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DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN 20 İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

DESTEK YAĞMURU

KARPUZ KABUĞUNDAN İHRACAT YAPIYOR
‘TÜRKİYE FUARLARI’ İLE
YABANCILARI ÇEKECEK

130 YIL SONRA İKİ RESTORAN BİRDEN AÇTI

KOBi’LERE 
KREDi GARANTi FONU’NDAN

� 30 soruda KGF teminatlarından yararlanma yolları
� Kadın girişimciler, ihracatçı KOBİ’ler ve işini büyütmek isteyenlere
sunulan destekler � KGF ile işini pekiştiren şirketlerin başarı öyküleri
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Ekonomist

KOBİ’ler KGF ile işlerini büyütüyor
Bankaların talep ettiği teminata sahip olmayan ancak umut

vaat eden KOBİ’lerin finansmana erişimlerini sağlamak
Türkiye’de oldukça büyük bir sorun. İşte bu noktada kısaca KGF
olarak bilinen Kredi Garanti Fonu devreye giriyor. 

KGF, bankaların teminat olarak kabul etmediği ticari işletme
ve makine teçhizat gibi varlıkları teminat kabul ederek KOBİ’lere
kefil oluyor. Üstlendiği kamusal hizmet misyonuyla, Hazine
tarafından sağlanan fonu kullanarak düşük maliyetlerle
KOBİ’lerin finansmana erişimlerini sağlıyor. 

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş KGF. Almanya’daki benzer
kuruluşların yapılanması model alınarak kurulmuş kamu hizmeti
veren ancak özel şirket statüsünde bir kurum da diyebiliriz.

Kamu kuruluşu olan ve kamu kuruluşu sayılan ortakları;
KOSGEB, TOBB, TESK ile Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank,
Eximbank ve Ziraat Katılım Bankası.

KGF, üretim ve istihdamı artıracak nitelikte faaliyet gösteren
ve bankalara sunduğu teminatların niteliği sebebiyle kredi
sağlayamayan ya da hiç teminatı olmayıp ilk kez faaliyete
başlayan KOBİ'lerin leasing işlemleri dahil, krediye erişmesini
sağlamak üzere kefaletiyle teminat veriyor.

Finans kuruluşlarınca kullandıracakları krediye karşılık olarak
öngörülen risklerini karşılar düzeyde teminatı bulunmayan ya da
talep edilen teminatı sağladığı halde kredi verenler tarafından

riskli kabul edilen projeleri bulunan KOBİ’leri desteklemek için
bankalarca istenilen teminatın yerine KGF’nin kefaleti ikame
oluyor. 

Bankaların kredilendirmekten imtina ettikleri genç
girişimcileri destekler kefalet politikasıyla bugüne kadar çok
sayıda genç girişimciyi ekonomiye kazandırdı. Ayrıca KGF’nin
ihracatçı firmalar, genç girişimciler ile kadın girişimcilere öncelik
verdiğini de belirtelim.

Örneğin bir projeniz var. Projenin birinci taksit dönemini
hayata geçirecek ekonomik yeterliliğe sahip değilsiniz. Bu tür
durumlarda izlenen yol genellikle aynıdır: Kredi kullanmak. Ancak
kredi, istenildiği zaman paraya dönüştürülebilecek bir mal
karşılığında yani bir teminat ile veriliyor. 

En az kullanmak istediğiniz kredi kadar bir mal varlığına
sahipseniz bu krediyi kullanmanız mümkün. Böyle bir mal
varlığına sahip değilseniz banka yoluyla herhangi bir kredi
kullanmanız mümkün olmuyor. İşte KGF bu noktada can simidi
görevini görüyor. 

Bu tür destekler şüphesiz yeni projelerin ortaya çıkmasında,
girişimciliğin artmasında da etkili oluyor.

Kapak haberimizde KGF ile ilgili merak edilen tüm soruların
yanıtını aradık.

Hepinize iyi bir ay geçirmeniz dileğiyle…
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İÇİNDEKİLER
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Yeni iş kuranlar, mevcut işini büyütmek isteyen girişimciler,
kadın girişimciler, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti
sayesinde banka kredisi kullanabiliyor. KGF’nin sunduğuen
önemli avantaj, bankaların talep ettiği teminata sahip
olmayan ancak umut vaat eden KOBİ’lerin finansmana
erişimlerini sağlamak. Bankaların teminat olarak kabul
etmediği ticari işletme ve makine teçhizat gibi varlıkları
teminat kabul ederek KOBİ’lere kefil olan KGF, Hazine
tarafından sağlanan fonu kullanarak düşük maliyetlerle
KOBİ’lerin finansmana erişmelerine imkan veriyor.

Üç yıl önce kurulan ve çektiği melek yatırımlarla büyüyen Blesh,
bugün dünya devi Google ve Intel’in iş ortağı olmayı başardı.
Türkiye’nin yanı sıra Silikon Vadisi’ndeki ofisinde de projeler
geliştiren şirket, son dönemde büyük gelişme gösteren beacon ve
nesnelerin interneti (IoT) teknolojilerinde önemli projelere imza
atıyor. Şirketin CEO’su Devrim Sönmez, beaconların satışını başta
İngiltere, ABD, Kanada ve Almanya olmak üzere 35’in üstünde ülkeye
gerçekleştirdiklerini belirtiyor.

Türkiye'de 78 yıllık bir geçmişe sahip olan IBM Türk, KOBİ’lere
sunduğu çözümlerde iddialı. Türkiye’de iki ayrı veri merkezi ve
500'ün üzerinde olan teknik kadroyla KOBİ’lere özel hizmet
sunduklarını ifade eden IBM Türk Dijital Pazarlama Genel Müdür
Yardımcısı Arzu Türker Yılmaz, bu ürünlerle maliyetleri yüzde 30
civarında düşürdüklerini kaydediyor.

Büyük şirketlere, start up’lara ve girişimcilere paylaşımlı ofis
hizmetleri veren Regus, Türkiye’de İstanbul, Ankara, İzmir,
Gaziantep, Adana ve Bursa’da faaliyet gösteriyor. “Birkaç
dakikalığına veya yıllığına, bilgi teknolojileri ve telekom altyapısıyla
kullanıma hazır ofisler sunuyoruz” diyen Regus Türkiye Ülke Müdürü
Betül Genç, Anadolu’da yeni şehirlerde yer almayı ve çift haneli
büyümeyi hedeflediklerini söylüyor. Ayrıca farklı konseptleri
Türkiye’ye getirmek de planlanıyor.

İzmir merkezli Agme Gıda, Anadolu’dan çıkan gizli kahramanlardan.
Şirket, yaş meyve sektörünün farklı bir alanında faaliyet gösteriyor.
Şekerleme sanayi için kiraz, kayısı, kavun, karpuz ve armut gibi
meyvelerden üretilmiş meyve salamuralarının yanı sıra alkol
salamuralı kiraz da ihraç ediyor. Karpuz kabuğu gibi ilginç ürünlerin de
ihracatını yaptıklarını söyleyen Agme Gıda Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Göksel, “Bu yıl 15 milyon TL ciro hedefliyoruz” diyor.

5 130 yıl sonra iki restoran
birden açtı

6 KOBİ Gündemi

8 KAPAK KONUSU
KGF KOBİ’lere
can simidi olacak

14 “Kadınların yalnızca
yüzde 1,2’si işveren”

16 Google ve Intel’in
iş ortağı oldu

18 Tabia gözünü
Uzakdoğu’ya dikti

20 Karpuz kabuğundan
ihracat yapıyor

22 Finlandiya eğiyim modelini
Türkiye’ye yayacak

24 Türkiye fuarlarla
yabancıları çekecek

26 Paylaşımlı ofislerle
Anadolu’ya yayılacak

28 IBM çözümleriyle
maliyeti azaltıyor

30 Akıllı not defteriyle
dünyaya açılacaklar

32 Cem Ener: Start up’larda
insan kaynakları yönetimi

34 Doç. Dr. Volkan Demir: 

Ticari yaşamımızı 
etkileyecek değişiklikler

38 Cinsiyetsiz ürünlerle 
modada fark yaratacak

39 Yurtdışı mal talepleri

40 Yurtdışı fuar takvimi

41 Yurtiçi fuar takvimi

42 Vergi takvimi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) bugüne kadar bankalar
aracılığı ile 8 bin 500 kadın işletmesine toplam 350 milyon TL kredi
imkanı sağladı. EBRD Türkiye Direktörü Jean-Patrick Marquet,
“Türkiye’de kadınların işgücüne katılımı yüzde 30 gibi oldukça düşük
bir seviyede.  Kadınların yalnızca yüzde 1,2’si işveren olarak faaliyet
gösteriyor. Türkiye ekonomisinin potansiyelini açığa çıkarabilmesi
için daha fazla kadının iş gücüne katılması şart” diyor.
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RESTORAN

130 yıl sonra
iki restoran birden açtı

Burcu Tuvay / btuvay@ekonomist.com.tr

05EKİM 2016

Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde 1888’de İstanbul Karaköy Rıhtımı'nda açılan, bugün
günümüzde Hacı Abdullah adıyla Beyoğlu’nda devam eden Hacı Abdullah Lokantası, 130 yıl sonra Zorlu
Center ve Ankara’da şubeler açtı. Bu restoranlarda yılda 300 bin kişiyi ağırlamayı hedeflediklerini
söyleyen restoranın yönetim kurulu başkanı Abdullah Korun, Dubai, Katar ve Suudi Arabistan’a da
açılmayı planladıklarını ifade ediyor. 

Türkiye’de tarihi lokantaların sayısı oldukça faz-
la. Bazılarının geçmişi Osmanlı İmparatorluğu dö-
nemine kadar uzanıyor. Bu restoranların arasında
sayılabilecek Hacı Abdullah, ağırlıklı Osmanlı Sa-
ray mutfağını temsil ediyor. Yanı sıra Türk ve Os-
manlı yemeklerinin yanı sıra Anadolu’nun yöre-
sel yemekleri ile de hizmet üretiyor. 

Restoranın kuruluş öyküsü ise kısaca şöyle:
İlk restoran 1888 yılında Osmanlı İmparatorlu-
ğu'nun son dönemlerinde Karaköy Rıhtımı'nda Ab-
dullah Efendi adıyla açılır. Lokantanın işletme ruh-
satı bizzat Sultan II. Abdülhamit tarafından veri-
lir. Ülkeleri adına İstanbul'u ziyaret eden resmi
ve özel heyetler Abdullah Efendi'de ağırlanma-
ya başlanır. 1915 yılında ise Abdullah Efendi Lo-
kantası Karaköy Rıhtımı'ndan Beyoğlu'na taşınır.
1940 yılında ise usta çırak nöbet değişimiyle bu-
günkü adıyla Sadri Alışık Sokak'a taşınır ve Hacı
Salih ismini alır. 1958 yılına gelindiğinde lokan-
ta Beyoğlu'nda bulunduğu yerine taşınır. Lo-
kantaya adını veren Hacı Salih geleneğe uyar ve
mekanı yetiştirdiği çıraklarına devreder. Mekan
günümüzde, Hacı Abdullah adıyla hizmet veriyor.

Yurtdışına da gidecek
Hacı Abdullah, tarihinde ilk kez şubeleşerek

farklı mekânda hizmet vermeye başladı. 130 yıl
sonra bu yıl ilk kez İstanbul Zincirlikuyu’daki Zor-
lu Center ve Ankara’da şube açtıklarını söyleyen
Hacı Abdullah Lokantası Genel Müdürü Abdullah
Korun, böylece üç şubeye ulaştıklarını ifade edi-
yor. Önümüzdeki yıllarda hedefleri arasında
Körfez Bölgesi’ne açılmak bulunuyor. Korun, “Ön-

Türkiye’ye gelen Arap ve Ortadoğulu turistlerin
sayısındaki ciddi artış ve bu turistlerin alışveriş
merkezlerini tercih etmesi, bu lokasyonun iş çev-
resine yakın olması ve Osmanlı Türk Mutfağı ola-
rak bulunduğu lokasyonda alternatifinin olmaması
etkili oldu. Ayrıca Hacı Abdullah üç nesil tarafından
çok iyi biliniyor ve farklı yerlerde açılması konu-
sunda çok istek vardı. Osmanlı saray mutfağı ge-
leneğini geleceğe taşımak tanıtmak istiyoruz. Bu
talepler Zorlu’ya gelmemizde önemli bir rol oy-
nadı.” 

Lezzet araştırması yapıyor
Osmanlı Türk mutfağı yemekleri
üzerine sürekli olarak daha
ileriye ve daha güzele yönelik
çalışmalarının bulunduğunu
vurgulayan Abdullah Korun,
unutulan lezzetleri yeniden
hatırlatmak hedefiyle
araştırmalarının sürdüğünü
belirtiyor. Korun, “Son
dönemlerde yerli basının
haricinde Avustralya, Japonya,
Malezya, Hollanda, Yunanistan,
Ukrayna ve Rusya gibi birçok
ülkenin gazete ve televizyonu,
Hacı Abdullah’ı tanıtan, öven
haberler yapıyor. Böylece leziz
ürünlerimizle hem ülkemizin
hem de mutfağımızın tanıtımı
konusunda önemli bir görev
yerine getiriyoruz” diyor.

celikli olarak düşünülen ülkeler Dubai, Katar ve
Suudi Arabistan’a açılmayı planlıyoruz” diyor. 

Yıllık 300 bin müşterinin restoranlarda
ağırlanması hedefleniyor. Herhangi bir franchi-
se şube açmayacaklarını da dile getiren Korun,
önümüzdeki dönemde yeni şubeleri hizmete so-
kacaklarını sözlerine ekliyor.

Taleplerden sonra açıldı
Hacı Abdullah Korun, yeni şube açma ka-

rarlarının ihtiyaçtan doğduğunu söyleyerek, şöy-
le devam ediyor:

“Taksim dışında şubemiz yoktu ve şubeleş-
meyi planlamıyorduk. Green Salad'ların ve ŞD Bey-
ran'ın da sahibi olan Şakir Deniz, bizi bu geleneksel
bakış açımızı değiştirmek yönünde ikna etti. Zor-
lu Şubesi’ni Şakir Bey ortaklığıyla açtık, Ankara
Şubesi de oğlum tarafından açıldı. Son yıllarda

ABDULLAH KORUN - ŞAKİR DENİZ
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KOBİ GÜNDEMİ

� Dünya ve Avrupa kuluçka
merkezleri sıralamasına Türkiye’den
girmeye hak kazanan ilk merkez İTÜ
Çekirdek, girişimcilik yarışması Big
Bang’i 5’inci kez düzenliyor. Bu yılki
temanın ‘Yansıma’ olarak belirlendiği,
farklı içerikler ve görsel şovlarla
zenginleştirilen İTÜ Çekirdek BIG BANG
2016, 12 Kasım Cumartesi günü, saat
17.00’de İTÜ Süleyman Demirel Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Bu yıl 6
bine yakın başvuru alan ve bu
başvurular içerisinde 250’sinin kabul
edildiği İTÜ Çekirdek’te, Big Bang
sahnesinde genel kategori ve otomotiv
kategorilerinde proje geliştiren
yarışmacılara yer verilecek. Bu iki farklı
kategoriden seçilecek 20 aday Big
Bang 2016 sahnesinde kendi projelerini
hayata geçirmek için yarışacak. İTÜ
Çekirdek’in bu yılki final etabı Big
Bang’e çıkacak 20 yarışmacı, toplam 3
milyon TL’lik ödülden pay almaya
çalışacak. İTÜ Çekirdek bu yıl, melek
yatırımcıları, melek yatırım ağlarını ve
risk sermayesi şirketlerini Big Bang
2016 Girişimcilik Yarışması’nda
girişimcilere yatırım yapmak üzere
desteğe çağırarak, yatırımcı sayısını da
artırdı. Big Bang sahnesinde ayrıca bu
sene ilk kez olarak yatırımcılar, Big
Bang sahnesine çıkarak sürpriz
yatırımlarda bulunacak ve girişimcileri
destekleyecek. 

� İhtisas fuarları yapmasıyla bilinen Demos
Fuarcılık, sektöre yeni bir fuar daha
kazandırıyor. Buhar ve sıcak su teknolojileri
fuarı (STEAM EXPO), 12 – 14 Ocak 2017
tarihlerinde, İstanbul Fuar Merkezi’nde
gerçekleştirilecek Powernext Enerji Fuarları
içinde yerini alıyor. Bu etkinlik, üç gün süreyle
Yeşilköy’deki İFM’de 11.Salon’da organize
edilecek. Fuarda, buhar üretimi, dağıtımı,

enerji verimliliği, kondens tahliyesi gibi konularda firmalar, yeni teknolojileri endüstriyel
işletmelere tanıtma fırsatı bulacaklar. Sıcak suyla oluşan buharın gücüyle üretim yapan
markalar, birçok sanayide kullanılan sistemleri görecekler.

� Kauçuk Endüstrisi Fuarı 24 - 27 Kasım
tarihlerinde Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre
Merkezi’nde sektör temsilcilerini dokuzuncu kez
bir araya getirecek. Tüyap ve Kauçuk Derneği’nin
işbirliği ile düzenlenecek olan fuarda, Kauçuk
Derneği’nin moderatörlüğünü üstleneceği 3’üncü
Ulusal Kauçuk Kongresi’nde kauçuk sektörü
değerlendirilecek. Kauçuk sektöründe pazar
konumundaki birçok ülkeden 100’ü aşkın katılımcı, 9’uncu Kauçuk Endüstrisi Fuarı’nda olacak.

Kauçukcular biraraya gelecek 

� Gerek karlılığı sağlamak gerekse işlerini büyütebilmek amacıyla start up’lar kurumsal şirketlerle
iş birliği yaparak operasyonel uzmanlıklarından yararlanmayı ve yeni teknolojiler denemeyi tercih
ediyor. Mastercard, start up programı Start Path Global aracılığıyla start up’lar ile ortak çalışmalar

yürütüyor. 2016 kış programı
için başvurular başladı.
Programın amacı Türkiye’de
ortaya koyulan yeniliklere
yakın olmak ve gelecek nesil
ticaret teknolojileri üzerinde
çalışan şirketlerin daha
başlangıçta başarmalarına
destek olmak. 6 aylık
program, Türkiye’deki start
up şirketlerin karşılaştıkları
sorunların üstesinden
gelmelerine yardımcı olacak

ve onlara dünya genelinde fırsatlar sunacak. Yılın her çeyreğinde Mastarcard Start Path
programına başvuru kabul ediliyor. Yeni dönem için başvurular 11 Ekim’e kadar kabul ediliyor.
Programa başvurmak için; Türkiye saati ile 11 Ekim 2016 Saat: 20.00’ye kadar
https://www.f6s.com/mastercardstartpathwinter2016/ linki üzerinden başvuru yapılabilir. 

Mastercard Türkiye’de 
start up şirketler arıyor 

İTÜ Çekirdek 
fikirleri girişime
dönüştürecek 

Enerji sektörüne yeni fuar 
FUAR
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KOBi Gündemi

EY Türkiye’ye
yeni başkan

� Dünya Teknoparklar Birliği (IASP) 33’üncü Konferansı bu
yıl 19-22 Eylül tarihleri arasında Rusya'nın başkenti
Moskova'da gerçekleştirildi. Konferansın bu yıl ki odağında
‘uluslararasılaşma, sürdürülebilirlik ve büyüme için yenilikçi
toplulukların bir araya getirilmesi’ teması işlendi.
Konferansın 2’nci gününde Türkiye - Bilkent CYBERPARK
Genel Müdürü Canan Çakmakcı ve Girişimcilik Uzmanı  Deniz
Baktır CYBERPARK'ın IASP ödüllü hızlandırıcı programı
CAP'in modeli hakkında bir sunum gerçekleştirdiler.
‘Bölgelerarası işbirliğinde teknoparkların rolü’ oturumunda
pek çok katılımcının dinlediği sunumda Amerika Colorado
eyaletinde Türk girişimciler için yaratılan iş birliği ve yatırım
fırsatlarından bahsedilmesinin yanı sıra program sayesinde
başarıya ulaşmış firmaların örneklerine de yer verildi.

