ve kurumsal 
müşteriye kahve 
satıyoruz” dedi.

Hülya GÜLER

HENÜZ bir yıl olmasına rağmen 
daha şimdiden İspanya’da 2 

cafesi olan bir Türk girişimciye de kahve 
satmaya başladıkları bilgisini paylaşan 
Levend Aktaş, “Kahveyi burada işleyip 
ihracatını yapmayı da ileride 
hedefliyoruz. Şimdiden İspanya’da bir 
müşterimiz var. Bunu daha da büyütmek 
için çalışıyoruz” dedi.

ŞU anda Türkiye’nin farklı 
illerinde faaliyet yürüten kahve 

zinciri işletmelere ve cafelere ürün 
tedariki sağladıklarını kaydeden 
Levend Aktaş, “Hedefimiz kurumsal 
müşterilerimizin güvenilir bir partneri 
olmak. İstanbul’da Kavacık’ta açtığımız 
showroom’da kurumsal 
müşterilerimize ve isteyen herkese 
kahve konusunda bazı etkinlikler 
düzenliyoruz. Kahvenin tarihinden, 
nasıl kavrulduğuna, en lezzetli şekilde 
nasıl yapılabileceğine kadar herşeyi 
anlatan 2 saatlik etkinlikler bunlar. Bu 
iki saatte katılımcılar hem kahve ile 
ilgili bilgiler ediniyor hem de farklı 
kahveleri tadarak keyifli bir zaman 
geçiriyor” diye konuştu. 

LEVEND Aktaş geleceğe dönük 
hedefleri arasında sosyal 

sorumluluk projelerinin de 
bulunduğunu belirterek şunları 
söyledi: “Kahve konusunda çekirdeği 
üreten çiftçi dışında herkes para 
kazanıyor. Ama kahve üreticileri 
çiftçiler maalesef bu zincirde gerektiği 
kadar kazançlı çıkamıyor. Çiftçilerin 
desteklenmesi için bazı uluslararası 
kuruluşlar var. Önümüzdeki dönemde 
kahve üreten ülkelere destek olan 
kurumlarla işbirliği yaparak kahveyi 
direkt olarak üreticiden almayı 
istiyoruz. Böylece kazancın da gerçek 
emek veren kesime gitmesini 
hedefliyoruz.”

Hedefimiz kuvvetli 
bir partner olmak

  Şimdiden 
İspanya’ya satıyor

Kahve üreten 
ülkelere destek

GİR
İŞİM

öyküsü

GELİŞEN tekstil ve konfeksiyon 
makineleri ile hazır giyimde o 
kadar ileri bir seviyeye gelindi 

ki artık çok özel bir ihtiyaç olmadıkça 
çoğumuzun aklına bir elbise ya 
da gömlek diktirmek için terziye 
gitmek gelmiyor. Terziye genelde 
satın aldığımız bir pantolonun 
paça boyunu ayarlamak, bol veya 
dar gelmeye başlayan ceketimizi, 
elbisemizi üstümüze göre daraltmak 
ya da genişletmek için uğruyoruz. 
Dolayısıyla bir dönemin belki de 
en popüler esnaflarından olan 
terziler artık ağırlıklı olarak tadilat 
ihtiyaçlarımızı gideriyorlar. Ancak o 
eski yoğun talep gördükleri dönem 
geride kalmış olsa da, terziler 
yine de mahallenin vazgeçilmez 
esnaflarından. Öyle ki düğün, 
nişan gibi çok önemli bir etkinliğe 
hazırlanırken, aniden ortaya çıkan bir 
aksiliğe ancak mahallenizdeki terziniz 
çözüm bulabilir. 

MÜŞTERİLERİM TANIYOR
İşte tam 40 yıldır terzilik mesleğini 

icra eden Mehmet Gönülden de, 
birçok kez damadın ya da sünnet 
çocuğunun giysisini son dakikada 
üzerine ayarlayan esnaflardan 
biri. İstanbul’da ilk etapta bir 
konfeksiyon atölyesinde çırak olarak 
işe başlayan Gönülden 54 yaşında 
olduğunu hatırlatarak, “Çocuk yaşta 
başladım terziliğe. Kendimi bildim 
bileli işim kumaşla, dikişle. Bizim 
işimiz dikiş dikmek değil, insanları 
mutlu etmek. O yüzden mesleğimi 
her zaman çok severek yaptım” 
diyor. Son 20 yıldır İstanbul’un en 
eski semtlerinden birinde kendi 
terzi dükkanını işlettiğini kaydeden 
Gönülden, “Ben 20 yıldır buradayım. 
İlkokula başlarken önlüğünü diktiğim 
çocukları bugün damat oluyor. 
Müşterilerim beni tanıyor ben de 
onları tanıyorum, ne istediklerini 
az çok biliyorum. Bu çok önemli. 
Çünkü müşteri de gittiği terzie rahat 
etmek istiyor. O yüzden alışveriş 
merkezlerinin içinde terzi olsa bile 
bana geldiğini söyleyen çok müşterim 
var” diye konuştu. 