� Metin Canoğulları, EY
Türkiye Ülke Başkanı olarak
atandı. 12 yıllık Arthur
Andersen deneyimi ardından
14 yılını EY Türkiye
bünyesinde sürdüren Metin
Canoğulları, Avrupa’da 22
ülkeyi kapsayan EY Orta ve
Güneydoğu Avrupa
Bölgesi’nin - Stratejik
Büyüyen Pazarlar ve Aile
Şirketleri Liderliği görevini
yürütüyordu. EY Türkiye’nin
yeni vizyonu ve hedeflerine
ilişkin olarak
değerlendirmede bulunan
Metin Canoğulları, “Mustafa
Çamlıca’nın döneminde hızlı
büyüyen EY Türkiye ailesi
olarak; müşterilerimizin
ihtiyacına yönelik
sunduğumuz hizmetleri
geliştirmeye ve
sürdürülebilirlik bilinciyle ülke
ekonomisine katkıda
bulunmaya devam edeceğiz.
Gerek yurtiçinde, gerekse
yurtdışında; Türkiye’nin
beklentilerine ve iş dünyasının
şartlarına uygun; daha iyi bir
çalışma hayatı yaratma
amacını her zaman göz
önünde tutan, tüm
paydaşlarımızın iş
performansını destekleyici,
sürdürülebilir çözümler
sunacağız” dedi.

Bilkent CYBERPARK projelerini dünyaya anlattı 

� Ford Otosan,
Türkiye Kadın
Girişimciler Derneği
(KAGİDER) tarafından
verilen Fırsat Eşitliği
Modeli (FEM)
Sertifikasını almaya hak
kazanan ilk otomotiv
şirketi oldu. FEM
Sertifikası, Dünya
Bankası’nın desteği ile
KAGİDER tarafından
geliştirilerek; işe alım,
eğitim, kariyer
planlama gibi
süreçlerde cinsiyet
eşitliği yaklaşımını
uygulayan şirketlere veriliyor. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Otosan Sancaktepe Ar-Ge
Merkezi’nde gerçekleştirilen tören ile KAGİDER Başkanı Sanem Oktar’dan sertifikayı aldı. Ford Otosan Genel
Müdürü Haydar Yenigün, “Kadın dostu iş yeri olma niteliğimizle Türk otomotiv sanayisinde öncü bir rol
üstlendiğimizi gururla belirtmek isterim. Toplumsal cinisyet eşitliğine yönelik tüm gayretlerimizin sektörümüze
ilham vermesini umut ediyoruz” dedi. 

Ford Otosan’a FEM ödülü 

� Satınalma ve tedarik yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası pek
çok önemli ismi bir araya getirecek olan Uluslararası Satınalma ve
Tedarik Zinciri Yönetimi Zirvesi BigP için geri sayım başladı. Hem içeriği
hem de kapsamıyla Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Zirve,
‘UPDATE 4.0’ temasıyla Radisson Blu Hotel Şişli’de 19 Ekim’de
gerçekleşecek. BigP Zirvesi’nde endüstride ileri gitmiş ülkelerin

satınalma süreçleri, bilimsel verilerle yönetilen şirketlerinin yöneticileri ve bu alanda güçlü meslek örgütlerinin
temsilcileri tarafından Türkiye’deki satınalma profesyonelleriyle paylaşılacak. Konferansa satınalma ve tedarik
zinciri meslek adamlarının kurduğu güçlü meslek örgütleri ile öne çıkan Fransa, İngiltere, Almanya, Hollanda,
Finlandiya, Amerika ve İtalya’dan pek çok önemli konuşmacı katılacak.

Satınalmacılar İstanbul’da buluşacak 
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KGFKOBi’LERE 
CAN SiMiDi

OLACAK
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KOBİ’ler ekonominin can damarı. Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99,8’i KO-
Bİ ve KOBİ’ler toplam istihdamın yüzde 77,8’ini karşılıyor. Ayrıca, ülkedeki top-
lam yatırımların yüzde 35,7’sini, üretimin yüzde 54,2’sini ve katma değerin de
yüzde 55’ini KOBİ’ler sağlıyor. Özetle, bu veriler net olarak gösteriyor ki, Tür-
kiye ekonomisinin güçlenmesi için KOBİ’lere destek şart.  

Bu nedenle KOBİ’lerin verimliliği artırılması, uluslararası piyasalara en-
tegrasyon süreçlerinin desteklenmesi, yatırım, üretim ve pazarlama alanın-
da teknik bilgi ve danışmanlık yardımı almalarının sağlanması ve düşük ma-
liyetli, uzun vadeli kredi kaynaklarına ulaşımlarının desteklenmesi gerekiyor.

İşte tam da bu noktada Kredi Garanti Fonu (KGF) devreye giriyor. Kısa-
ca KGF olarak anılan Kredi Garanti Fonu, KOBİ’lerin kredi taleplerinin ihti-
yaçlarına göre yapılandırılması, KOBİ piyasası ve sektör analiz raporları ha-
zırlamak gibi hizmetler sunan bir kuruluş. Ancak KGF’nin kuşkusuz en büyük

misyonu, KOBİ'lerin işletme finansmanı veya yatırımları için ihtiyaçları olan
leasing işlemleri dahil, krediye erişmesini sağlamak üzere kefaletiyle teminat
vermesi. Yani kar amacı gütmeyen bir kuruluş KGF. 

KGF, KOBİ’lere verdiği kefalet ve üstlendiği risk ile bu işletmelerin daha
çok banka kredisi kullanabilmelerini sağlıyor ve uzun vadede uygun maliyet-
li kredilerden küçük işletmelerin de yararlanmasını mümkün hale getiriyor.
Bu sayede bir yandan girişimcilik teşvik edilirken, bir yandan da KOBİ'ler le-
hine ek bir kredilendirme yaratılarak, ekonomik büyüme ve kalkınmaya kat-
kı sağlanıyor. KGF, Almanya’daki benzer kuruluşların yapılanması model alı-
narak kurulmuş kamu hizmeti veren, ancak özel şirket statüsünde bir kurum.
Kredi garanti programlarının ekonomide kaldıraç etkisi gören finansal me-
kanizmalardan biri olduğuna dikkat çekiliyor. Bu programlar ile başarı vade-
den genç, yaratıcı girişimcilerle, küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyüme ve
gelişmelerine destek vererek, iyi iş fikirlerinin önündeki teminat yetersizliği
engelini ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Biz de kapak haberimizde 30 soruda KGF’nin vermiş olduğu destek ve
hizmetlere yanıt aradık. 

09EKİM 2016

Yeni iş kuranlar, mevcut işini büyütmek isteyen girişimciler, kadın girişimciler, Kredi
Garanti Fonu (KGF) kefaleti sayesinde banka kredisi kullanabiliyor. KGF’nin sunduğuen
önemli avantaj, bankaların talep ettiği teminata sahip olmayan ancak umut vaat eden

KOBİ’lerin finansmana erişimlerini sağlamak. Bankaların teminat olarak kabul etmediği
ticari işletme ve makine teçhizat gibi varlıkları teminat kabul ederek KOBİ’lere kefil olan

KGF,  Hazine tarafından sağlanan fonu kullanarak düşük maliyetlerle KOBİ’lerin
finansmana erişmelerine imkan veriyor.

Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) faaliyet alanı
nedir? Kredi Garanti Fonu (KGF) KGF, 1993 yılında
KOBİ’lerin finansmana erişmelerine yardım etme
hedefiyle kuruldu. O tarihten bu yana, bankalar
nezdinde kredi değerliliği olan ancak teminat

gücü olmadığı için kredi kullanamayan KOBİ’lere kefil
olmayı ve onlara teminat desteği sağlamayı temel görev
olarak kabul etti. 

1
KGF bir devlet kuruluşu mu? KGF, Türk
Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş bir anonim
şirket. Kamu kuruluşu olan ve kamu kuruluşu
sayılan ortakları; KOSGEB, TOBB, TESK ile
Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank,

Eximbank ve Ziraat Katılım Bankası. Diğer ortakları ise;
Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Alternatifbank,
Asya Katılım Bankası, Denizbank, Burgan Bank,
Finansbank, HSBC, ING Bank, Kuveyt Türk Katılım
Bankası, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Garanti
Bankası, İş Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası,
Yapı ve Kredi Bankası ile Mesleki Eğitim ve Küçük
Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) ve Türkiye Küçük ve
Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve
Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV).

2
Devlet tarafından KGF’ye sağlanan destek
var mı? Kefalet kuruluşları, sunduğu
hizmetlerin kamusal nitelikli olması
nedeniyle, dünyadaki diğer uygulamalarda da
görülebileceği üzere devlet tarafından

desteklenmiyor. Bu nedenle KGF, damga vergisinden,
kurumlar vergisinden ve bazı harçlardan istisna ve
muaf tutuldu. Ayrıca 2008 yılında yaşanan global
ekonomik krizin KOBİ’ler üzerindeki olumsuz etkisinin
bertaraf edilebilmesi için, 2009/15197 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı’yla Hazine Müsteşarlığı tarafından
KGF’ye 1 Milyar TL’lik kaynak da sağlandı. Söz konusu
fon 27 Mart 2015 tarih 6637 no’lu ‘Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun’ ile 2 milyar TL’ye yükseltildi.

4

KGF’ye nasıl başvuru yapılır? KGF’nin
kefaletinden yararlanmak isteyen KOBİ’lerin,
kullanacakları krediler için ortağı olan
bankalar ve bu bankaların finansal kiralama
şirketlerinden herhangi birine başvuruda

bulunmaları yeterli. Ayrıca Türkiye Teknoloji Geliştirme
Vakfı (TTGV), TÜBİTAK, KOSGEB ve Eximbank destek
ve kredilerine yönelik kefalet talepleri için KGF Genel
Müdürlüğü’ne ya da 33 ilde bulunan 38 şubeye
doğrudan başvuru kabul ediliyor. 

5
KGF kredi verir mi? KGF bir kefalet kuruluşu.
Faaliyet konusunda kredi tahsisi hususu yer
almıyor. Ancak KOBİ’ler lehine kefil olmak
suretiyle KOBİ’lerin kredi ve destek
kullanımını kolaylaştırıyor.3
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KGF ne kadarlık bir kredi miktarına kefil
olur? Özkaynaklardan KOBİ’ler için
sağladığı kefalet limiti KOBİ başına 1
milyon TL. Eximbank ihracat kredileri için
ise münhasıran veya ilave kefaletlerle bu

limit 2 milyon TL’ye kadar çıkarabiliyor. TÜBİTAK, KOSGEB
ve TTGV gibi kuruluşlara özel düzenlenen kefalet
mektuplarında ise üst limit, KGF’nin özkaynaklarından
KOBİ başına verilen kefalet limiti ile sınırlı. Hazine
Müsteşarlığı’ndan sağlanan fon kapsamında verilen
kefaletlerde ise kefalet limiti 1,5 milyon TL.

10

KGF kefil olduğu firmalardan herhangi bir
masraf talep ediyor mu? KGF’nin
kefaletinden yararlanmak isteyen KOBİ’lerin,
kullanacakları krediler için ortağı olan
bankalar ve bu bankaların finansal kiralama

şirketlerinden herhangi birine başvuruda bulunmaları
yeterli. Ayrıca Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV),
TÜBİTAK, KOSGEB ve Eximbank destek ve kredilerine
yönelik kefalet talepleri için KGF Genel Müdürlüğü’ne ya
da 33 ilde bulunan 38 şubeye doğrudan başvuru kabul
ediliyor. 

9

KGF kredinin tamamına mı kefil olur?
KGF’nin kefil olduğu oran, sağlanan desteğin
türüne göre değişiyor. Örneğin; KGF’nin
ortağı olan bankalarla risk paylaşımına
dayalı sistemle çalışıldığı için bu oran yüzde

85’e kadar çıkabiliyor. Eximbank, KOSGEB, TTGV ve
TÜBİTAK ile olan anlaşmalarda ise bu kurumlardan
alınan desteklerin tamamına kefil olunuyor.

11
KGF başvuru sırasında hangi belge ve
bilgileri talep ediyor? Banka tarafından
kredi için istenilen belgeler dışında KGF,
herhangi bir belge istemiyor. Banka
tarafından gönderilen kredi dosyasında

eksik belge olması halinde KGF sadece eksik belgeleri
talep ediyor.

12
Yeni kurulmuş bir firma KGF kefaletine
başvurabilir mi? KGF’nin kuruluş
amaçlarından biri de girişimciliği
geliştirmek ve yapılacak inceleme
sonucunda olumlu değerlendirilen yeni

kurulmuş firmaların finansman ihtiyaçlarını karşılıyor.
KGF özkaynaklarından yapılan başvurularda firma için
asgari faaliyet süresi şartı aranmıyor. Ancak Hazine
kaynaklarından verilen kefaletlerde yararlanıcının
başvuru tarihi itibarıyla en az bir yıl süreyle faaliyet
göstermiş olması ve halen faaliyetlerine devam ediyor
olması gerekiyor. 

13

KGF'ye başvurular ne kadar sürede
sonuçlanır?  KGF’nin başvuruları
değerlendirme süreci aynı gün
başlamakla birlikte talebin büyüklüğüne
ve firmanın bilanço yapısına göre

sonuçlanması 15 güne kadar uzayabiliyor. Yeni bir ürün
olarak başlatılan Portföy Garanti Sistemi’nde (PGS)
işlem süresi bir günü geçmiyor.

14

Başvuruyu kimler yapabilir?
� Vadesi geçmiş vergi ve SGK borcu
bulunmayan,
� İflas, fesih, iflas erteleme ve konkordato
sürecinde olmayan, 

� Bankalarda kanuni takibe intikal etmiş borcu
bulunmayan,
� Başvuru tarihine göre erkek girişimciler için en az 1,
kadın girişimciler için ise 2 yıldan az süreyle faaliyet
göstermekte olan, bütün KOBİ’ler, kadın girişimciler,
genç girişimciler, esnaf ve sanatkarlar, tarımsal
işletmeler, çiftçiler, serbest meslek mensupları, hazine
desteklerinden şarta bağlı olarak KOBİ olmayan;
seyahat acenteleri, gemi inşa işletmeleri ve havayolu
şirketleri KGF teminatlarına başvurabilir.

6

KGF’nin kredi kullandırma kriterleri
nelerdir? KGF, ülke ekonomisine maksimum
katkıyı sağlamak için destek olunacak
öncelikli sektörleri belirledi. Kadın girişimciler,
genç girişimciler, ithalatı önleyici üretim

yapan KOBİ’ler, ihracatçı KOBİ’ler, AR-GE ve inovasyon
sektöründeki KOBİ’ler, savunma sanayine yönelik üretim
yapan KOBİ’ler ve istihdam arttırıcı faaliyetleri olan
KOBİ’ler KGF için öncelikli olarak ifade ediliyor. Ayrıca
bölgeler arası gelişmişlik farkını giderici destekleri
olacak. KGF, sınırlı kaynakları ülke ekonomisinin
gelişmesinde en etkili sektörlere, firmalara nasıl
aktarabileceğine bakıyor. 

7

KGF hangi tür kefaletler verir? 
� Banka talepli kefaletler,
� Portföy Garantisi Sistemi kapsamındaki
kefaletler,
� Doğrudan kefaletler

� KOSGEB Geri Ödemeli Destekleri için
� TÜBİTAK Transfer Ödemeleri için
� TTGV Destekleri için
� EXİMBANK Kredileri için 

8
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KGF’de kefalet talepleri nasıl
değerlendirilir? Kefalet talepleri KGF’nin
ortaklarının kredi ve kredilendirme
konularında yetkin temsilcilerden oluşan
Hazine ve Özkaynak Kredi Komiteleri

tarafından ayrı ayrı değerlendiriliyor.

KOSGEB desteklerine kefalet desteği
nedir? KOSGEB Destek Programları
kapsamında verilen destekler için
KOSGEB tarafından KOBİ’lerden istenen
teminat mektubunu KGF doğrudan

sağlıyor. KGF’nin özkaynaklarından verilen bu
kefaletlerde tahsis komisyonu yüzde 2 yerine yüzde 0,75
olarak uygulanıyor. Kefalet vadesi konusunda ilgili
KOSGEB destek programının vadesi esas.

16
15

KGF tarafından onaylanan kefalet
limitinin kullanım süresi var mı? KGF
tarafından tahsis edilen kefaletin, aradan
geçen süre içerisinde firmanın kredi
değerliliğini koruduğunun görülmesi

koşuluyla Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan fon
kaynaklı desteklerde azami altı ay, özkaynak kapsamında
verilen desteklerde ise azami bir yıl içerisinde
kullanılması gerekiyor.

17
Bir KOBİ, Hem KGF özkaynağı hem de
Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan fon
kapsamında verilen kefalet desteğinden
yararlanabilir mi? Kredi değerliliğine bağlı
olarak bir KOBİ, hem KGF’nin özkaynağı

hem de Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan fon
kapsamında verilen kefalet desteğinden tanımlanan
limitler dahilinde ayrı ayrı yararlanabilir.

18

KGF’nin kefil olduğu kredilerde vade
sınırı var mı, süresiz kefalet veriyor mu?
KGF, kefalet vadesini kredi vadesine göre
belirliyor. Teminat mektubu kredilerinde
ihale şartnamelerinde ya da idare ile

yapılacak sözleşmelerde belirtilen sürelere uygun olarak
süresiz kefalet verilen uygulamaları da bulunuyor. Ancak
Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan fon kaynaklı
desteklerde en az altı ay en fazla sekiz yıl vadeli
kredilere kefalet söz konusu.

19
KGF’nin kefil olduğu toplam limiti
geçmemek üzere farklı tarihlerde
ihtiyaç duyulan krediler için farklı
tutarlarda talepte bulunulabilir mi?
KOBİ, KGF tarafından lehine tahsis

edilen kefalet limitini kullanım süresi içerisinde kısım
kısım kullanabileceği gibi, tamamını bir defada da
kullanabilir. Ayrıca KOBİ, KGF tarafından bir KOBİ başına
tahsis edilebilecek azami limiti baştan talep etmek yerine
ihtiyacına göre zaman içerisinde peyder pey de talep
edebilir.

20
KGF’nin kefaleti ile kullanılan kredilerin
ödenen taksitlerinin yerine yeni kredi
kullanılabilir mi? KOBİ, ödenen taksitlerin
tutarı nispetinde banka aracılığı ile yeni
kefalet talebinde bulunmak suretiyle

KGF’nin kefaletinden yararlanabilir. Bankadan ‘Borçlu
Cari Hesap’ şeklinde kullanılan kredilerde tahsis edilen
kefalet vadesi içerisinde kalmak kaydıyla KGF’nin
onayına gerek olmaksızın ödenen tutarların yerine
yeniden kredi kullanımı yapılması mümkün.

21
KGF kefaleti ile kullanılan krediler
kapanmadan önce başka bir kredi
için aynı bankadan ya da farklı
bankalardan kefalet talebinde
bulunulabilir mi? Genel limitler

çerçevesinde KOBİ, mevcut kefalet riskinin kapanmasına
gerek olmaksızın aynı anda veya farklı zaman
dilimlerinde birden çok banka aracılığıyla KGF’ye
başvurabilir.

22
KGF sadece projeleri mi
destekliyor? İşletme sermayesi
kredilerine kefalet veriyor mu?
KGF, hem yatırım bazlı kredilere hem
de işletme sermayesi nitelikli nakdi

ve gayri nakdi kredilere kefil olabiliyor.
23

KGF GENEL MÜDÜRÜ HİKMET KURNAZ

“50 bin KOBİ’ye kefil
olmayı hedefliyoruz”
“Bugüne kadar yaklaşık 23 bin
KOBİ’ye, 13 milyar TL tutarındaki
kredi için yaklaşık 10 milyar TL
kefalet sağladık. Hedefimiz 50 bin
KOBİ’ye kefil olmak. Bu yılın ocak
ayından ağustos ayı sonuna kadar
olan dönemde yaklaşık yüzde 75
büyüdük. Bu büyümeyi göz önüne
aldığımızda hedefimize ulaşmak çok
da zor değil.  Mevcut kaynağımızla
200 bin KOBİ’yi destekleyebiliriz.”
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Vergi ve SGK prim borcu olan
KOBİ’ler KGF'ye başvurabilir mi?
Kredi kefalet değerliliğinin tespitinde
Vergi ve SGK borcu bakımından farklı
kriterler gözetiliyor. Hazine

Müsteşarlığı’ndan sağlanan fon kapsamında verilen
kefaletlerde vadesi geçmiş Vergi ve SGK borcu
olmaması koşulu aranmaktadır. Ancak KGF’nin
özkaynaklarından vereceği kefaletlerde Vergi ve SGK
borçları bilanço içindeki ağırlığına göre değerlendiriliyor.

24 Geçmişte çekleri yazılan KOBİ’ler
KGF’nin kefaletinden yararlanabilir
mi? KOBİ ve ortaklarının kanuni
takipte süren borçlarının
olmadığının ve varsa geçmişte

yazılmış çeklerinin, protesto edilmiş senetlerinin
ödendiğinin belgelenmesi koşuluyla KGF kefaletinden
yararlanılabilir.

27
KOBİ, KGF’nin kefaleti ile kullandığı
krediyi bankaya ödeyemediğinde ne
olur? KOBİ’nin krediyi ödeyememesi
durumunda banka KGF’den tazmin
talebinde bulunur. KGF, tazmini

karşılamak suretiyle kefaletten doğan sorumluluğunu
yerine getirir.  KOBİ ve kefilleri aleyhine, banka ile birlikte
yasal işlemler başlatılarak kanuni takip yoluyla alacak
tahsil edilir.

28
KGF, verdiği kefaletlere karşılık
bankalar gibi firmalardan teminat
istiyor mu? KGF, kuruluş amacına
uygun olarak kredi değerliliği
bulunan ancak teminat yetersizliği

içinde olan KOBİ’lere kefalet vermiyor. Ancak KOBİ’nin
öngörülmeyen risklerinin olduğu kanaatine varılması
durumunda KGF tarafından teminat talep edilebilmekle
birlikte bankalarca teminat vasfında görülmeyen
menkul ve gayrimenkuller teminat olarak kabul
edilebiliyor. İşletme rehni, makine rehni, taşıt rehni,
marka  rehni, maden ruhsatı rehni gibi rehinler ile
imarsız, hisseli araziler, tarla vasıflı gayrimenkul
ipotekleri ile tapusu olmayan OSB arsaları ve
kooperatif hisseleri üzerine rehin şerhleri, doğmamış
alacak temlikleri hatta büyükbaş/küçükbaş canlı
hayvan rehni, sigorta poliçesi rehni, alacak sigortası
rehni gibi imkanlarla teminat çeşitliliği sağlanarak
KOBİ’lerin finansmana erişimi kolaylaştırılıyor.

29

KGF tarafından yürütülen destek
projeleri nelerdir? En güncel destek
projesi ‘Makine Teçhizat Kredi Faiz
Desteği’ projesi. KOSGEB ve sekiz
banka ile (Akbank, Denizbank., Ziraat

Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası,
Vakıflar Bankası, Yapı Kredi Bankası) bir protokol
imzalandı. Bu protokol ile imalat sanayinde faaliyet
gösteren KOBİ’lere yerli ve yeni makine alımı için uygun
koşullarda finansal destek sağlanıyor. Bir KOBİ’nin yeni
ve yerli makine almak için bankadan kullanacağı azami 1,5
milyon TL’lik kredinin 300 bin TL olan faiz bedelinin
tamamını KOSGEB ödüyor. Teminat sıkıntısı nedeniyle
kredi kullanamayanlara da KGF kefil oluyor. Yani kefaleti
KGF’den, faizi KOSGEB’den. Bu projeyle hem yerli makine
üretimini teşvik ediyor hem de üretici KOBİ’lere destek
olunuyor. Ayrıca geçtiğimiz aylarda çıkan Bakanlar Kurulu
kararı ile Diyarbakır, Hakkari, Mardin ve Şırnak illerinden
herhangi birinde faaliyet gösteren KOBİ’ler, esnek
koşullarda Hazine destekli Kredi Garanti Fonu
kefaletinden yararlanabiliyor. 

25

KOBİ’lere sunulan avantajlar 
/ destekler neler?
KGF’nin sunduğu en önemli avantaj;
bankaların talep ettiği teminata
sahip olmayan ancak umut vaat eden

KOBİ’lerin finansmana erişimlerini sağlamak. KGF,
bankaların teminat olarak kabul etmekten imtina ettiği
ticari işletme ve makine teçhizat gibi varlıkları teminat
kabul ederek KOBİ’lere kefil oluyor. KGF’nin üstlendiği
kamusal hizmet misyonuyla, Hazine tarafından
sağlanan fonu kullanarak düşük maliyetlerle KOBİ’lerin
finansmana erişimleri sağlanıyor. 

30

Birden çok firması olan bir işletme
sahibi her firması için KGF’nin
limitlerinden ayrı ayrı yararlanabilir
mi? Bankacılık Kanunu’na göre bir risk
grubuna dahil firmalar ayrı ayrı kefalet

talebinde bulunmak koşuluyla kefalet limitinden
yararlanabilirler. Ancak risk grubuna dahil firmaların
yararlanacakları toplam kefalet limiti sınırlandırılmıştır.
Buna göre; KGF’nin özkaynağından verilen kefaletlerde bir
risk grubu için toplam kefalet limiti 1.5 milyon TL ile sınırlı.
Ancak, Eximbank ihracat kredileri için münhasıran veya
ilave olarak verilecek kefaletlerde bir risk grubu için toplam
kefalet limiti 2.5 milyon TL’ye kadar yükseltilebiliyor.
TÜBİTAK, KOSGEB ve TTGV gibi kuruluşlara hitaben
düzenlenecek kefalet mektuplarında üst limit KGF
özkaynağından bir risk grubu için verilecek toplam kefalet
limiti ile sınırlı.Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan fon
kapsamında verilen kefaletlerde ise bir risk grubu için
toplam kefalet limiti 2 milyon TL. İmalatçı KOBİ’lerde risk
grubu için toplam kefalet limiti ise 3 milyon TL.

26
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SİMİTÇİ DÜNYASI  
Yurtdışına açıldı
1993 yılından bu yana gıda sektöründe elde eikleri tecrübe
ile dört ortak Bistorya Gıda Sanayi Ticaret’i kurarak, kendi iş-
leri ile ilgili hayallerini hizmet sektöründe gerçekleştirmeye
karar verdiler. Bunun üzerine Simitçi Dünyası’nı kurdular.

Donuk ürün zincirinin te-
mellerinin atılmasıyla
bayi zincirine hizmet
edecek alt yapıyı oluş-
turdular. Bistorya böyle-
likle birçok noktada yer
almaya devam ederek,
hem gıda sektöründe
hizmeti herkes için
kolay ulaşılabilir kılmak,

hem de yatırımcı adaylarını iş sahibi yapmak ile ilgili sorum-
luluk üstlenmiş oldu. İlk olarak İstanbul Bağdat Caddesi’ne
açılan şube ile başladıkları mağaza sayısı bugün 100’ü geçmiş,
yurtdışı tarandan da bilinen bir marka haline geldi. Şubele-
rinde günlük 350-400 bin civarında kişiye hizmet veren Simitçi
Dünyası, günlük simit üretiminin 1 milyonu geçmesi ile beraber
Hollanda’ya açıldı. Devamında gelecek olan Körfez Bölgesi, Al-
manya ve İngiltere çalışmalar sürdürülüyor.  Simitçi Dünyası
Kurucusu Levent Yıldırım, “Yurtdışında ve yurtiçinde yaptı-
ğımız işler ile ilgili de konularımıza hakim olan, çalışmakta ol-
duğumuz bankanın tavsiyesi üzerine KGF ile tanıştık.  Kredi
temininde, gayrimenkul ipoteği olmaksızın, kredi teminatı ala-
bilme konusunu sağlayabildiği için oldukça fayda gördük. Ay-
rıca yurtdışında açtığımız şubelerimizle alakalı yaptığımız
ihracaa kullanmak üzere aldığımız ihracat kredileri için ge-
rekli olan teminat mektubunu da sağladı” diyor.

YAŞAYAN MÜZE
Yaşayan Müze’yi kurdu
Yaşayan Müze etkileşimli bir halk kültürü müzesi. Ankara’da
yer alan Yaşayan Müze’de yakın ya da uzak geçmişe dayanan
maddi kültür unsurlarının yanı sıra aslında kültürün maddî kıs-
mını da kuşatan değerler, tutumlar, edimler ve yaratılar sergi-
leniyor. Müze 19’uncu yüzyıl sonunu temsil edecek şekilde

uygun mobilyalar ile dö-
şenmiş. Halı, kilim, cicim,
sumak gibi yaygı doku-
malar; güğüm, ibrik,
kazan, tencere, tava gibi
bakırlar müzenin maddî
koleksiyonu arasında.
Müzenin kurucusu Zehra
Sema Demir, aynı za-
manda Ekonomist, Ga-

ranti Bankası ve KAGİDER işbirliği ile düzenlenen Türkiye’nin
Kadın Girişimcisi Yarışması’nın 9’uncusunda bu projesiyle Tür-

kiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi seçilmişti. Tarım ve Kırsal Kal-
kınmayı Destekleme Kurumu’na sunduğumuz proje kapsa-
mında bir maliyet hesaplaması yapan Demir, müzenin hayata
geçirilebilmesi için yaklaşık 1.1 milyon TL’lik bütçeye ihtiyaç
duydu. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bu pro-
jeye yüzde 50 oranında bir destek veriyordu. Kredi Garanti Fo-
nu’nun bu tür projelere destek verdiğini öğrenen Demir,
KGF’nin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan
alacağı hibeyi teminat kabul edip kendisine kredi vermesiyle
projenin önündeki büyük bir engeli aştı. Demir, “Bu kredi ile
proje kapsamında yapacağımız 17’nci yüzyıl Ankara evi ve se-
render için geleneksel mimari alanında deneyim sahibi usta-
lara ulaşmamız kolaylaştı. Bu anlamda projenin birinci
döneminin başarılı bir şekilde tamamlanmasında Kredi Garanti
Fonu’nun önemli bir katkısının olduğunu söyleyebiliriz” diyor.     

MET
KGF kefaletiyle CERN’de ihaleye girdi
2013 yılında İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan
MET İleri Teknoloji Sistemleri , mekanik, elektromekanik, hid-
romekanik sistemler tasarımı ve imalatı, endüstriyel oto-
masyon ve yazılım projeleri gerçekleştiriyor. Türkiye’nin de
üyesi olduğu, ‘Büyük Çarpışma’ olarak bilinen ‘big bang’ konu-
sundaki çalışmalarıyla kamuoyunda bilinen Avrupa Nükleer
Araştırmalar Merkezi (CERN), ‘Three Double-Acting Teles-
copic Hydraulic Cylinders With Constant Extension Speed and
Two-Stages’ ihalesi kapsa-
mında Teknopark İzmir AR-
GE firması MET İleri
Teknoloji’den teklif aldı.
İhale kapsamında teklif
alınan tek Türk firması olan
MET İleri Teknoloji, ihaleyi
kazanırsa, ‘Senkron Hid-
rolik Kontrol Teknolojisi’ni,
Avrupa Nükleer Araştırma
Merkezi’ne sağlayacak. Firma sahibi Murat Merdin, yürüük-
leri kamu destekli projeler sayesinde KGF ile tanıştıklarını söy-
lüyor. TÜBİTAK 1512 BIGG desteği ile start up olarak
kurulmaları sonrası, girişimcilik projelerinin 3’üncü aşaması
olan 1507 ve Endüstriyel Poliüretan Fikstürü projelerinde
KGF’nin kefalet mektubundan yararlandıklarını ifade ediyor.
Endüstriyel Poliüretan Fikstürü projesinde geliştirdikleri Sen-
kron Hidrolik Kontrol sistemi sayesinde CERN’ün en önemli
deneylerinden CMS’in patlamalarının gerçekleştiği plakaları
birbirinden ayırabilecek sistem için Türkiye’den tek firma
olarak ihaleye kabul edildiğini belirten Merdin, şöyle devam
ediyor: “Burada geliştirdiğimiz teknolojinin Avrupa’nın en
önemli teknoloji merkezlerinden biri tarandan kabul edilmesi
Türk mühendisliğinin geldiği noktayı ortaya koymaktadır. Ge-
linen noktayı düşündüğümüzde projelerin finansmanı için
KGF’nin verdiği kefalet mektubunun projelerin gerçekleşme-
sine katkısı çok büyük.”  

KGF ile başarıya yürüyen şirketler 
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Türkiye özel sektörünün yüzde 90’dan fazlası-
nı küçük ve orta boy işletmeler oluştururken, iş
dünyasında kadının yeri konusunda hala ciddi
mesafe kat edilmiş değil. Buna karşın gerek ye-
ni teşvik sisteminde gerekse finans kuruluşla-
rı aracılığıyla kadın girişimcilere yönelik des-
teklerin sayısı her geçen gün artıyor.

Bu destekler ve kredi imkanları ile iş dün-
yasına adım atmak isteyen kadınların finans-
mana erişimi konusundaki sıkıntıları çözmesi he-
defleniyor. Türkiye’de kadın girişimcilere yönelik
ciddi destekler veren kurumlardan biri de Av-
rupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD). Biz de
kadın girişimcilerin finansmana erişimi ve
EBRD’nin sunduğu fırsatlara ilişkin olarak Av-
rupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türki-
ye Direktörü Jean-Patrick Marquet’ten bilgi al-
dık. Sorularımız ve aldığımız yanıtlar şöyle:

‘Kadın İşletmelerine Finansman ve Danış-
manlık Desteği’ programı, kadın girişimciler için
nasıl fırsatlar sunuyor? 

Program kapsamında EBRD, Türk bankaları
aracılığı ile kadınlar tarafından yönetilen işlet-
melere aktarılmak üzere 300 milyon Euro’luk
bir fon ayırdı. Şu ana kadar bu fonun 200 mil-
yon Euro kadarlık kısmı, işbirliği yaptığımız dört
banka olan Finansbank, TEB, Türkiye İş Banka-
sı ve Vakıfbank’a aktarıldı. Bu bankalar aracı-
lığı ile de 8 bin 500 kadın işletmesi, toplam 350
milyon TL tutarında uygun koşullarda krediden
faydalandı. Program, yerel danışmanlar ve

“Kadınların yalnızca
yüzde 1,2’si işveren”

uluslararası sektör uzmanları aracılığıyla, da-
nışmanlık destekleri de sunuyor. Kadınlar ta-
rafından yönetilen şirketlerin büyüyebilmesi için
gerekli bilgi birikimini onlara sağlayacak, çeşitli
alanlarda danışmanlık projelerini destekliyoruz
ve proje bedelinin belli bir oranını biz karşılı-
yoruz.

Destek verdiğiniz kadın girişimcilerden
nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?

Desteklediğimiz projelerin sonuçları ol-
dukça umut verici. Örneğin, Kayseri’de faaliyet
gösteren bir gurme şarküteri zincirine, pazarı
daha iyi analiz ederek yeni bir pazarlama stra-
tejisi oluşturması ve müşteri profilini çeşitlen-
dirmesi konusunda destek verdik. Projenin ta-
mamlanmasından bir yıl sonra, firmanın kârlı-
lığında yüzde 53 oranında artış gözlemlendi. Des-
teklenen kadın girişimci, Kayseri’de 3’üncü bir
mağaza açmaya karar verdi. Ayrıca, Türkiye’nin
çeşitli illerinde seminerler düzenleyerek kadın
girişimcilerin program hakkındaki sorularını
EBRD yetkilileri ve işbirliği yaptığımız bankala-
rın temsilcilerine direkt olarak sorabilmelerine
olanak sağlıyor; aynı zamanda iş ağı kurabil-
meleri için onlara fırsat yaratıyoruz. Şu ana ka-
dar sekiz seminer aracılığı ile yaklaşık 750 ka-
dın girişimciye ulaştık, farklı illerde yeni semi-
nerler düzenlemeye devam ediyoruz. 

Neden özellikle kadın girişimcileri destek-
lemeye yönelik bir program hazırladınız?

Kadın girişimciliği, bir ülke ekonomisinde

istihdam oluşturmak ve ekonomik kalkınma sağ-
lamak açısından oldukça önemli. Bu nedenle, iş
hayatında kadınlara eşit şartlar sunulmasının
yalnızca bir cinsiyet eşitliği meselesi değil; ay-
nı zamanda ekonomik bir öncelik de olduğuna
güçlü bir şekilde inanıyoruz. İstatistikler, Tür-
kiye’de kadınların işgücüne katılımının yüzde 30
gibi oldukça düşük bir seviyede olduğunu gös-
teriyor, bu erkeklerin katılım oranının neredeyse
yarısı demek. Ayrıca, kadınların yalnızca yüzde
1,2’si işveren olarak faaliyet gösterirken bu oran
erkeklerde yüzde 7 civarında. Türkiye ekono-
misinin potansiyelini açığa çıkarabilmesi için da-
ha fazla kadının iş gücüne katılması şart. 

Programınız hangi ölçekteki şirketleri kap-
sıyor?

Program, kadınlar tarafından yönetilen kü-
çük ve orta ölçekli işletmelere, yani 250'den az
çalışanı olan ve yıllık cirosu 50 milyon Euro’dan
az veya toplam bilançosu 43 milyon Euro’dan
az olan işletmelere destek sunuyor. Ana hedef
grubumuz faal kadın işletmeleri olsa da, yeni ku-
rulan işletmeler de finansman desteğinden fay-
dalanabilir. Bir işletmenin programa katılabil-
mesi için şirketin genel çalışma ve yönetim so-
rumluluğu bir kadın yöneticide olmalıdır. Kadın
yönetici, şirketin belli bir miktar ya da tüm his-
selerinin sahibi de olabilir ancak bu bir ön ko-
şul değildir.

İş dünyasına atılmış kadın girişimcilerin en

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) bugüne kadar bankalar aracılığı ile 8 bin 500 kadın
işletmesine toplam 350 milyon TL kredi imkanı sağladı. EBRD Türkiye Direktörü Jean-Patrick Marquet,
“Türkiye’de kadınların işgücüne katılımı yüzde 30 gibi oldukça düşük bir seviyede.  Kadınların yalnızca
yüzde 1,2’si işveren olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye ekonomisinin potansiyelini açığa çıkarabilmesi
için daha fazla kadının iş gücüne katılması şart” diyor. 