Eskiden takım elbiseden, abiye 
kıyafete kadar çok farklı giysiler 
diktiğini söyleyen Gönülden, bugünkü 
faaliyetlerine ilişkin şunları anlattı: 
“Bugünlerde artık işimizin çoğu 

tadilattan geliyor. Mevsimine göre 
işler azalıyor, çoğalıyor. Yaz başında, 
kış başında alışverişler arttığı için 
işler de o zaman yoğunlaşıyor. Bir 
de bazı ev tekstil ürünlerine yönelik 
tadilat talepleri geliyor. Onları 
yapmaya çalışıyorum. Yeni dikiş için 
talep çok nadir de olsa geliyor. Ama 
ben yapmıyorum çünkü hem çok 
yoğunum hem de artık hazır giyim 
gerçekten çok ilerledi. Bizim özel dikiş 
yapmamız daha pahalıya gelebiliyor.” 

Terzilerin çoğu 
tadilata yöneldi

KENDİSİNİN bir çırağı olmadığını belirten 
Mehmet Gönülden, “Bazen yaz tatillerinde 
dikiş işine meraklı çocuklar olabiliyor. Ailesi 
çırak olarak yanıma getiriyor. Ama artık bu pek 
nadir oluyor. Şimdi bizim işimize meraklı olan 
çocuklar daha çok konfeksiyon atölyelerine 
gidiyorlar. Orada hem yeni teknolojiye de 
alışıyorlar, hem de mesleğin en azından ilk 
basamaklarını öğreniyorlar. Bana sorarsanız 
terzilik bu dünyanın en eski mesleği ve 
insanlar var oldukça da sürecek” diye konuştu. 

Dünyanın  
en eski mesleği

ESNAFIMahallemizin
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TEKNOLOJİNİN iş 
hayatına faydası 
tartışılmaz. Birçok 

farklı iş alanında 
kullanılabilen teknolojiyle 
artık şirketlerin, iş süreçleri 
tamamen değişiyor. 
Ve bu sayede sağlanan 
faydalarla özellikle 
KOBİ’lerin dev şirketlerle 
bile rekabet edebilmesinin 
önü açılıyor. Teknolojinin 
küçük şirketlere bile 
faydasının dokunduğu 
alanların arasında artık 
araç takip sistemleri 
var. Eskiden maliyetler 
yüzünden büyük 
şirketlerin filolarında 
kullanabildiği araç takip 
sistemleri artık birkaç 
araca sahip olan küçük 
şirketler tarafından bile 
kullanılabiliyor. 

Ancak birçok KOBİ’nin 
araç takip sistemleri 
hakkında tam olarak 
bilgisi yok. Biz de buradan 
yola çıkarak araç takip 
sistemleri hakkında 
ayrıntılı bir rehber 
hazırladık.

SIM KART İLE 
KULLANILIYOR
Araç takip sistemleri, 

araçların dijital bir 
harita üzerinden takip 
edilmesini sağlıyor. 
Bunun için GPS adındaki 
teknolojiyi kullanan 
bu cihazlarda tıpkı cep 
telefonlarında olduğu 
gibi SIM kart kullanılıyor. 
GPS teknolojisinin 
yanı sıra mobil iletişim 
operatörlerinin baz 
istasyonlarından aldığı 
konum bilgilerini eşleştiren 
bu cihazlar, gerçek zamanlı 
ve doğru konum bilgisine 
ulaşabiliyor. Böylelikle 
aracınızın hangi noktada 
olduğunu anlık olarak 
takip edebiliyorsunuz. 
Dijital harita üzerinden 
anlık takip edilebilmesi 
araç takip sistemlerinin 
ana özelliği.