Aram Ekin Duran / eduran@ekonomist.com.tr
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ro ölçeklerde yoğunlaşıyorlar.  
Türkiye kadın girişimcileri desteklemek açı-

sından Avrupa ülkelerine göre nerede duruyor?
EBRD; OECD, Avrupa Komisyonu, Avrupa

Eğitim Kurumu ile birlikte, ülkelerin Avrupa Kü-
çük İşletmeler Yasasının uygulanması konu-
sundaki gelişimini düzenli olarak değerlendiri-
yor.  2016 KOBİ Politikası Endeksi isimli son ra-
por, Türkiye’nin birçok destek programına rağ-
men, kadın girişimciliği alanında geride kaldı-
ğını gösteriyor. Eğitim, mentorluk ve finansmana
erişim de kadın girişimciliğini geliştirmek için
önemli faktörler olarak ön plana çıkıyor. Bu bi-
zim için Türkiye’de yürüttüğümüz Kadın İşlet-
melerine Finansman ve Danışmanlık Desteği
Programı’nın doğru bir zamanda faaliyete geç-
tiğinin göstergesi. Programın finansman sağ-
layıcılarından birinin de Türkiye Cumhuriyeti ol-
ması, hükümetin de kadın girişimciliğine des-
tek konusunu öncelikleri arasına aldığını gös-
teriyor. 
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sık karşılaştığı zorluklar nelerdir? 
EBRD’nin Türkiye’de yaptığı bir araştırma

kapsamında kadın girişimcilere işletmelerini bü-
yütüp geliştirirken yoğunlukla karşılaştıkları zor-
lukları sorduk. Sonuçlar, kadınlar tarafından yö-
netilen küçük ve orta ölçekteki işletmelerin fi-
nansmana erişimde ve işlerini ilerletmek için ge-
reken bilgi birikimine ulaşmakta zorluklarla kar-

şılaştıklarını gösteriyor. Bankalar tarafından ken-
dilerine sunulan kredi ürünlerinin çoğunlukla kı-
sa vade yapılarında ve ağır teminat koşulları-
na sahip olması sebebiyle yeterli finansmana
erişmekte zorlanan kadın işletmeleri, aynı za-
manda yönetim tecrübesi edinme noktasında da
zorlanıyorlar. Bu sebeplerle katma değeri ve ve-
rimliliği daha az olan sektörlerde, küçük ve mik-

“Destek programlarını
takip edin”
Kadın girişimciler, şirket
kurarken en çok nelere dikkat
etmeli?
Tüm girişimciler gibi, kadın
girişimciler de finansal
planlamalarını ve pazarlama
stratejisini de içeren, güçlü bir
iş planı hazırladıklarından emin
olmalılar. Bu şekilde
işletmelerine sağlam bir temel
kurmuş olurlar. Ayrıca,
Türkiye’deki ticari bankalar ile
henüz şirketlerini kurma
aşamasında çalışmaya
başlamalarını ve onların
sundukları finansal ürünlerden
faydalanmalarını tavsiye
ederim. Türkiye’nin oldukça
gelişmiş bir küçük ve orta
büyüklükteki işletme destek
yapısı mevcut.  Kadın
girişimcilere, bizim destek
programımız da dahil olmak
üzere, bu tarz fırsatları takip
edip mutlaka yararlanmalarını
da tavsiye ederim. 

JEAN-PATRICK MARQUET
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Gelecekte hayatımıza girecek birçok teknolojinin
temelleri bugünlerde atılıyor. Bunlardan biri de
beacon teknolojisi. Düşük enerjili Bluetooth tek-
nolojisini kullanan konum tabanlı bu etkileşim
teknolojisi, mesafeye bağlı olarak kişilere ulaşı-
yor. Sonrasında ise etkileşime geçtiği kişilere is-
tenilen bilgileri iletebilir. Yani Beacon teknolo-
jisine sahip ürünler veya cihazlar pasif sinyaller
yayarak yakınlarındaki akıllı telefonlar ile etki-
leşime geçebiliyor. Özellikle çalışma alanları, et-
kinlikler, alışveriş merkezleri yanı sıra evlerimi-
ze de girmeye başlayan bu teknolojiye önü-
müzdeki günlerde daha sık maruz kalacağız gi-
bi görünüyor. Beacon üzerine yapılan çalışma-
lar dünyada hız kazanırken, Türkiye’de de bu akı-
mı tüm detaylarıyla takip eden bir firma bulu-
nuyor. 2013 yılında Devrim Sönmez, Uğur Gök-
dere ve Selçuk Kızılkaya tarafından kurulan Blesh,
beacon teknolojisi üzerine geliştirdiği ürün ve AR-
GE çözümleriyle Türkiye’de önde gelen marka ve
şirketlere hizmet veriyor.

Bunlar arasında Migros, Koçtaş, Simit Sa-
rayı, Kahve Dünyası, Domino’s Pizza gibi zincir-
lerin yanı sıra 100’ün üzerinde AVM, Denizbank
şube ve ATM’lerini, Sabiha Gökçen Havalimanı’nı
ve İddaa bayilerini de saymak mümkün. Üç yıl-
da Türkiye genelindeki beacon sayılarının 35 bi-
ni aştığını belirten Blesh CEO’su ve Kurucu Or-
tağı Devrim Sönmez, yılsonunda 75 binin üze-
rinde sensör ağına ulaşmayı hedeflediklerini söy-
lüyor. Teknoloji ihracatında da önemli açılımla-

Google ve Intel’in
iş ortağı oldu

rı olduğunu vurgulayan Sönmez, “Google’ın ön-
derlik ettiği Physical Web projesinin Eddystone
beacon cihazlarını geliştiren ve dünyada satmaya
başlayan ilk şirketiz. Dünyada 3 bini aşkın mo-
bil uygulama geliştirici ile de iletişim halindeyiz”
diyor. Geçen yıl 800 bin TL ciroya ulaşan şirket,
2016 sonunda ise yeni projelerinin etkisiyle ci-
rosunu 3 milyon TL’nin üzerine çıkarmayı he-
defliyor.

ABD’de ofisi var
Blesh,  2013 yılında başlayan ve yaklaşık bir

yıl süren bir yatırım sürecinin ardından kuruldu.
Şirket, akıllı telefon ve cihazlara hassasiyeti yük-
sek olan lokasyon bilgisi sağlama,  marka ve rek-
lamverenler gibi uygulama sahiplerinin müşte-
rileriyle yakın temasta olarak anlık iletişim ku-
rabilmesi üzerine teknoloji geliştirmeye odak-
landı. Apple tarafından iBeacon olarak marka-
laşmış Bluetooth Smart Donanımı (sensör) ve onu
mobil teknolojilerle buluşturan yazılım plat-

formlarını gelişti-
rerek Türkiye ve
dünyada aynı anda
sunmaya başladı.
İlk yatırımcı Turgut
Gürsoy’un ardın-
dan Ali Sabancı li-
derliğindeki ve
aralarında Emre
Berkin ile Kemal

Cılız’ın da bulunduğu yeni melek yatırımcılar da
destek alan Blesh,  son olarak Seri A yatırım tu-
runda da ilk kurumsal yatırımcı olarak TRPE Ca-
pital’den 4 milyon dolarlık yatırım çekti. 

Şirketin Silikon Vadisi - Palo Alto’da da bir
ofisi bulunduğundan bahseden Sönmez, “Bura-
dan ABD’deki iş ortakları Google ve Intel ile olan
projelerimizi geliştirmeye devam edeceğiz ve ye-
ni işbirlikleri için kaynak ayıracağız” diyor. 

35 ülkeye ihracat 
Blesh, son dönemde önemli bir projeye de

imza attı. Google’ın önderlik ettiği Physical Web
projesinin beacon cihazlarını geliştirdi ve dün-
yada satmaya başlayan ilk şirket oldu.   2014 yı-
lı sonunda satışa çıkan beacon’ların satışını baş-
ta İngiltere, ABD, Kanada ve Almanya olmak üze-
re 35’in üstünde ülkeye gerçekleştirdiklerini be-
lirten Sönmez, şöyle devam ediyor: “Google, mo-
bil ve lokasyon bazlı iletişim teknolojilerine ver-
diği önemi bu projeyi sürekli olarak geliştirerek

Üç yıl önce kurulan ve çektiği melek yatırımlarla büyüyen Blesh, bugün dünya devi Google ve Intel’in iş
ortağı olmayı başardı. Türkiye’nin yanı sıra Silikon Vadisi’ndeki ofisinde de projeler geliştiren şirket,
son dönemde büyük gelişme gösteren beacon ve nesnelerin interneti (IoT) teknolojilerinde önemli
projelere imza atıyor. Şirketin CEO’su Devrim Sönmez, beaconların satışını başta İngiltere, ABD,
Kanada ve Almanya olmak üzere 35’in üstünde ülkeye gerçekleştirdiklerini belirtiyor. 

Özlem Bay Yılmaz / obay@ekonomist.com.tr
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gösterdi ve geçtiğimiz yıl yeni Eddystone bea-
con’larını duyurdu. Projenin bir parçası olan bu
beacon’ların da tüm dünyaya satışını gerçek-
leştiren ilk şirketlerden biri olduk. Dünyada 3 bi-
ni aşkın mobil uygulama geliştirici ile sürekli ile-
tişim halindeyiz. Tüm dünyadan binlerce geliş-
tiriciye ulaşmak, onlarla fikir alışverişi yapmak
ve Google gibi bir devle bu projede çalışmak bi-
zim için oldukça gurur verici.” 

Şirket, 2016 yılının ikinci yarısında, ABD’de-
ki satış ve iş geliştirme faaliyetlerine de  hız ver-
di. Bu yıl sonuna kadar, Blesh’in Türkiye dışın-
dan da önemli bir gelir kazanma hedefi var.  

Yeni formatlar
ABI Research

araştırmasına göre
dünyada beacon ci-
hazlarının sayısının
2020’de 400 milyonu
aşması bekleniyor.
Bu teknoloji yaygın-
laştıkça kullanım

alanları da genişleyecek ve yepyeni formatlar
ortaya çıkacak. Bu şimdiden kart beacon’lar,
anahtarlıklar ve USB beacon’lar şeklinde görü-
lüyor. 

Önümüzdeki dönemde yenilenen format-
larla kullanım alanlarını artırmayı ve daha çok
kişiye ulaşabilmeyi hedeflediklerinden bahseden
Sönmez, “Bunun yanı sıra perakende, bankacı-
lık ve otomotiv sektörlerinde daha çok işbirliği
yapmayı hedefliyoruz. Sadece anlık iletişim de-
ğil, elde edilen verilerin artması ve bu verile-
rin anlamlandırılması konusunda da çalışmala-
rımızı hızlandıracağız” diye anlatıyor. 

Aylık 150 milyon işlem
Blesh beacon platformunu kullanan mar-

kalar, mobil uygulamaları üzerinden tüketicilerin
akıllı telefonlarına, o an oldukları lokasyonlar-
da kampanya mesajları yollayarak satışlarını ve
karlılıklarını artırabiliyor. 

Ayrıca beacon cihazları ile sürekli etkile-
şimde olan Blesh’in yazılım çözümü, tüketicile-
rin mağaza içindeki gezinti rotasını ve süreleri-
ni belirleyerek ortaya koyduğu veri yönetimi ile
iş geliştirme ve strateji oluşturma noktasında şir-
ketlere önemli kazanımlar sunuyor. Blesh bea-
con platformunun 90’ın üzerinde mobil uygu-
lamaya (app) entegre olduğunu belirten Sönmez,
“Bu uygulamaların toplam aktif indirilme raka-
mı göz önüne alındığında 20 milyon kişiye lo-
kasyon hedefli ulaşma potansiyeline sahip. Ay-
lık 150 milyonu aşan işlemden elde ettiğimiz bu
veriler, bize tüketicilerin davranışları, tercihle-
ri ve istekleri konusunda baz oluşturuyor ve on-
larla çok daha anlamlı, faydalı ve hedefli ileti-
şim yapılmasına destek oluyor” diye ekliyor. 

DEVRİM SÖNMEZ

Intel ile işbirliği
Araştırmalar  on yıl sonra nesnelerin internetinin dünyada
11 trilyon dolarlık bir ekonomik pazar yaratacağını
gösteriyor. 2020 yılında ise internete bağlı nesnelerin 25
milyarı aşması bekleniyor. Nesnelerin internetinin iş
dünyasında özellikle perakende, şehir planlama, sağlık ve
otomotiv sektörlerine damgasını vuracağını düşündüğünü
belirten Sönmez, şehirlerin hem yaşayanlar hem de
ziyaretçiler için sensörler yoluyla daha akıllı olacağını
öngörüyor. Sönmez,  şunları anlatıyor: “Mağazacılık daha
da dijitalleşecek ve fiziksel mağazalar online mağazalarla
adeta birleşerek müşterilerine kesintisiz bir deneyim
sunacak. Fiziksel mağazalar, giderek artan kullanımı ile
artık ana mecra olacağına inandığımız mobil kanallar
üzerinden iletişime daha büyük önem verecek. Şirketlerin
bunu düşünerek ‘çoklu kanal’ stratejisini benimsemeleri
gerekiyor. Beacon’lar, bu deneyimin güçlenmesini ve
fiziksel mağazalarda devam etmesini sağlayarak sadece
mağazaların değil mağazaya gelen müşterilerin de alışveriş
deneyimini iyileştirecek.” 
Nesnelerin interneti (IoT) alanında da çalışmalar yürüten
Blesh, Intel’in özellikle Intel Edison teknolojileri ile
müşterilerine projeler de geliştiriyor.
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Son yıllarda dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
uçucu yağlara olan talep bu pazara girişimcilerin
ilgisini artırıyor. Bu pazardaki şirketler ürettik-
leri ürünlerin yanı sıra üretim sistemleriyle
de birbirinden ayrılıyor. 2009 yılında
kurulan ancak markalaşma sürecine
2014’te başlayan Tabia da pazarda
var olan diğer şirketlerden üretim
sistemiyle olduğu gibi pazarlama ve
satış yöntemiyle de farklılaşıyor.

Araştırma şirketleri, üreticiler,
insan sağlığı ile görevli eczacılar ve
Tüm Ecza Kooperatifleri Birliği biraraya
gelerek kurduğu Tabia’nın satış ve pazarlama-
sını Via Kozmetik üstlenmiş. Bugün 13 farklı yağ

Tabia, gözünü
Uzakdoğu’ya dikti

üretimi yapıldığını ve bunlardan elde edilen 46
farklı ürünün satışını gerçekleştirdiklerini söy-

leyen Tabia’nın Partne-
ri Via Kozmetik’in Ge-
nel Müdürü Vildan

Akay, eczanede satılan
ürünlerin doktorlar tara-
fından da reçete edildiği-
ni belirtiyor. İnsanların bi-
linçlenmesiyle birlikte pa-
zarın her geçen gün bü-

yüdüğünü söyleyen Akay,
hedeflerinin üretim kalitesini

devam ettirerek bu pazarın önde gelen
markaları arasına girmek olduğunun altını çi-
ziyor.

Zekeriya Temizel kurdu 
Tabia’nın kuruluş hikayesi oldukça ilginç.

Şirket kuruluşuna eski Maliye Bakanı ve bugün
CHP İzmir Milletvekili olan Zekeriya Temizel ön-
cü olmuş. Şirket Temizel tarafından, 2009 yılında
Aydın Söke’de ‘Doğada sıfır atık’ felsefesiyle Tüm
Ecza Kooperatifleri Birliği ile meyve çekirdeği,
bitki yaprağından kimyasal kullanmadan yağ çı-
karmak amacıyla kurulmuş. İlk ürün ise ek-
mekten çıkartılan buğdayın en önemli kısmı olan
buğday rüşeyminin yağı olmuş.  Buğday rü-
şeyminden sonra ise şeftali, kayısı, erik, karpuz,
kavun, nar gibi pek çok meyvenin çekirdeği, to-
humunun yağını çıkarmak için çalışılıyor. 

2009 yılında kurulan Tabia, insan vücudunun üretemediği ve dışarıdan alınması gereken besin
takviyelerini üretiyor.  Bugün 13 farklı yağ üreten ve bunlardan elde edilen 46 ürünü, yaklaşık 4 bin
eczanede satılıyor. Şirketi diğer üreticilerden ayıran en önemli fark ise Türkiye’deki zengin bitki ve meyve
kaynaklarından alınan çekirdekleri  (SC-CO2) ekstraksiyon yöntemi ile tamamen doğal olarak üretmesi.
Sürekli yeni ürünler geliştiren şirket, önümüzdeki yıl bu ürünleri Uzakdoğu’ya ihraç etmeye hazırlanıyor. 

Yeni ürünler yolda

Fatoş Bozkuş / fbozkus@ekonomist.com.tr

Bu yılın başında kabak çekirdeği
yağının lansmanını yaptıklarını
söyleyen Akay, bu ürünün
prostat şikayeti olan erkekler
tarafından kullanıldığını
anlatıyor. 2017’de çıkacak ve
ruhsatlandırma aşamasında
olan pek çok ürünleri olduğunun
da üzerinde duran Akay, anne-
çocuk sağlığını öne çıkartan
ürünlerin yakın zamanda
raflarda olacağının da bilgisini
veriyor. 

VİLDAN AKAY
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tin içinde bir departman gibi çalışmaya baş-
ladıklarını belirtiyor. 

Yapılan çalışmaları Akay şöyle anla-
tıyor: 

“2014’ten itibaren iletişim stratejile-
rini yürütmeye başladık. Bunun yanında
Türkiye’deki tüm satış organizasyonu da
devraldık. Markalaşma sürecinde daha
çok tüketiciye yatırım yapmayı tercih et-
tik. Biz ilaç değiliz. Mucize de vaat etmi-
yoruz. Hayatınızın parçası olarak yer almak
istiyoruz onların hayatında. Bunun için de
eczacıyı bilinçlendirmek ve doktorlara
kendimizi anlatmaya uzanan pek çok ça-

lışma yaptık” diye konuşuyor. 
Stratejik olarak sadece eczanelerde var ol-

mayı sürdüreceklerini belirten Akay, bugün yak-
laşık 4 bin eczanede ürünlerinin olduğunun al-
tını çiziyor. 

Hedef ihracatı artırmak 
Bugün şirketin satışta olan 13 tane yağı ve

bunlardan üretilen 46 çeşit ürünü bulunuyor.
Ürün geliştirme safhasında oluşturulan bilim ku-
rulunun eşliğinde Anadolu Üniversitesi ve Ha-
cettepe Üniversitesi ile işbirliği yapıldığını ifa-
de eden Akay, ürünlerini üçe ayırdıklarını söy-
lüyor; besin takviyesi, doğal kozmetikler ve uçu-
cu yağlar.

Oluşturdukları yeni strateji doğrultusunda
fitoterapi ve aromaterapi alanlarını sahiplene-
ceklerini ve burada söz sahibi markalardan bi-
ri olmak istediklerine değinen Akay, pazarı bü-
yütmek istediklerine de vurgu yapıyor. 

Yapılan iletişim ve pazarlama çalışmalarıyla
cirolarında ciddi bir artış yakalandığını söyleyen
Akay, 7 milyon TL olan ciroyu hızla artırmak için
çalışacaklarının altını çiziyor. 

Tabia, küçük de olsa ihracata başlamış. Al-
manya’ya nar çekirdeği ihraç eden şirketin yö-
neticileri bu anlamda yeni pazarlar için görüş-
melere devam ediyor. Akay, özellikle Çin ve di-
ğer Uzakdoğu ülkeleriyle görüşme halinde ol-
duklarını söylüyor. Özellikle çörekotu ve nar çe-
kirdeği yağından oluşan ürünlere bu ülkelerden
oldukça çok talep olduğunu belirten Akay,
2017’nin ikinci çeyreğinden sonra bu ülkelere
ihracat yapmaya başlama planları olduğunun da
üzerinde duruyor. Akay, Amerika’da distribü-
törlük konusunda da görüşmelerin devam etti-
ğinin de altını çiziyor.
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Şirketin diğer şirketlerden farklı bir üretim
biçimi var. Bitki çekirdekleri ülkemizdeki üreti-
cilerden toplandıktan sonra fabrikada yıkanıp,
temizlenerek kurutuluyor. Ardından da eks-
traksiyon yöntemi ile yağlar çekirdek ve yap-
raklardan ayrıştırılıyor ve en önemlisi üretim
aşamasında kimyasal kullanılmış hiçbir ürün
alınmıyor. 

Şu anda milletvekili olduğu için Zekeriya Te-
mizel şirketteki tüm görevlerini bırakmış. Şir-
ketin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Zeki Gündüz
üstlenmiş. Ancak şirketin sözcülüğünü Via Koz-
metik Genel Müdürü Vildan Akay yapıyor. 

Tüketiciye odaklı çalışıyor 
Şirketin 2014 yılında markalaşma kararı al-

dığını ve bu yolda hizmet almak için kendileri-
ne geldiğini söyleyen Akay, şirketin pazarlama
ve satışını o tarihten beri kendi şirketi üzerin-

den gerçekleştiriyor.  
O yıla kadar kooperatifler birliği sayesin-

de ürünlerin eczanelere girdiğini ancak ciddi an-
lamda bir pazarlama ve markalaşma çalışması
yapılmadığını anlatan Akay, 2014 yılında şirke-
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Girişimcilikte başarılı olmak, fark yaratmaktan
geçiyor. Anadolu’da yaptıkları ilginç üretim ve
ihracatla fark yaratan şirketler var. İzmir Ke-
malpaşa’da 1997 yılında Ahmet Göksel ve Mert
Ergün tarafından kurulan Agme Gıda da bun-
lardan biri. Şirket, şekerleme sanayi için mey-
ve salamuralarının yanı sıra dünya devi ‘Am-
rosio’ markasının sahibi İtalyan I.D.A.V. ile or-
taklaşa kurduğu AgmeFrutta şirketi aracılığı ile
alkol salamuralı kiraz üreterek yurtdışı pazar-
larında üretilen alkollü çikolatalara tat katıyor.
Şekerleme sanayine kiraz, kayısı, kavun, karpuz
ve armut gibi meyvelerden üretilmiş yarı ma-
mul ihracatı gerçekleştirdiklerini belirten Agme
Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Göksel, “Ge-
çen yıl 4,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştir-
dik. Bu yıl ise 5 milyon dolarlık ihracat hedefli-
yoruz. En büyük pazarımız İtalya. Onun dışın-
da sekiz ülkeye ihracatımız söz konusu. Geçici
konserve edilmiş ürünlerimizi büyük ambalaj-
lar ve fıçılarla sevk ediyoruz. Dünyaca ünlü çi-
kolata markası Ferrero’ya alkol salamuralı ki-
raz gönderiyoruz” diyor.

Toplam 35 kişiye istihdam sağlayan Agme
Gıda, 2015 yılında 13 milyon TL’lik ciroya ulaş-
tı. Bu yıl ciro hedefi ise 15 milyon TL.

Ferro’ya ihracat yapıyor
Şirket, ilk yıllarında ağırlıklı olarak ‘al-sat’

yöntemi ile şekerli gıda ihracatına başladı.
1980’li yıllardan itibaren de İzmir – Alsancak’taki

Karpuz kabuğundan 
ihracat yapıyor!

İzmir merkezli Agme Gıda, Anadolu’dan çıkan gizli kahramanlardan. Şirket, yaş meyve sektörünün
farklı bir alanında faaliyet gösteriyor. Şekerleme sanayi için kiraz, kayısı, kavun, karpuz ve armut gibi
meyvelerden üretilmiş meyve salamuralarının yanı sıra alkol salamuralı kiraz da ihraç ediyor. Karpuz
kabuğu gibi ilginç ürünlerin de ihracatını yaptıklarını söyleyen Agme Gıda Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Göksel, “Bu yıl 15 milyon TL ciro hedefliyoruz” diyor.

Özlem Bay Yılmaz / obay@ekonomist.com.tr

AHMET GÖKSEL
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küçük ofisinden müşterilerinin talepleri doğ-
rultusunda çeşitli ürünlerin ihracatını gerçek-
leştirdi. Gümrük, liman ve resmi kurumlara ya-
kın bir konumda olmanın avantajıyla zamandan
kazanıyorlardı. 

İlerleyen dönemde ise salamura gıda ürün-
leri temini ağırlık kazandı. Bunda,  İtalya’da bu-
lunan bir müşterilerinin tamamen şekerli gıda
içeren ürünler üretmesinin ve Türkiye’de bol
miktarda bulunan bu ürünleri Agme Gıda’dan
talep etmesinin etkili olduğunu dile getiren Gök-
sel,  şunları ekliyor:  “İtalyan müşterimizin sa-
lamura kiraz, kayısı, armut, karpuz gibi ürün-
ler talep etmesi bizi bu alana yönlendirdi. 2007
yılında ise ihracat yaptığımız İtalyan şirket ile
ortaklığa gittik ve ’AgmeFrutta’ ismi altında bir
şirket kurduk. Şirket ismimiz aynı zamanda tes-
cilli markamız. Dünyada çikolata üretiminde çok
önemli bir marka olan ‘Ferroro’ firmasına ‘al-
kol salamuralı kiraz’ ürünü ihraç ediyoruz.”

Sevkiyat fıçılarla gerçekleşiyor
Agme Gıda’nın faaliyetleri arasında kiraz,

lokomotif ürün olarak ön plana çıkıyor. Türki-
ye’nin yıllık ortalama 500 bin ton kiraz rekol-
tesi ile dünyada bir numara olması şirketin de
en büyük avantajını oluşturuyor. Ürünü talep
eden pazarlara yakın olmalarının ve İtalyan part-
nerlerinin ağırlıklı olarak kiraz üzerine çalışıyor
oluşunun da bu ürüne odaklanmalarını sağla-
dığını ifade eden Göksel,  ihracat serüvenleri-
ni şöyle anlatıyor: 

“Önceleri ürünlerimizi plastik fıçılar içeri-
sinde ihraç ediyorduk. Bu süreçte sermaye ya-
ratmak, ürünler hakkında tam bir bilgi sahibi ol-
mak veneler yapabileceğimizi gözlemlemek is-
tedik. Kendimizi hazır hissettiğimiz 2006 yılın-
da ise Kemalpaşa - İzmir'de üretim tesisimizi faa-
liyete geçirdik. İlk etapta tek hat üzerinde kirazın
çekirdeğini çıkartarak yinefıçılar içerisinde ih-
raç ettik. Üretimin başarılı olduğunu gördükçe
3 hatlı makine parkurumuzu devreye aldık. Bu-
gün, toplam 15 bin 500 metrekare alana sahip
tesisimizde üretim gerçekleştiriyoruz.”

Ana ürünü kiraz
Şirket yılda; 3 bin 150 ton kiraz, 75 ton ar-

mut, 105 ton kayısı, 80 ton kavun, 150 ton in-
cir, 260 ton portakal kabuğu, karpuz kabuğu,
greyfurt kabuğu, turunç kabuğunun yanı sıra sa-
lamura şeftali, salamura ayva, salamura Antep

Hedef pazar Çin

fıstığı gibi şekerli gıdaların alt yapısına salamura
ürün üretimi yapıyor. Ürünlerin hasat ayları olan
mayıs- haziran - temmuz aylarında 45 kişilik bir
ekibin görev yaptığını belirten Göksel, öncelik-
le alkol salamuralı kirazın üretimine başlandı-
ğını ve çok kısa sürede tamamını ihraç ederek
bu ürünün üretimini bitirdiklerini söylüyor. Ar-
dından da stoklara aldıkları salamura kirazın üre-
timine başladıklarını kaydeden Göksel, şöyle de-
vam ediyor: 

“Kiraz, firmamızın ana ihraç ürünü olduğu
için yıl boyunca faaliyetlerimize devam ediyo-
ruz. Kiraz yetişen bölgelere giderek müstahsil-
ler ve bölgelerde firmamızı temsil edenarka-
daşlarımız ile görüşürüz. Mümkün olduğunca da-
ha kaliteli ve dayanıklı ürünyetiştirilmesi için bil-
gi alış verişinde bulunuyoruz. Ancak sonuçta
ağaçta yetişen ürünlere çok fazla müdahale ede-
miyoruz. Rekolte, iklim koşullarına bağlı oldu-
ğu için bizler de kendimize üretim hedefi koy-
muyoruz.”

Karpuz kabuğu satışı
Alkol salamuralı kiraz, dünyada 10 bin ton-

luk bir pazar. Avrupa’daki üretimin yüzde
10’luk kısmını ise Agme Gıda gerçekleştiriyor.
Salamura yaptığı ürün çeşitliliği açısından Ag-
me Gıda Türkiye’de alanında tek.  En büyük so-
runlarının hammadde tedariği olduğunu dile ge-
tiren Göksel, istedikleri boyutlarda endüstriyel
meyve bulmanın zorluğundan bahsediyor. 

Diğer bir ilginç ihracat kalemlerinin de sa-
lamura karpuz kabuğu olduğunu belirten Gök-
sel, “İtalya’dan getirdiğimiz tohumlarla Akhi-
sar’da yetiştirdiği karpuzların kabuklarını yine
İtalya’ya ihraç ediyoruz. Karpuz kabuğu reçel
üretiminde kullanılmak üzere talep ediliyor” di-
ye anlatıyor. 

Fabrikada üretim faaliyetleri devam eder-
ken Almanya, ABD, Uzakdoğu ülkelerine ‘al-sat’
ihracatlarını da sürdüren Agme Gıda, uygun şart-
ların oluşması halinde, talep edilen özellikte kon-
serve türü ürünlerin ihracatına da aracılık edi-
yor. Bu açıdan gıda sektörünün farklı alanla-
rından da varlık gösterdiklerini ifade eden Gök-
sel, “Ancak bu çalışmalar sırasında ağırlıklı ih-
racat pazarımız olan ve faaliyetlerimizde çok
önemli yer tutan İtalya'yı asla ihmal etmiyoruz.
Birçok ülkelerden çeşitli talepler geliyor.  Bun-
ları genelde sektörün içinde yer alan diğer fir-
malara aktarıyoruz” diye ekliyor. 

Türkiye yılda 70 bin ton kiraz
ihraç ediyor. Kiraz ihracatı
ağırlıklı olarak İngiltere, Rusya,
Avusturya, İtalya, Fransa ve
Almanya gibi ülkelere yapılıyor.
Bu ürünün ihracatında son
dönemde Çin pazarına yönelik
çalışmalar hız kazanmış
durumda. Yaş meyve
sektöründe faaliyet gösteren
pek çok şirketin, Türk kirazını
ihraç etmek için çalışmalar
yürüttüklerini belirten Göksel,
şunları anlatıyor:  “Agme Gıda
olarak biz de bu uğraşın içinde
yer alıyoruz. İhracatı için
uğraşılan taze kiraz,
tesisimizde işlenen kiraz
standartından farklıolduğu için
bu olaya ülke meselesi olarak
bakıyor ve destekliyoruz” diyor. 
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Büyüklüğü 16 milyar liraya ulaşan eğitim, son
yılların en gözde sektörlerinden biri haline gel-
di. Kolejden, üniversiteye, anaokulundan, dil
okullarına kadar özel eğitim sektöründe faali-
yet gösteren 25 bin kuruluş olduğu tahmin edi-
liyor. Verilere göre Türkiye’de özel ve resmi okul-
lar toplam olmak üzere 61 bin 201 okul bulu-
nuyor. Bu okulların tamamında okuyan öğren-
ci sayısı ise 15 milyon 714 bin 748. Milli Eğitim
Bakanlığı’nın verilerine göre özel eğitim ku-
rumlarının sayısı hızla artıyor. 2013 yılında 4 bin
200 olan özel okul sayısı bugün 8 bin 150'ye yük-
seldi. Son üç yılda yüzde 100 artış gösteren özel
okul sayısı ile yüzde 4’lerde olan özel okullaş-
ma oranı yüzde 7,4’e ulaştı. 2023 yılına kadar
özel öğretimin payının yüzde 15’lere çıkartılması
planlanıyor.

Finlandiya eğitim modelini
Türkiye’ye yayacak

Uzun yıllar eğitim sektöründe çalışan Ali Koç, alternatif bir eğitim
modeli kurma hedefiyle yola çıkarak Fide Okulları’nı kurdu.
Dünyanın örnek aldığı bir eğitim sistemi olan Finlandiya eğitim
modelini benimseyen Fide Okulları’nı Türkiye’ye yaymayı
hedeflediklerini söyleyen Koç, önümüzdeki beş yılda İstanbul,
İzmir, Ankara, Bursa’da okullar açmayı hedeflediklerini söylüyor. 

Bin 200 öğretmen
başvurdu

Ayşegül Sakarya Pehlivan / asakarya@ekonomist.com.tr

Fide Okulları‘nda çalışmak için
bugüne kadar bin 200 öğretme
başvuruda bulundu. Ali Koç,
öğretmen seçme kriterlerini
şöyle anlatıyor: “Bizim
öğretmenlerimize tek bir
sorumuz oluyor: ‘Son bir yılda
neler yaptın?’ Bizim için en
önemli olan şey kendini
yenilemek. Yeni nesle ayak
uydurmak, iletişim kurarken
uzak değil yakın olmak çok
önemli. Sonradan edinilmiş olanı
değil, kendinde var olan
değerleri keşfetmiş, koşu, resim
gibi bir tutkusu olan, tek yönlü
değil çok yönlü olan
öğretmenlerle yol arkadaşı
olmayı tercih ediyoruz.”

ALİ KOÇ
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Bu büyüme eğitim sektörünü girişimci-
ler için de cazip hale getiriyor. Son dönem-
de pek çok girişimci bu alana yatırım yapı-
yor. Bunlardan biri de Fide Okulları’nın ku-
rucusu Ali Koç. Ankara Üniversitesi Sosyo-
loji Bölümü’nden mezun olan Koç, Anka-
ra’dan Cizre’ye, Alanya’dan Batman’a kadar
pek çok farklı coğrafyada öğretmenlik ve yö-
neticilik yapan bir girişimci. Milli Eğitim Ba-
kanlığı’ndan STK’lara, özel okuldan köy oku-
luna kadar pek çok farklı kurumda görevde
bulunan Koç, dünyada başarıyı yakalamış bir-
çok ülkenin eğitim sistemini yerinde incele-
me fırsatı buluyor. Eğitim sektörüne dair
edindiği bilgi, birikim ve deneyim ile fikir plat-
formu olan Eğitimpedia’yı kuran Koç, alter-
natif bir eğitim modeli hayatı geçirmek için
kendi okulunu kurmaya veriyor. Böylece bu
yıl öğrenim hayatına merhaba diyen Fide
Okulları ortaya çıkıyor.

İlki Maltepe’de açıldı
Amacının eğitime yenilikçi bir bakış açı-

sı getirmek olduğunu söyleyen Koç, “Yıllar
boyunca eğitim sektöründe edinmiş olduğum
tecrübe ve deneyimi artık okul platformuna
taşımanın zamanı gelmişti. Bu çerçevede
hem eğitim sektörüne yeni bir bakış açısı ge-
tirerek iyi insan yetiştirme vizyonuyla kat-
kılar sunmak hem de sistemde ezber bozan
bir takım değişiklikler yapmak amacıyla  okul
açma kararı verdim. Fide Okulları’nın mot-
tosu budur. Bu vizyonla bu yıl eğitim öğre-
tim hayatına kapılarımızı açtık” diyor. Ana-
dolu Yakası Maltepe’de ilk öğrencilerini ka-
bul eden Fide Okulları’nda sadece ilköğretim eği-
timi veriliyor. Şu an okulda 110 öğrenci eğitim
görüyor. Çocukların oyun hakkını ellerinden al-
madan akademik değil beceri odaklı bir eğitim
felsefesi yerleştirmeye çalıştıklarını söyleyen
Koç, Fide Okulları’nı Türkiye geneline yaymayı
planladıklarını belirtiyor. İki yıl içerisinde İstanbul
Avrupa Yakası’nda, beş yıl sonra ise İzmir, An-
kara, Bursa’da okullar açılması hedefleniyor. 

Fillandiya modeli uygulanıyor
Fide Okulları’nın farkı dünyanın örnek al-

dığı eğitim sistemi olan Finlandiya eğitim mo-
delini benimsemesi. Fide Okulları, öğrencilere
yapabileceklerini, başarabileceklerini, dahası ya-
şayarak öğrenmeleri gerektiğini öğreten bir fel-

sefeyle hareket ediyor. Finlandiya eğitim sis-
teminin de ana felsefesini oluşturan bu yakla-
şımın merkezinde bugün olduğu gibi öğrenci de-
ğil, tıpkı köy enstitülerinde olduğu gibi öğret-
men yer alıyor. Eğitime getirdikleri bu yenilik-
çi bakış açısının globalden yerele, yerelden glo-
bale uzanan bir sistemin olduğunu belirten Ali
Koç; “Biz Fide okullarında Finlandiya eğitim sis-
teminden önemli dersler çıkarmış olsak da onu
buraya getirip birebir uygulamadık. Çünkü bu
taklitçilik olurdu ve bu aşı kesinlikle tutmazdı.
Biz bunun yerine zaten bizde de var olan ama
unutulmaya yüz tutmuş eğitim alanındaki de-
ğerlerimizi, Finlandiya modelini de dikkate
alarak yeniden şekillendirdik, uygulanabilir ve
yenilikçi bir model ile hayata geçirdik” diyor.

Beceri odaklı eğitim
Her fide öğrencisinin haftada bir kez der-

sini mutlaka bahçede alması hedefleniyor. Böy-
lece öğrencilerin çarpmayı çarpım tablosu üze-
rinden değil, oyunda adımlayarak öğrenmesi
hedefleniyor. Bu şekilde öğrenciler ezberlemek
yerine matematiksel düşünme becerilerini
geliştirebiliyor. Fide Okulları’nda teneffüsler;
15 dakikadan oluşuyor. Fide Okulları’nın en
önemli farklarından biri de atölyelerin olma-
sı. Fideli çocuklar, günlük hayatın içinden kop-
madan, felsefe, kodlama, tasarım, maker&iş-
lik, beden, görsel sanatlar, masal gibi başlık-
lardaki atölye eğitimlerini de ilkokul birinci sı-
nıftan itibaren müfredat kapsamında alıyorlar. 

Her gün iki saat atölye eğitimi alan ço-
cuklar, bu kapsamda, bisiklet tamir etmeyi, ba-
lık filesi dikmeyi,  çivi çakmayı deneyimliyor-
lar.  Çocuklarla hafta sonu yapılacak kamplar
sayesinde; işbirliği, güven, problem çözme be-
cerilerini geliştirecek aktivitelere yer verilme-
si planlanıyor. Böylece günlük hayatın içinden
kopmadan yetişen çocukların bildiklerini, nor-
mal hayatlarında karşılarına çıkan insanlara da
aktararak merhamet ve yardımlaşma duygu-
sunu geliştirecekleri düşünülüyor.