TASARRUF 
SAĞLIYOR
Ancak araç takip 

sistemlerinde şirketlerinin 
kasasından daha az para 
çıkmasını sağlayacak 
özellikler de bulunuyor. 
Aracın yakıt tüketimi, 
hızı, motor devri, sert 
fren, sert kalkış, savrulma 
ve kaza tespiti bu 
özelliklerin başında yer 
alıyor. Örneğin, aracınızın 
direksiyonunda olan 
kişi, gaza sert bastığında 
veya ani fren yaptığında 
bunu bilgisayarınızdan 
görmeniz mümkün. Ya 
da bir hız sınırlaması 
düzenleyerek, hız sınırını 
geçen araçlarınızı anında 
görebilirsiniz. Bu da 
gereksiz yakıt harcamanızı 
önleyecek. Tasarruf 
etmenizi sağlayacak 
diğer bir özellik dijital 
harita üzerinden araçların 
rota  planlanlarının 
yapılabilmesi. Örneğin, 
ürünlerinizin dağıtımı 
için araçlarınızı 
görevlendirdiniz. 
Dijital harita üzerinden 
de araçlarınızı takip 
ederek şoförlerinizi 
yönlendirebilirsiniz.

     ARACINIZI
ADIM ADIM
TAKIP EDIN

Şirketler maliyetlerini düşürme ara-
yışı kapsamında filolarında bulunan 
araçlarda  tasarruf etmenin yollarını 

arıyor. Bunun en etkili yolu ise filo-
nuzdaki araçları adım adım izleyen 

takip sistemleri. Takip sistemi ile 
araçların ne kadar yakıt tükettiğin-

den frene basma sertliğine kadar 
tüm verilere bakıp tasarruf edilecek 

alanları tespit etmek mümkün.  

Ahmet
CAN

acan@hurriyet.com.tr

TEKNOLOJİ

ARAÇ takip sistemleri genellikle bir kere 
satın almak yerine aylık abonelik 

modeliyle şirketlere sunuluyor. Abonelik 
fiyatları ise şirketinizin ihtiyaçlarına göre 
değişiyor. Sadece konum bilgisi sunan 
cihazların aylık ücretleri yaklaşık 10 TL’den 
başlıyor. Ancak daha fazla özellik sunan cihaz 
fiyatları 20 TL’ye kadar çıkabiliyor. Araç takip 
sistemi hizmeti veren şirketler ise genellikle 
yıllık veya iki yıllık ücretin toplamını alıyor. 

1 Takip edilecek aracın gizli 
bir noktasına SIM kartlı 

cihaz monte ediliyor.

2 Takip cihazı, anlık olarak 
konum ve diğer bilgileri 

hizmet alınan şirketin 
sunucusuna gönderiyor.

3 Şirket sahibi bilgisayardan 
kullanıcı ve şifresini girerek 

araç bilgilerini görüntüleyebiliyor.

ARAÇ takip sistemleri mobil  
internet bağlantısı 

üzerinden takip sistemine 
bağlanıyor. Araca takılan  
cihaz bunun için de tıpkı akıllı 
telefonlarda olduğu gibi veri 
harcıyor. Ancak akıllı 
telefonlarda harcanan veriler 
video ve fotoğraf ağırlıklı olduğu 
için veri kapasitesi de yüksek 
oluyor. Araç takip sistemlerinde 
ise sadece koordinatlar ve diğer 
bilgiler takip merkezine 
gönderiliyor. Bu yüzden 
harcanan veri kapasitesi  
oldukça düşük. 

Teknoloji şirketlerinin yanı 
sıra iletişim operatörleri de 

araç takip sistemleri için kolları 
sıvamış durumda. Araç takip 
sistemi hizmeti veren şirketler şu 
şekilde: Arvento, Aromil, Atosis, 
Mobiliz, Nokkon, Piranha, Satko, 
Seyir, Takip-et, Turkcell Akıllı 
Araç, Türk Telekom Araç Takip ve 
Vodafone İş Ortağım.

SEKTÖR yetkililerinden 
aldığımız bilgilere göre şu 

anda Türkiye’de yaklaşık 1 
milyon araçta takip sistemi 
kullanılıyor. Ancak bu rakam her 
geçen dönem hızla artıyor. 
Türkiye’deki ticari araçların 
yüksek sayılara ulaşmasından 
dolayı araç takip sistemlerinin de  
kullanımı artıyor.

Ne kadar öderim?

Araç takip sistemleri 
nasıl çalışıyor?

SIM kart ne kadar 
veri harcıyor?

Araç takip sistemi
sunan şirketler

1 milyon araçta var

 Anlık olarak konum takibi
 Web tabanlı erişim olanağı
 Aracın devrini takip etme
 Ani kalkış ve frenleme bildirimi
 Savrulma ve kaza tespiti
 Kontakt açıp-kapama  

       süreleri
 Anlık yakıt tüketimi
 Yakıt tankı seviyesi  

       görüntüleme
 Hız limiti öğrenme
 Aracı uzaktan durdurma
 Harita ile kısıtlandırma
 Kasa soğukluğu

Elde edilebilecek 
tüm özellikler

TÜRKİYE’de KOBİ’ler ülke 
ekonomisinin itici gücü 
durumunda bulunuyor,  

ülke ekonomisinin yüzde 
99’unu KOBİ’ler oluşturuyor. 
Ekonomi için bu denli öneme 
sahip KOBİ’lerin bankacılıktan 
telekomünikasyona farklı 
alanlarda rahat bir şekilde, 
kendilerine en uygun hizmeti 
almaları büyük önem taşıyor. 
Öte yandan KOBİ’lerin dijital 
dünyaya adaptasyon gibi çağın 
gerektirdiği yeniliklere ve yeni 
teknolojilere de en iyi şekilde 
adapte olmaları gerekiyor. 
KOBİ’leri dijital alanda daha fazla 
desteklemek ve bu alanda onlara 
hizmetler sunarak geliştirmek 
amacıyla Yapı Kredi, KOBİ’lere 
özel hazırladığı web sitesi
www.yapikredikobi.com.tr de 
sürekli yenilenen kampanyalar 
ve KOBİ’lere özel hizmetlerle 
KOBİ’lerin yanında yer alıyor. 

SİZE ÖZEL 
SEYAHAT İNDİRİMİ
Yapı Kredi 

KOBİ websitesinin 
KOBİ’lere sunduğu son 
yeniliklerden biri ise 
KOBİ Seyahat Modülü 
oldu. Buna göre Yapı 
Kredi KOBİ websitesi 
üyeleri, Yapı Kredi’nin 
bookinturkey.com 
ile gerçekleştirdiği 
işbirliği kapsamında 
iş seyahatlerini 
www.yapikredikobi.
com.tr  üzerinden 
planlayabiliyor. 
Kendilerine özel 
seyahat ve konaklama 

indirimlerinden tek tıkla 
yararlanabiliyor.

KOBİ Seyahat Modülü’nde  
yurtiçi ve yurtdışı otel 
konaklama alternatiflerinden, 
uçak bileti ve araç kiralamaya 
kadar seyahat planlamada 
ihtiyaç duyulacak her konu, 
avantajlı fiyatlar ve online 
rezervasyon imkanıyla Yapı 
Kredi KOBİ websitesi üyelerine 
sunuluyor. Yapı Kredi KOBİ 
Seyahat Modülü’nden 
yararlanmak için www.
yapikredikobi.com.tr üzerinde 
bulunan başvuru formunun 
doldurulması yeterli oluyor. 
Sonrasında üyelere gönderilen 
aktivasyon e-postasıyla 
bookinturkey.com sitesinde 
“şirket için” sekmesine giriş 
yapılarak, seyahat planlaması 
gerçekleştirilebiliyor. Bu 
modül ile Yapı Kredi KOBİ 
websitesine özel fiyatlar, 

websitesi üyelerine 
sunuluyor.  

KOBİ’LERE  
ÖZEL FIRSATLAR 
Yapı Kredi KOBİ websitesi 

Yapı Kredi KOBİ Seyahat 
Modülü’nün yanı sıra üyelerine 
özel fırsatlarla KOBİ’lere destek 
olmaya devam ediyor. Öne 
çıkan kampanyaları sizler için 
derledik.

Web sitesi üyeleri 5 
Haziran’a kadar Avansas.

com’dan yapacakları 250 TL 
ve üzeri ofis alışverişlerde 40 
TL indirim kazanıyor. 

Mayıs sonuna kadar 
devam eden Teknobadi 

işyerim web paketi 
kampanyasıyla ise kullanıcılar 
mobil uyumlu web sitelerini 
yüzde 50 indirimle oluşturma 
fırsatı yakalıyor. 

Haziran sonuna kadar 
devam eden Lidyum 

Bilişim kampanyasıyla 
Cyberoam Firewall ve 
Sophos Antivirüs 
ürünlerine yüzde 20 
indirim imkanı 
sunuluyor. 

Haziran sonuna 
kadar geçerli Cemil 

Baskı Çözümleri 
kampanyasıyla da Cemil 
Baskı Çözümleri’nden 
sağlanacak reklam, 
matbaa ve promosyon 
hizmetlerinde yüzde 20 
indirimden 

faydalanılabiliyor.
Diğer kampanyalar için 
www.yapikredikobi.com.

tr’yi ziyaret edebilirsiniz.

yapikredikobi.com.tr’den  
KOBİ’lere özel yenilikler
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