Ev ödevi verilmiyor
Çocukların okul dışında yaşam kalitesinin

düşmemesi için, servis ile uzaklığı 35 dakika-
yı geçen lokasyonlardan öğrenci kaydı alın-
mayan Fide Okulları’nda öğrencilere ev ödevi
de verilmiyor. Öğrencilerin kişisel merakları-
na yönelik araştırmalar yapmaları ve okuma-
ları ise destekleniyor. Okulda sınav sistemi ye-
rine, değerlendirme sistemi uygulanıyor. Öğ-

rencilerin öğrenme süreçleri ve bu süreçlerin so-
nuçları değerlendiriliyor, kendilerini geliştirebil-
meleri için geri bildirimde bulunuluyor.

Milli eğitim müfredatını kendilerine özgü bir
yorumla öğrencilere sunarak farklı bir eğitim sis-
temi ortaya koyduklarını söyleyen Koç, “Başarı ta-
nımı notlara bağımlı sistemin aksine Fide Okulla-
rı,  öğretmenlerin mutlu olduğu ve özlük hakları-
nın korunduğu, öğrencilerin demokratik katılımı-
nı esas alan yenilikçi bir bakış açısıyla kapılarını
açıyor. Starwars koleksiyonuna sahip müzik öğ-
retmeninin olduğu, Notos’ta öyküleri yayımlanan
beden eğitimi öğretmeni olan Fide, öğretmenin
de ilgi alanı olduğu, nefes aldığı, öğretmen odak-
lı özelliğiyle öne çıkıyor” diye konuşuyor. 
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Fuarcılık, dünya çapında önem taşıyan ve her yıl
büyüyen bir sektör. Üretici ve tüketiciyi bir ara-
ya getiren bu organizasyonlarla yoğun ticari iliş-
kiler kuruluyor, pazarlama ve tanıtım aktivitele-
ri bir arada yürütülüyor. Türkiye’de de fuar dü-
zenleyecek şirketlerin belgelendirilmesi ve fuar-
ların niteliklerinin belirlenmesi gibi faaliyetler Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Fu-
arcılık Meclisi tarafından yürütülüyor.

Sektörün sorunlarına çözüm arayarak giri-
şimlerde bulunduklarını belirten TOBB Türkiye Fu-
arcılık Meclisi Başkanı Cihat Alagöz, stratejiler be-
lirleyerek projeler yürüttüklerini dile getiriyor. “Fu-
arcılıkta yükselen trend markalaşma çalışmala-
rına ağırlık vererek bu sektörü küresel iş dünya-
sının buluşma platformu haline getirmek” diyen
Alagöz, bu doğrultuda ‘Exhibit in Turkey’ proje-
sini geliştirdiklerini kaydediyor. Bu projeyle Tür-
kiye’deki fuarlara ilişkin detaylı bilgiler görsellerle

Türkiye Fuarlarla
yabancıları çekecek

zenginleştirilerek çok dilli internet portalında sis-
tematik olarak toplanacak. Türkiye’nin stratejik
konumu nedeniyle fuarcılığın gelişme potansi-
yelinin yüksek olduğunun altını çizen Cihat Ala-
göz, sorularımızı şu şekilde yanıtladı:

TOBB Türkiye Fuarcılık Meclisi olarak ne tür
çalışmalar yapıyorsunuz?

Fuar düzenleyecek şirketlerin ve fuarların ni-
teliklerinin belirlenmesi, belgelendirilmesi ve baş-
vuruların sonuçlandırılması faaliyetlerini yürü-
tüyoruz. Sektöre ilişkin sorunlar ve çözüm öne-
rilerini müzakere ederek sorunların çözümü için
girişimlerde bulunuyoruz. Sektörel politika ve stra-
teji belirliyor, hükümet yetkilileri ve ilgili bürok-
ratlarla ortak çalışmaların yapılması ve sektörü
ilgilendiren yasal düzenlemelerle ilgili görüşlerin
hazırlanması gibi çalışmalar yapıyoruz. Son ola-
rak ‘Exhibit in Turkey’ adında bir proje geliştir-
dik.

Bu proje hakkında bilgi verir misiniz?
Bu projeyle, fuarları ve fuar merkezlerini

‘Türkiye Fuarları’ markası altında dünya ölçeğinde
tanıtarak yüksek sayıda yabancı fuar katılımcısı-
nı ve ziyaretçisini ülkeye getirmeyi amaçlıyoruz.
Bu amaçla fuarlarla ilgili tüm bilgiler görseller-
le zenginleştirilerek İngilizce, Almanca, Fransız-
ca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince hizmet ve-
ren internet portalında sistematik olarak topla-
nacak. Sektöre ilişkin veriler de sosyal medya ka-
nalları üzerinden yine çok dilli olarak dünya ka-
muoyuyla paylaşılacak. 

Proje ile neyi hedefliyorsunuz? 
Fuarcılıkta yükselen trend, markalaşma ça-

lışmalarına ağırlık vererek sektörü küresel iş dün-
yasının buluşma platformu haline getirmek. Glo-
balde de fuarcılığın gelişmesi için sosyal medya
ve çok dilli tanıtım çalışmalarına önem veriliyor.
Biz de projeyle ‘Exhibit In Turkey’ sloganını dün-

Her yıl ortalama 400 fuarın organize edildiği Türkiye’de, fuarcılık sektörü gelişimini sürdürüyor.
Fuarları ve fuar merkezlerini ‘Türkiye Fuarları’ markasıyla tanıtacaklarını dile getiren TOBB Türkiye
Fuarcılık Meclisi Başkanı Cihat Alagöz, farkındalığı artırarak daha yüksek sayıda yabancı katılımcıyı ve
ziyaretçiyi Türkiye’ye getireceklerini söylüyor. Uluslararası nitelikteki fuarlarda artış olduğunu
kaydeden Cihat Alagöz, sektörün Anadolu’da da ciddi atakta olduğunu kaydediyor.

Ceren Oral / coral@ekonomist.com.tr
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yada kalıcı hale getireceğiz. Bu çalışmayı eko-
nomiye ve üretime dikkat çekmeyi hedefleyen
‘Discover the Potential’ ve yabancı yatırımcı çek-
meyi amaçlayan ‘Invest in Turkey’ kampanyala-
rıyla eşlenik biçimde yürüteceğiz.

Türkiye’de kaç fuar düzenleniyor? Bu fuar-
lara kaç şirket katılıyor?

Her yıl ortalama 400 civarında fuar düzen-
leniyor. 2015’te de 419 fuar organize edildi ve 62
bin 786 şirket, 3 milyon metrekare stand alanı kul-
lanarak ürün ve hizmetlerini toplam 17 milyona
yakın ziyaretçiyle buluşturdu. Fuar katılımcıları-
nın 9 bin 551’i, ziyaretçilerinin 503 bin 415’i ye-
ni ticari bağlantı kurmak amacıyla yurt dışından
gelen yabancılardan oluştu. 2015’te düzenlenmiş
olan bu fuarların yüzde 30’u da uluslararası ni-
telikte ve bu oran her yıl artıyor. 

Türkiye’deki fuar merkezlerinde son dö-
nemde nasıl bir değişim yaşanıyor?

İstanbul bilinirliği, yüksek kapasiteli modern
fuar merkezleriyle dünya fuarcılık endüstrisinde
önemli bir marka ve fuarlarımızın yarısına yakı-
nı İstanbul’da düzenleniyor. Önümüzdeki dönemde
yeni salon yatırımlarıyla İstanbul’daki merkezle-
rin kapasitelerinde artış olacak. Ayrıca Anadolu’da
da fuarcılık son on yıldır ciddi atakta.

Anadolu’daki hangi şehirlerde atılım söz ko-
nusu?

“Fuarcılıkta 
potansiyel yüksek”
Türkiye’de fuarcılık sektörünün
geleceğini çok parlak gördüğünü
söyleyen Cihat Alagöz, bu
öngörüsünü Türkiye’nin ‘Avrupa,
Avrasya, Ortadoğu ve Kuzey
Afrika’daki 1,6 milyar müşteriye
ve toplam GSYİH’leri 24 trilyon
dolar olan bu pazarlara kolay
erişim şansına sahip olmasına’
bağlıyor. Alagöz, “Balkanlar,
Karadeniz, Ortadoğu, Kafkaslar,
Akdeniz coğrafyalarının kesişme
noktasında bulunan Türkiye’deki
fuarlar, dünyanın yeni gelişen
ekonomik aktörleriyle temas
etmek isteyen işletmelere önemli
fırsatlar sunuyor” diyor.
Türkiye’nin, ekonomik büyüme
stratejisi ve bölgesel ekonomi
merkezlerine yakınlığının sonucu
olarak arz ve talebin buluşma
platformlarından biri olma
potansiyeline sahip olduğunu da
sözlerine ekliyor.

2017’de fuar takvimi
nasıl şekilleniyor?

TOBB’un fuar takvimine göre,
2017’de 114’ü uluslararası toplam
416 fuar düzenlenecek. Fuar
takviminin en yoğun ay 78 fuarla
mart olurken, martı 64 fuarla
nisan, 53 fuarla kasım, 47 fuarla
ekim ayı takip ediyor. Fuarların
şehirlere göre dağılımında ilk
sırayı İstanbul alıyor. 2017’deki
fuarların 207’si İstanbul'da, 43’ü
Ankara’da, 25’i İzmir’de, 20’si
Antalya’da, 19’u Bursa’da, 15’i
Konya’da, 14’ü ise Adana’da
olacak. Sektörel olarak,
önümüzdeki yıl 53 fuarla en çok
tarım ve hayvancılık konusunda
fuar düzenlenecek. Eğitimde 41,
inşaat malzemeleri ve
iklimlendirmede 24, gıdada 15,
mobilya ve metal işlemede 14,
kitapta 12, otomotiv ve tıp, tıbbi
cihazlar, eczacılıkta konularında
ise dokuz fuar yapılacak.

İçlerinden bazıları uluslararası kalitede ol-
mak üzere Konya, İzmir, Bursa, Antalya, Adana,
Gaziantep, Samsun, Kocaeli, Ankara, Diyarbakır,
Denizli, Mersin, Kayseri, Malatya ve Sivas’ta fu-
ar merkezleri var. Anadolu’daki bu fuar merkezleri
yeni yatırımlarla önemli kapasitelere ulaştı ve bü-
yümeye devam edecek. 

Önümüzdeki süreçte şehir sayısında artış gö-
rülecek mi?

Her şehirde fuar merkezi olmasından çok be-
lirli coğrafi bölgeye hitap eden bölgesel fuar mer-
kezlerinin olması daha önemli. Bu sayede fuar-
cılıkta derinleşme ve gelişme söz konusu olabi-
lir. Hangi bölgede hangi sektörlerde uzmanlaşı-
lıyorsa fuar merkezleri de ona göre konumlan-
dırılmalı. 

Yurtdışı fuarlarda yükselen merkezler han-
gileri ve Türkiye nasıl bir konumda bulunuyor?

2000’lerden itibaren fuarcılık Avrupa’dan
Moskova-Türkiye-Dubai eksenine kaymaya baş-
ladı. Yurtdışı fuarlarda yükselen merkezler ola-
rak bu bölgeler öne çıkıyor. Ayrıca artık Avrupa
fuarlarına katılmak isteyen, özellikle Ortadoğu’dan
ve Kuzey Afrika’dan şirketlerin ve ziyaretçilerin
vize almaları zorlaştı. Bu eksendeki ülkeler ara-
sında en avantajlı ülke Türkiye. Devlet de fuar-
cılığa ‘stratejik sektör’ olarak yaklaşırsa daha faz-
la katılımcı ve ziyaretçiye ulaşacağız.
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Paylaşımlı ofisler, iş dünyasındaki yeni arayış-
lara sunulan farklı çözümlerden biri olarak son
zamanlarda sıkça duyulan konseptlerin başında
geliyor. ‘Co-working space’ olarak da bilinen bu
ofisler, ‘daha verimli ve ekonomik bir çalışma ya-
şamı için tüm altyapı ve servis hizmetlerini bir
bütün olarak bünyesinde barındıran ofisler’ ola-
rak tanımlanıyor. Saatlik, haftalık, aylık ya da yıl-
lık olarak kiralanabilen bu ofislerde; toplantı, ya-
zılım ve web tasarım gibi dijital teknolojiler, mu-
hasebe, avukatlık, danışmanlık gibi birçok ek hiz-
met de sunuluyor. Böylece maliyetlerini düşür-
mek isteyen şirketlere, yeni kurulmuş start up’la-
ra, genç girişimcilere ve çalışmalarını bireysel ola-
rak yürütenlere de ihtiyaç duydukları hizmetle-
ri ve destekleri, daha uygun ücretlerle ve paket
olarak veriyor.

Ayrıca paylaşımlı ofislerin diğer girişimci-
lerle iletişim olanağı ve çevre edinme olanağı
sunması, bu konseptin yayılmasında en önemli
etkenlerden biri olarak gösteriliyor. Dünyada git-
tikçe gelişen girişimcilik ekosistemi hazır ofis te-
darikçilerinin sayısının hızla artmasına katkı sağ-
larken bu trend Türkiye’de de yayılıyor. 1989'da
Belçika'da kurulan ve 1999’dan bu yana Türki-
ye’de de faaliyetlerini sürdüren Regus da bu gi-
rişimlerin ilklerinden ve en köklülerinden biri.

Düşük maliyet, yüksek prestij
Merkezi Lüksemburg'ta bulunan Regus, 107

ülkede 2 bin 850 lokasyonluk bir ağa ve 4 mil-

Paylaşımlı ofislerle 
Anadolu’ya yayılacak

Büyük şirketlere, start up’lara ve girişimcilere paylaşımlı ofis hizmetleri veren Regus, Türkiye’de
İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Adana ve Bursa’da faaliyet gösteriyor. “Birkaç dakikalığına veya
yıllığına, bilgi teknolojileri ve telekom altyapısıyla kullanıma hazır ofisler sunuyoruz” diyen Regus
Türkiye Ülke Müdürü Betül Genç, Anadolu’da yeni şehirlerde yer almayı ve çift haneli büyümeyi
hedeflediklerini söylüyor. Ayrıca farklı konseptleri Türkiye’ye getirmek de planlanıyor.

Ceren Oral / coral@ekonomist.com.tr

BETÜL GENÇ
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tüm ofis uygulamalarının dâhil olduğu paket-
lerde aylık bin TL’den başlıyor ve tercih edilen
ofisin büyüklüğüne, lokasyonuna, kontratın za-
man dilimine göre değişiyor. 

Bu konseptte sistem ise şöyle işliyor: Çalı-
şanlar Regus merkezlerinde yer alan paylaşımlı
ofis alanlarında kendilerine özel olan masayı ki-
ralıyorlar veya altı-sekiz kişilik büyük masaları
paylaşıyorlar. Bu alanı ve masayı 7/24 kulla-
nabiliyorlar ve özel eşyalarını koyabilecekleri do-

lapları da her paylaşımlı ofis için sağlanıyor. Re-
gus’un bu sisteminden her sektörün hizmet al-
dığını dile getiren Betül Genç, bu noktada ayrı
bir parantez açarak başta teknoloji ve IT olmak
üzere mimarlık, inşaat ve danışmanlık sektör-
lerinin, müşteri portföylerinin yüzde 50’sinden
fazlasını oluşturduğunu söylüyor. Bu sektörle-
ri, hukuk, medya, enerji, eğitim, dış ticaret, tu-
rizm takip ediyor. 

Telefon yanıtlama, sesli posta
Regus, ‘co-working’ modeline ek olarak ‘Sa-

nal Ofis’ ve ‘Sanal Ofis Plus’ uygulama paket-
lerine de sahip. Bu kapsamda şahıslara ve şir-
ketlere beş günlük özel ofis kullanımı, internet,
dünya genelinde 3 bine yakın noktada ücretsiz
business lounge'lara erişim, telefon yanıtlama
gibi çeşitli hizmetler veren farklı paketler, ay-
lık 295 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Sa-
nal Ofis edinenlere özel olarak, yerel iş telefo-
nu numarası ve şirket sesli postası, resepsiyon
görevlisi, sesli postaya 24 saat erişim, toplan-
tı odaları, günlük ofisler ve video konferans hiz-
metleri de veriyor. Müşterilerine ‘siz sadece işi-
nize odaklananın, geriye kalan tüm ayrıntıları
biz sizin yerinize hallediyoruz’ dediklerini ak-
taran Betül Genç, bu hizmetlerle yeni pazarla-
ra açılan ya da açılmayı planlayan şirketlere des-
tek sağladıklarını ifade ediyor.
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yon metrekareyi kapsayan bir büyüklüğe sahip.
Müşterileri arasında Google, Toshiba ve Gla-
xoSmithKline gibi büyük çaplı şirketler de bu-
lunan Regus’un üye sayısı ise 2,5 milyonu geç-
ti. 2015’te global olarak toplamda 285 milyon
pound yatırım yapan ve 2014’e göre yüzde 16
artışla 1,9 milyar pound ciroya ulaşan şirket, kâr-
lılığını da yüzde 37 artırdı ve 554 yeni ofis mer-
kezi açtı. Hazır ofis tedarikçisi şirket, Türkiye’de
ise 17 yıldan bu yana faaliyet gösteriyor ve 2016
itibarıyla toplam 23 merkezde ofis hizmetleri ve-
riyor. Türkiye’de özellikle 2013’ten itibaren hız-
lı bir büyüme ivmesi yakalayan Regus, 2014 ve
2015 yıllarında 13 yeni merkezi bünyesine kat-
tı ve yüzde 100’ün üzerinde büyüme gerçek-
leştirdi. Toplam 23 merkezinden 17’si İstanbul’da,
ikisi Ankara’da, biri İzmir’de bulunan şirket, Ana-
dolu’ya da açılarak Gaziantep’te, Adana’da ve
Bursa’da kurduğu birer merkezi ile çalışmala-
rını yürütüyor. 2016 hedefi ise ‘ciroda ve kârlı-
lıkta çift haneli büyümeyi yeni şehirlere açıla-
rak devam ettirmek’ olarak belirlenmiş du-
rumda.

“Ofis maliyetyerini düşürüyoruz”
“Şirketler için rekabette en büyük maliyet

kalemini prestij unsuru olan ofisler oluşturuyor.
Küçük ya da büyük şehir fark etmeden insan-
lar ofis maliyetlerini düşürüp kaliteli, prestijli
ofislerde çalışmak istiyorlar” diyen Regus Tür-
kiye Ülke Müdürü Betül Genç, iş yaşamının ge-
liştiği şehirlerde ofis alanlarına ciddi talepler al-
dıklarını dile getiriyor. Ayrıca orta büyüklükte-
ki şehirlerde de prestijli bir ofiste çalışmanın re-
kabette öne çıkıp şirketlere prestij sağladığını
da vurguluyor. Bu nedenle öncelikli hedefler ara-
sında, Anadolu’daki büyümeyi sürdürerek hem
merkez hem de şehir sayısını artırmak yer alı-
yor. Şirketin radarında, yeni dört Anadolu şeh-
ri bulunuyor ve bu şehirler üzerindeki incele-
meler devam ediyor.

En çok teknoloji ve IT
Regus, farklı sektörlerden büyük şirketle-

rin yanında start up’lara ve girişimcilere de dü-
şük maliyetle faaliyetlerini yürütebilecekleri ofis
ortamları sunuyor. ‘Co-working’ modeline ‘ba-
ğımsız ama beraber çalışma’ da denildiğine dik-
kat çeken Betül Genç, bu modelle benzer viz-
yona sahip farklı sektörlerden kişilerin bir ara-
da çalışarak hem iş ile ilgili hem de sosyal ih-

tiyaçlarını giderdiklerini söylüyor. “Bu çalışma
ortamını kullananların bir başka önceliği de ta-
sarruf etmek, çünkü herhangi bir yatırıma ge-
rek yok” diyen Genç, çalışanların co-working ile
tüm bilgi teknolojileri ve telekom altyapısı ku-
rulu, kullanıma hazır ofiste müşteri temsilcile-
ri tarafından desteklendiklerini kaydediyor.
Ayrıca kullanıma hazır toplantı odaları, video
konferans suitleri, business lounge hizmetleri
gibi ek olanaklara da sahip olunabiliyor. Ücretler;

Türkiye’ye yeni 
konseptler getirecek
Regus, ‘Regus Express’ adıyla
2014’te kendi geliştirdiği farklı
bir konsepte de sahip. Bu
konseptte şirket; benzin
istasyonlarında, havaalanlarında,
AVM’lerde, tren garlarında ve
büyük kütüphanelerde 250-300
metrekarelik küçük ofis alanları
açıyor ve yoğun tempoda
çalışanlara her an
yararlanabilecekleri ofis
ortamları yaratıyor. İngiltere
başta olmak üzere Avrupa’da
oldukça yaygın olan Regus
Express konsepti henüz
Türkiye’de bulunuyor ancak
hedeflerden biri de bu sistemi
Türkiye’ye getirmek. Diğer bir
yenilik ise üniversitelerle işbirliği
halinde geliştirilen ‘Kora’ sistemi.
Bu sistemde ise, kampüslerin
içine özellikle lisansüstü
öğrencileri için Regus ofisleri
açılıyor. Yurtdışında hayata
geçirilmiş olan ‘Kora’ için,
Türkiye’deki üniversitelerle de
görüşmeler sürüyor.
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Bilgi teknolojilerinde sunduğu ürünlerle şir-
ketlerin maliyetlerine önemli katkılar yapacak
hizmetler sunan IBM Türk, özellikle KOBİ’lere
yönelik geliştirdiği çözümlerle maliyetleri aşa-
ğı çekiyor. Türkiye'de yer alan iki ayrı veri mer-
kezi ve sayıları 500'ün üzerinde olan teknik kad-
royla KOBİ’lere hizmet sunduklarını ifade
eden IBM Türk Dijital Pazarlama Genel Müdür
Yardımcısı Arzu Türker Yılmaz, sundukları
ürünlerin KOBİ’lerin maliyetlerine yüzde 30’luk
bir katkı sunduğunu aktarıyor.

KOBİ’ler için özellikle teknoloji konusun-
da minimum maliyetle alınabilecek maksimum
performansın artık daha da önemli hale gel-
diğini ifade eden Yılmaz, bu kapsamda KO-
Bİ'lerin regülasyonlar ve tercihleri doğrultu-
sunda IBM Türk olarak sundukları yazılımlar-
la ilk yatırım maliyetlerini azaltma yoluna gi-
debildiklerini de söylüyor. Üstelik IBM Global
Finansman hizmetlerinden de yararlanmala-
rının mümkün olabildiğini dile getiren Yılmaz,
dijital yöntemlerle KOBİ’leri rekabette bir
adım öne çıkardıklarını anlatıyor.

Öğrenen teknolojik sistemlerin kullanıl-
masıyla maliyetlerde daha önemli bir düşüş ya-
kalayacaklarını ifade eden Arzu Türker Yılmaz,
KOBİ’lere özel çözümlerini anlattı…

IBM olarak KOBİ’lere özel sunduğunuz tek-
nolojik çözümlerden söz eder misiniz?

IBM Türk olarak, KOBİ'lere farklı çözüm-

IBM çözümleriyle 
maliyeti azaltıyor

ler ve hizmetleri içeren geniş bir ürün yelpa-
zemiz var. Bulut teknolojileri, analitik çözüm-
ler, mobilite ve sosyal platformlara yönelik çö-
zümler ve güvenlik çözümleri kapsamında ya-
zılım, donanım ve teknoloji ve iş danışmanlığı
çözümleri sunuyoruz. Mesela raporlama ve büt-
çeleme işlemleri, varlık, doküman, kural ve sü-
reç yönetimi yapabilecekleri çözümler, dolan-
dırıcılığın engellenmesi veya tespitine yönelik
çözümler, 27001 ile gelen bilgi güvenliği yö-
netim sistemi standartlarına uyumluklarını sağ-
layacak yazılım ve donanım çözümleri bun-
lardan sadece bazıları. İsteyen şirketlere sadece
dijital teknoloji ve dönüşümü konusunda da-
nışmanlık hizmeti verirken, isteyen şirketlere
ise yazılım ve donanım hizmeti sunuyoruz.

Dijital teknolojilerde şirketler açısından en
önemli sıkıntı hangi alanda yaşanıyor?

Baktığınızda firmaların en çok sıkıntı çek-
tikleri kurumsal mesajlaşma ve iletişim plat-
formlarıdır. Biz IBM Türk olarak bu alanda da
KOBİ'lere sunduğumuz çözümlerle destek ol-
maya çalışıyoruz. Bunların dışında IBM ‘Büyük
Veri’ kavramını kendi araçlarını kullanarak, her-
kesin kullanabileceği, anlamlı bir bilgi haline
getirerek KOBİ'lerin kendilerine rekabet avan-
tajları sağlayabilecekleri çözümler oluşturma-
larına da yardımcı oluyoruz. Günümüzün en
önemli etki alanı e-ticaret platformunda da KO-
Bİ'lere farklı çözümler sunuyoruz.

Sunduğunuz çözümlerin şirketlerin ciro ve-
ya büyümelerine nasıl bir katkısı söz konusu.
Bunun ölçümleme imkânı var mı? Veya bu sis-
temleri kullanmanın maliyetlere artı avantajı
yüzde kaçtır?

Öğrenen sistemler üzerinde çalışıyoruz.
Bunun KOBİ’lere yansımasının nasıl olacağını
göreceğiz. Bu çözümle bölgesel satış datasına
bakarken yeni verilerde eklenecek ve bu yeni
parametre ile şirkete önemli kazanımlar sağ-
lanacak. Bir tarım şirketiyse mesela, dataları-
na o günkü hava ve yağış durumu da eklene-
cek. Dolayısıyla bunun şirketlerin üretim sü-
reçlerine önemli katkıları olacak. Fakat bugünkü
hizmetlerimizle ölçeklenebilirliğin arttırılması,
yönetimin kolaylaşması ve felaketlere karşı ha-
zırlıkların geliştirilmesi gibi fırsatları sunan Soft-
Layer platformu ile buluta geçişin toplam he-
saplama maliyetinde yüzde 30 civarlarında
avantaj sağladığını görüyoruz. Bilgi güvenliği
konusunda en üst seviye yatırımların yapıldı-
ğı SoftLayer platformuna bugüne kadar sızın-
tı yapılamadığını da söylemek gerekiyor. 

Şirket olarak hizmet sunduğunuz KO-
Bİ’lerin ölçeği nedir? Sizin belirlediğiniz bü-
yüklük oranı nedir?

Cirodan ziyade, bütçesi holdingler kadar
yüksek olmayan fakat bünyesinde 10 ile 500
arasında beyaz yakalı çalışanı olan şirketleri KO-
Bİ olarak değerlendiriyoruz. Bu şirketlerde de
teknoloji gerektiği noktada değil. Dijital dö-
nüşümden söz ediliyor hep, fakat bu dönü-
şümden anlaşılan Youtube’dan yayın yap-
mak, Twitter veya Instagram hesabı açıp yö-
netmek. Halbuki dijital dönüşüm sadece bu de-
ğil. Dijital teknoloji şirketler için satışta reka-
bet avantajını dijital yöntemleri kullanarak bir
adım öne çıkarmak üzere kullanılan her türlü
insan, teknik ve altyapı kaynağıdır. 

Türkiye'de 78 yıllık bir geçmişe sahip olan IBM Türk, KOBİ’lere
sunduğu çözümlerde iddialı. Türkiye’de iki ayrı veri merkezi ve
500'ün üzerinde olan teknik kadroyla KOBİ’lere özel hizmet
sunduklarını ifade eden IBM Türk Dijital Pazarlama Genel Müdür
Yardımcısı Arzu Türker Yılmaz, bu ürünlerle maliyetleri yüzde 30
civarında düşürdüklerini kaydediyor.

Sibel Atik / satik@ekonomist.com.tr
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özellikle teknoloji konusunda minimum mali-
yetle alınabilecek maksimum performans, içe-
risinde bulunduğumuz bu dönemde çok önem-
li hale geldi. Bu kapsamda KOBİ'ler regülas-
yonlar ve tercihleri doğrultusunda IBM Türk'ün
de desteği ilk yatırım maliyetlerini azaltma yo-
luna gidiyorlar. Üstelik alımları esnasında IBM
Global Finansman hizmetlerinden de yarar-
lanmaları mümkün olabiliyor.

Bunu nasıl sağlıyorsunuz?
KOBİ’ler için iki yol var. Birincisi bulut bi-

lişimi etkin kullanmalarını sağlamak. Sunucu
satın alıp kurulumlarını ve bakımlarını yapmak
gibi asıl iş odakları olmayan alanlarla uğraş-
mak zorunda kalmayarak düşük maliyetli iş sü-
rekliliği çözümlerine sahip olabiliyorlar. Bulut
bilişim sayesinde sadece kullandıklarının kar-
şılığını ödeyen KOBİ'ler maliyet avantajı ile da-
ha rekabetçi olma ve gelirlerini de artırma fır-
satını buluyorlar. Bu doğrultuda, IBM SoftLa-
yer platformu sermaye maliyetinin azaltılma-
sını sağlıyor. İşletim maliyetlerinin daha tah-
min edilebilir olmasıyla da müşterilerimiz gi-
derlerini azaltabiliyor. 
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Siz bu noktada yeni kurulan ve KOBİ öl-
çeğindeki şirketlere ne öneriyorsunuz?

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ül-
keler açısından, az yatırımla çok üretim elde
etme ve ürün çeşitliliği sağlama, istihdam sağ-
lama ve teknolojik yeniliklere ve değişimlere
daha hızlı adapte olma konusunda en önemli
kesimlerden biri. Esnek bir yapıya sahip ol-

maları açısından önemli bir yere sahipler an-
cak günümüz koşullarında ekonomik dalga-
lanmalardan da oldukça fazla etkilendiklerini
de belirtmek lazım. Yatırım maliyetlerini azal-
tarak, belirli bir gelir seviyesini sağlamak adı-
na başta teknoloji alanındaki ilk yatırımlar ol-
mak üzere, birçok alanda maliyeti düşürme yo-
luna gitmek zorunda kalıyorlar. KOBİ’ler için

78 yıldır Türkiye’de 
Türkiye pazarına ilk giren
yabancı yatırımcılardan giren
şirketlerden biri olan IBM, 1938
yılında buradaki faaliyetlerine
başladı. 78 yıllık süreçte pek
çok holding ve şirketin
teknolojik altyapısını
kurduklarını anlatan IBM Türk
Dijital Pazarlama Genel Müdür
Yardımcısı Arzu Türker Yılmaz,
bugün Türkiye'de yer alan iki
ayrı veri merkezi ve sayıları
500'ün üzerinde olan teknik
kadroyla KOBİ’ler özelinde
hizmetler verdiklerini de
söylüyor. Yılmaz, “Sunduğumuz
çözümler KOBİ'lerin BT yatırımı
yapma ve kendi bünyesinde BT
uzmanı bulundurma
zorunluluğunu ortadan
kaldırıyor. Taahhüt edilen
hizmet seviyelerinde sunulan
BT hizmetleri, aylık periyodik
toplantılar ve raporlamalar ile
takip ediliyor” diyor. 

ARZU TÜRKER YILMAZ
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TEKNOLOJİ
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Akıllı telefon, akıllı bilgisayar, akıllı saat, akıllı ev
derken sonunda not defterleri de akıllandı. Akıl-
lı not defterleri sayesinde el ile not alabilirken
tüm not defterini cep telefonuna veya bilgisa-
yara aktarabiliyorsunuz. Not defteriniz bittiği za-
man, mikrodalga fırında saniyeler içerisinde si-
lerek aynen kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

Son yıllarda dünyada yayılmaya başlayan
akıllı not defteri konseptini Türkiye’ye taşıyan isim
ise Eray Altunbozar. 29 yaşındaki Altunbozar,
New York Eyalet Üniversitesi’nde lisans, Harvard
Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi alıyor. Yi-
ne Harvard Üniversitesi’nde inovasyon üzerine
aldığı sertifikayla eğitimini tamamlayan
Altunbozar, dört yıl boyunca New York ve
İstanbul'da kurumsal firmalarda dış ticaret
ve teknoloji satın alma alanlarında çalı-
şıyor. Altunbozar’ın içindeki girişimci ru-
hu ortaya çıkartması ise yaşadığı bir ak-
silik üzerine oluyor. Aldığı notlara ulaş-
makta problem yaşayan Altunbozar, “Not
alma sürecini var olan teknolojiler ile na-
sıl daha kolay bir hale getirebiliriz” so-
rusuna yanıt ararken not defterini kay-
bediyor. Bu aksilik girişimin ortaya çıkış
süreci hızlandırıyor.

Akıllı not defteri fikri aklına geldi-
ğinde yaratıcılığına inandığı Volkan Gök-
berk ile paylaşıyor genç girişimci. Yakla-

Akıllı not defteriyle
dünyaya açılacaklar

şık üç saat fikir alışverişinde bulunduktan son-
ra projeye beraber devam etme kararı alıyorlar.
En iyi çözüm üzerine düşünmeye ve insanlardan
fikir almaya başlayan girişimciler sonunda Out-
liers Akıllı Not Defteri üzerinde fikir birliğine va-
rıyor.

Hibrit bir ürün
Outliers Akıllı Not Defteri basit gibi görün-

se de son derece işlevsel bir ürün. Yapılan araş-
tırmalara göre el ile not almak, hafıza, düşün-
me ve öğrenme süreçlerinde dijital not alma yön-
temlerine göre çok daha etkili oluyor. Ancak el

ile not aldığınız zaman bu notlara ulaşma, pay-
laşma ve saklama gibi güçlükler doğuyor. 

Not defteri kullanmayı tercih edenlerin not
defterlerini en etkin şekilde kullanmalarını sağ-
lamak için hibrit bir ürün tasarladıklarını söyle-
yen Altunbozar, ürünün hitap ettiği kitleyi şu şe-
kilde açıklıyor: “Yüksek kaliteli bir not defteri kul-
lanmaktan vazgeçmek istemeyenler, ancak not
defterine istediği zaman ulaşmak isteyenler, seç-
tiği notlarını veya tüm not defterini kolaylıkla pay-
laşmak, not defterindeki konuları aratmak,
kartvizitlerini uygulama içerisinde yedeklemek
ve ekstra evrakları not defteri sayfalarına ekle-
mek isteyenler için Outliers Akıllı Not Defteri en
uygun olacak ürünlerden biri.”

Mikrodalgada siliniyor
Outliers Akıllı Not Defteri sayesinde el ile not

alırken tüm not defterini cep telefonunuzda doğ-
ru sayfa sırası ile oluşturabilirken istediğiniz say-
faları ekibiniz ile paylaşabiliyorsunuz. Ayrıca tüm
not defterini bulut bilişim sistemlerinde depo-
lamak mümkün. Notlarınızdan saniyeler içeri-

Eray Altunbozar ve Volkan Gökberk, geliştirdikleri akıllı not
defteriyle dünyaya açılmayı hedefliyor. Cep telefonuna
aktarılabilen, bittikten sonra mikrodalga fırında silinebilen akıllı
not defteri Outliers Akıllı Not Defteri ile şimdiden 15 bin adetlik
satış rakamına ulaşan girişimciler, 2017’de bu rakamı 27 bine
çıkartmayı planlıyor. Genç girişimciler, Avrupa ve ABD pazarına da
açılmaya hazırlanıyor.   

Ayşegül Sakarya Pehlivan / asakarya@ekonomist.com.tr
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Akıllı Not Defteri’ni kuran genç girişimci, kısa sü-
rede pek çok kişinin ilgisini çekmiş durumda.
Ürün ilk olarak Amerika'da dünyanın en büyük
kitlesel fonlama platformu Kickstarter'da satıl-
maya başladı. Şu anda Türk kitlesel fonlama plat-
formu Arıkovanı'nda satışına devam ediliyor. Ay-
rıca ürüne ilgi gösteren çok sayıda kurumsal şir-
ket var. Kurumsal anlaşmalar ile büyük şirket-
lere ürün sattıklarını söyleyen Altunbozar, “Bir-
çok şirket bu ürünü çalışanlarına hediye olarak
veriyor. Bu güne kadar kurumsal satışlar dahil
olmak üzere 15 bin adet ürün satışı gerçekleş-
tirmeyi başardık” diyor.  

2017 yılı içerisinde Türkiye'deki tüm büyük
kırtasiyelerde yer almayı hedefleyen girişimci-
ler, ayrıca Amerika ve Avrupa piyasasına açılmayı
planlıyor. Aynı zamanda kurumsal satışlar ile yay-
gınlaşmak ve kullanıcı sayısını artırmak giri-
şimcilerin hedefleri arasında. İlk ürünlerinin Ame-
rika piyasasında çıktığını ancak o zaman tekrar
kullanılabilme özelliğinin olmadığını söyleyen Al-
tunbozar, şimdi bu özellik ile tekrar yurtdışına
açılmak istediklerini belirtiyor. Yapılan çalış-
maların da verdiği ivmeyle 2017 yılında 25 bin
adet satış yapılması hedefleniyor. 

31EKİM 2016

sinde aratma yaparak istediğiniz notlara ulaşa-
bilir, ekstra dokümanları kaydedebilir, kartvizitleri
yönetebilirsiniz. Ayrıca Outliers Not Defteri bit-
tiği zaman, mikrodalga fırında saniyeler içerisinde

Türkiye’de üretiliyor 
224 sayfadan oluşan Outliers
Akıllı Not Defteri Avrupa
malzemeleri ile Türkiye’de
üretiliyor. Notlarınızı aldığınız
zaman ücretsiz Outliers
Uygulaması ile defterinizi
uygulamaya geçiriyorsunuz.
Outliers Uygulaması otomatik
olarak sayfa numarasını algılıyor
ve gerekli sayfa düzeltmelerini
yaptıktan sonra uygulamadaki
dijital defteriniz içerisine
oluşturuyor. Defter dolduğu
zaman ve tüm not defteriniz cep
telefonunda oluştuğu zaman,
mikrodalga fırın veya saç
kurutma makinesi ile notlarınızı
siliyor ve yeni defterinize not
almaya başlıyorsunuz. Outliers
Uygulaması içerisinde dilediğiniz
kadar dijital defter
yaratabilirsiniz. Ayrıca Outliers
Akıllı Not Defterini yine
dilediğiniz sayıda silerek yeniden
kullanmaya başlayabilirsiniz.

silinebiliyor. Böylece eski defterinize yeniden baş-
layabiliyorsunuz. 

Tüm notlarınız cep telefonunda olduğu için,
bir not defteri ile sayısız not defteri kullanabili-

yorsunuz. Outliers Akıllı Not
Defteri’nin notlara tam za-
manlı ulaşım ve paylaşım
imkanı sağladığını söyleyen
Altunbozar, ayrıca ürünün
hem çevre dostu, hem de
yeniden kullanılabilir olma-
sı nedeni ile ekonomik ol-
duğunu belirtiyor. Outliers
Akıllı Not Defteri,  kalemi ve
uygulamasıyla birlikte 49
TL’ye satılıyor. 

Dünyaya açılacak
Yaklaşık sekiz ay önce

ise işinden ayrılarak Outliers

VOLKAN GÖKBERK - ERAY ALTUNBOZAR
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YENİ EKONOMİ 2.0

İngilizce adıyla ‘founding team’,
Türkçe’deki karşılığıyla ‘kurucu
kadro’, start up’larda 2-3 kişiden
oluşur ve bu kadro start-up’ın
beşeri sermayesinin çekirdeğini
oluşturur. Kurucu kadro, zaman
içerisinde ekibi genişletmek için
işe alımlar yapmaya başlar. Fakat,
start up’larda insan kaynakları
yönetimi çok planlı ve organize
bir şekilde yapılmaz. İlk aylarda
kariyer portallarına ilan vererek
veya özel istihdam bürolarından
profesyonel hizmet alarak aday
bulmak tercih edilmez. Sistemli
süreçler yerine, sosyal ilişkilere
dayanan ve davet usulüyle
ilerleyen bir işe alım yöntemi
izlenmesi tercih edilir.

Bu ayki yazımda, insan
kaynakları yönetimine dair
hepimizin bildiği teorik bilgilerin
dışında kalan bazı detayları sizinle
paylaşmak istiyorum.

● ‘Yedekleme stratejileri’
geliştirmeli ve uygulamalısınız.
Aradığınız kişiyi buldunuz ve işe
aldınız. İşe aldığınız kişi birkaç ay
sonra herhangi bir sebeple
işinden ayrılabilir veya siz kişiyi
performansından memnun
olmadığınız için işten
çıkarabilirsiniz. Sadece yeni ekip
üyelerinde değil, çok güvendiğiniz
ve uzun süreden beri ekibinizde
yer alan bir kişi ile de benzer bir
problemi yaşayabilirsiniz. Ekipteki
bu gibi ani kayıpların start up’ın
faaliyet hızına olumsuz etki
edeceği kuşkusuzdur. Hızın
düşmemesi ve çalışmaların

birleştirmeyi hedeflemelidir.
Örneğin; girişiminizin online
pazarlama faaliyetlerini
üstlenmesi için bir sosyal medya
uzmanı, bir Google Adwords
uzmanı, bir arama motoru
optimizasyon uzmanı, bir analitik
uzmanı gibi toplam dört farklı
rolde dört kişi istihdam etmek
yerine tüm bu konulara hakim
olan bir full-stack marketer işe
alarak çok daha hızlı ve etkili
ilerlemeniz mümkün olacaktır.
Full-stack profiller start up’lara
hem hız hem de maliyetten
tasarruf sağladıkları için gittikçe
daha fazla talep gören profiller
olmaya başladı.

● Klasik performans
değerlendirme ve ödüllendirme
stratejilerinin dışına çıkmalısınız.
Ülkemizde bir çok start up’ta
kurucu kadro dışında yer alan
kişiler için bir ödüllendirme
politikası bulunmadığını
görüyoruz. Diğer yandan,
kurumsal şirketlerde uygulanan
en yaygın ödüllendirme yöntemi,
performans değerlerine göre
çalışanlara prim verilmesidir.
Henüz ilk dönemlerinde yeterince
gelir üretemeyen veya gelir elde
etme planları uzun vadeli
stratejilere bağlı olan start
up’larda ekip üyelerinin
performansını nicel veriler
üzerinden değerlendirmek doğru
olmayabilir. Bu sebeple, nicel
veriler yerine nitel veriler tercih
edilebilir. Ayrıca, start up’ın
özkaynaklarının kısıtlı olması

Cem Ener
Direktör-BÜMED
Business Angels / BUBA

aksamaması için boşalan
koltukların mümkün olduğunca
hızlı bir şekilde doldurulması
gerekmektedir. Bunu başarmak
yedekleme stratejileri geliştirmek
ve uygulamakla mümkündür. Peki
nasıl? Start up’taki tüm
pozisyonlar için şirketinizin adını
gizleyerek (anonim kalarak)
LinkedIn vb. mecralarda belirli
aralıklarla iş ilanları verip
adaylardan özgeçmiş (CV)
toplayabilirsiniz. Bunu
şirketinizdeki tüm roller için en az
6 ayda bir yapmalısınız ve aday
havuzunuzu devamlı olarak
güncellemelisiniz. Bu sayede,
ekipte beklenmedik bir eksilme
olduğu zamanlarda vakit
kaybetmeyip, hazırdaki aday
havuzunuzdan seçimler yaparak
kısa bir sürede yeni işe alımlar
gerçekleştirebilirsiniz.

● ‘Full-stack’ profilleri tercih
etmelisiniz. Tam olarak Türkçe’ye
henüz çevrilmemiş kavramlardan
biri full-stack’tir. Kısaca
açıklamak gerekirse; sadece bir
konuda ihtisas sahibi olmayan,
birden fazla uzmanlığa sahip
tecrübeli kişiler için kullanılan bir
sıfattır. Eğer bahsettiğiniz kişi bir
yazılımcı ise ‘Full-stack
developer’, bir pazarlamacı ise
‘Full-stack marketer’ arıyor
olmalısınız. Start up’lar mikro
düzeyde ihtisaslaşma sağlamış
çok sayıda kişiyi istihdam
edebilecek bir bütçeye sahip
olmadıkları için, gerekli
yetenekleri bir kişide

Start up’larda
İnsan Kaynakları Yönetimi
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sebebiyle çalışanlara prim
ödemesi yapmak yerine, hisse
opsiyonlarını baz alan bir
ödüllendirme yöntemi tercih
edilebilir. Örneğin; kişinin start
up’ta çalıştığı her sene için
bilabedel yüzde 0.5 hisseye hak
kazanması, hem çalışanın
ödüllendirilmesi hem de aidiyet
hissinin pekişmesi için yararlı
olacaktır.

● Start up’ların kurumsal
hayatın dışında bulunması ve
farklı bir kültüre sahip olması
referans kontrolünü atlamanız
için bahane olmamalı. Start
up’larda kişiler arası uyum ve iyi
iletişim büyük şirketlerde
olduğundan çok daha önemlidir.

Bu sebeple, teknik bilgi ve
becerileri değil sosyal ilişkileri
sorgulayan referans kontrolleri
yapmayı ihmal etmemelisiniz.
Sosyal medya platformlarında
denk geldiğiniz ortak
bağlantılarınıza sorarak bu
kontrolü kolayca yapabilirsiniz.
Uyumsuz bir ekip üyesini büyük
bir şirkette işe alıp zaman
içerisinde uyumlu hale
getirebilirsiniz fakat start up’ta
böyle bir zamana katlanma
lüksünüz yok. Ekibe katılan kişiler
ilk günden yüksek düzeyde uyum
sağlayıp hemen çalışmalara
katılabilmeli. En az iki farklı
kaynaktan referans kontrolü
yapmayı ihmal etmeyin.
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30 Yaşın Altındaki
Girişimci Adayları Ocak
2017’ye Hazırlanmalı!
Girişimciliğe yeni adım atmak
isteyen henüz 29 yaşını
doldurmamış gençlerin Ocak
2017’yi beklemelerini tavsiye
ediyorum. Neden mi? Maliye
Bakanlığı, gençlerimizin
girişimci olmalarını teşvik
etmek amacıyla önemli bir
desteğini açıkladı ve 5 Mayıs
2016’da Resmi Gazete’de
yayınlayarak yürürlüğe aldı.

Bu teşvik kapsamında, eğer
29 yaşını doldurmamış gençler
ilk defa girişimci olarak iş
hayatına katılacak ve
kendilerine ait bir şirket
kuracaklarsa, şirketin
kurulduğu yıl dahil olmak
üzere toplam üç takvim yılı
boyunca her yıl kazançlarının
ilk 75 bin TL’si gelir
vergisinden muaf tutulacak. Bu
teşvikten azami düzeyde
yararlanmak için, eğer aceleniz
yoksa şirketinizi 2017’nin Ocak
ayında kurabilirsiniz. Bu
sayede vergi muafiyeti 2016
yılından değil, 2017 yılından
itibaren başlamış olacak ve
2017, 2018 ve 2019 yıllarında
toplam 225 bin TL’lik geliriniz
vergiden muaf olacak. Bu sene
Ekim, Kasım, Aralık aylarında
şirket kurulumunu yaparsanız
takvimi 2016’dan başlatmış
olacaksınız…

Ocak 2017’ye kadar olan üç
aylık dönemde ise KOSGEB’in
düzenlediği ücretsiz
uygulamalı girişimcilik
eğitimlerine katılmanızı da
tavsiye ederim. Bu eğitime
katıldıktan sonra alacağınız
sertifika ile KOSGEB’in Yeni
Girişimci Desteği
programından 50 bin TL geri
ödemesiz hibe almanız da
mümkün.
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KOBİLGİ

Bu ayki yazımda, ticari yaşamımızda sık-
lıkla karşılaştığımız; damga vergisi, şir-
ket kurma gibi konularda meydana ge-
len değişiklikleri incelemeye çalışacağım.
15 Temmuz 2016 tarihli ve 6 bin 728 sa-
yılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi
Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun ile ticari haya-
tımızda kapsamlı değişiklikler meydana
gelmiş, özellikle yatırım yapan ve yapa-
cak olan şirketler teşvik edilmeye çalı-
şılmış ve ticari hayatta sıkça şikayet edi-
len bazı konuların çözüme kavuşturul-
ması amaçlanmıştır.

Birden Fazla Surette Damga Vergi-
si Bedeli Kaldırıldı

Ticari hayatta çok sık karşılaştığımız
ve oldukça fazla eleştiri konusu olan
Damga Vergisi konusunda bir ta-
kım değişiklikler olmuştur. Bu
değişikliklerden en önemlileri
şu şekilde sıralanabilir:
� 9 Ağustos.2016 tarihinden iti-
baren; damga vergisine tabi ka-
ğıtlar birden fazla suret ise tek
suret üzerinden vergi alınacak-
tır.
� 9 Ağustos 2016 tarihinden iti-
baren; bir kağıtta birden fazla adi
kefil ve garantör bulunması du-
rumunda vergi asıl akit ile yalnız
bir kefalet ve bir garantör için
hesaplanacaktır.
� Asıl akitle birlikte; pey akçe-
si, cayma tazminatı, ücret tevki-
fi, cezai şart gibi taahhütlerden
ayrıca damga vergisi alınmaya-
caktır. Ancak bu taahhütler ayrı
bir sözleşmede olur ise damga

� Damga vergisinden istisna tutulan
kira sözleşmelerinde, sözleşmelerdeki
kefalet ve teminat taahhütlerinden do-
ğan damga vergisi,

� Yasal sürelerinde düzeltme ama-
cıyla verilen vergi beyannamelerinden
damga vergisi alınmayacaktır.

Bazı beyannameler ve damga ver-
gileri aşağıdaki gibidir:

Harç İstisnaları Genişletildi
Noterlerde ve harca tabi işlemlerde

birden fazla suretten alınan harç be-
delleri tek suret üzerinden alınacaktır.
Bu düzenleme ile yatırım, öğrenci kre-
dileri, konut finansmanı, kira sertifika-
ları gibi işlemlerde uygulanan harçlar is-
tisna edilmiştir.

Doc. Dr.
Volkan Demir
Galatasaray Üniversitesi
Muhasebe - Finansman
Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi / İşletme
Araştırma ve Uygulama
Merkezi Müdürü
vdemir@gsu.edu.tr

Ticari Yaşamımızı
Etkileyecek Değişiklikler

vergisi alınacaktır.
� Damga vergisi, imza ile doğduğundan;
güvenli elektronik imza ile düzenlenen
akitler de damga vergisine tabi olacak-
tır.
� Finansal kiralama işlemlerinde; kira-
layan ile malları tedarik edenler arasın-
da imzalanan sözleşmelerde damga
vergisi alınmayacaktır.
� Bazı kağıtlar da damga vergisinden is-
tisna edilmiştir:

� Özel okullar ile öğrenci ve veliler
arasındaki sözleşmeler,

� Bireysel emeklilik sözleşmeleri,
� Şirketlerin hisse devir sözleşmeleri,
� GYO’ların faaliyetleri ile ilişkili sa-

tış vaadi sözleşmeleri ve portföy alım-sa-
tım sözleşmeleri,

Bildirim Türü Bildirim Tarihi Ödeme Tarihi Damga Vergisi

KDV Takip eden ayın 24’ü Takip eden ayın 26’sı 31,50 TL

MUHTASAR Takip eden ayın 23’ü Takip eden ayın 26’sı 31,50 TL

DAMGA VERGİSİ Takip eden ayın 23’ü Takip eden ayın 26’sı -

SGK PRİMİ/SGDP Takip eden ayın 23’ü Takip eden ayın 
son günü 23,50 TL

KURUM GEÇİCİ VERGİ Mayıs, Ağustos, Ekim, Mayıs, Ağustos, Ekim, 
Şubat aylarının 14’ü Şubat aylarının 17’si 49,30 TL

KURUMLAR VERGİSİ Takip eden yılın Takip eden yılın
25 Nisan’ı 30 Nisan’ı 63,80 TL

GELİR VERGİSİ Takip eden yılın Takip eden yılın
(Ortaklar için şartlar  25 Mart’ı 31 Mart’ı ve 
oluşmuşsa) 31 Temmuz’u 47,80 TL

Ba-Bs FORMLARI Takip eden ayın son günü Ödeme yok

� Beyanname verme ve ödeme süreleri tatil günleri olduğunda; bir sonraki iş günü gerçekleştirilir.
� Anonim Şirketlerde Damga Vergisi mükellefiyeti zorunludur. Boş da olsa her ay Damga Vergisi beyannamesi 
verilir. Ancak Damga vergisi beyannamesinin ayrıca damga vergisi olmaz.
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yüksek katma değer yaratan projeler
için dışa bağımlılığı azaltmak amacıy-
la yakın zamanda uygulamaya giren
proje-bazlı yatırım teşvik programı
güncellenmiştir.

Bu amaçla, 6 bin 745 sayılı Yatı-
rımların Proje Bazında Desteklenme-
si ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmün-
de Kararnamelerde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun 7 Eylül 2016 tarihli
ve 29 bin 824 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır.

Söz konusu teşviklerden, hükü-
metin kalkınma planları ve yıllık prog-
ramlarda öngörülen hedeflerle uyum-
lu projeler ile Ekonomi Bakanlığı ta-
rafından desteklenmesine karar veri-
len yatırımlar faydalanabilmektedir.

Yatırımlara ilişkin bazı önemli hu-
suslar aşağıdaki gibidir:

� Yüzde 100’e kadar indirimli ku-
rumlar vergisi oranı,

� Yüzde 200’ü geçmemek üzere
yatırım katkısı,

� Yatırımın işletmeye geçmesin-
den itibaren 10 hesap dönemine ka-
dar, yatırımdan elde edilen kazançla
sınırlı olmak üzere kurumlar vergisi is-
tisnası,

� Gelir vergisi stopajı teşviki,
� Gümrük vergisi muafiyeti,
� Yatırımın Hazine taşınmazı üze-

rinde yapılması halinde, belirlenecek
yatırımcı lehine doğrudan, hasılat pa-
yı alınmaksızın, 49 yıl süreyle bedel-
siz irtifak hakkı tesisi veya kullanma
izini ve yatırımın tamamlanması ve ön-
görülen istihdamın 5 yıl sağlanması
şartıyla Hazine taşınmazının talep
edilmesi halinde bedelsiz devri,

� 10 yıla kadar sigorta primi iş-
veren hissesinin karşılanması,

� İşletme döneminde yatırıma
ilişkin enerji tüketim harcamalarının
yüzde 50’sine kadarının en fazla 10 yı-
la kadar karşılanması,

� Sabit yatırım tutarının finans-
manında kullanılan yatırım kredisi
için 10 yıla kadar faiz ve kar payı des-
teği ya da hibe desteği,

� Yatırım için özel önem taşıyan
belirlenen sayıda her bir nitelikli per-
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sonel için 5 yılı geçmemek üzere, asgari
ücretin aylık brüt tutarının 20 katına ka-
dar ücret desteği,

� Yatırım tutarının yüzde 49’unu
geçmemek üzere ve edinilen payların
10 yıl içerisinde halka arzı veya yatı-
rımcıya satışı şartıyla yatırıma ortak
olunması.

KOSGEB Girişimcilik Desteği
KOSGEB, girişimciliğin desteklen-

mesi, yaygınlaştırılması ve başarılı iş-
letmelerin kurulması amacıyla girişim-
cilik destek programını açıklamıştı.

KOBİ’ler (31 Aralık 2017’ye kadar),
girişimciler  ve işletici Kuruluşlar (İş Ge-
liştirme Merkezi’ni yönetmek üzere
kurulan tüzel kişilik) bu programa baş-
vurabilmektedirler. Program; 

� Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi,
� Yeni Girişimci Desteği,
� İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM)

Desteği
� İş Planı Ödülü’nden oluşmaktadır.
Ayrıntılı bilgiler www.kosgeb.gov.tr

resmi internet sitesinden edinilebil-
mektedir.

İstanbul Vergi Merkezi Kuruldu
İstanbul’da, başını duayen vergi uz-

manlarının çektiği bir grup akademis-
yen ve özel sektör temsilcisi, Türk ti-
caret hukuku ve vergi sistemi konu-
sunda araştırma ve danışmanlık yap-
mak amacıyla ‘İstanbul Vergi Merkezi’ni
kurmuştur. Ekonominin en önemli so-
runlarının başında gelen vergi sistemi-
ni düzeltmek amacıyla kurulan merke-
zin Yürütme Kurulu Başkanlığı’nı Prof.
Dr. Hakan Üzeltürk yapmaktadır. İs-
tanbul Vergi Merkezi, 15 kişilik çekirdek
kadrodan ve bunun yanında çok sayı-
da farklı alanlardan uzmanların yer al-
dığı çalışma gruplarından oluşmaktadır.

İstanbul Vergi Merkezi’nde, ba-
ğımsız ve tarafsız bir yapılanma ile hem
kamu yönetimine hem de özel sektöre
yönelik danışmanlık görevi görülmesi
amaçlanmaktadır. Merkezde kuruluş
amacına ilişkin; raporlar hazırlanması,
görüşler beyan edilmesi, öneriler su-
nulması planlanmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesine Sahip
Olan İşletmeler İçin Geçici Emlak
Vergisi Muafiyeti

Yapılan düzenleme ile Yatırım Teş-
vik Belgesi kapsamında inşa edilen bi-
nalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip
eden bütçe yılından itibaren beş yıl sü-
re ile geçici emlak vergisi muafiyetinden
faydalanabilecektir. Söz konusu muafi-
yet, bina inşaatının sona ermesini takip
eden bütçe yılından itibaren başlayacak
olup binanın kısmen kullanılmaya baş-
lanılması halinde ise muafiyet kısmen
kullanılmaya başlanılan kısımlar için
uygulanacaktır.

Şirket Kurma Maliyetlerinde Düşüş
Limited ve anonim şirket kurma

maliyetleri birçok etkene göre değişe-
bilmektedir. Ortalama limited ve ano-
nim şirket kurma masrafları (noter, si-
cil harcı, defter tasdiki vb…) bin 800 TL
ile 2 bin 500 TL arasında (kuruluş da-
nışmanlığı hariç) değişebilecektir. Bu
tutar; sermayenin tutarı, ortak sayısı, TC
vatandaşı olmayan ortak bulunup bu-
lunmaması, imza yetkililerinin sayısı gi-
bi etkenlere göre artış gösterebilmek-
tedir. Kurucuların, esas sözleşmeyi ve
diğer bazı evrakları ticaret sicili müdürü
yahut yardımcısı huzurunda  imzala-
maları halinde esas sözleşmenin ve ti-
caret unvanı altına atılacak imzaların
noter tarafından onaylanması gerek-
memektedir. Böylece şirket kurma ma-
liyetinin ana sözleşme noter tasdiki için
ödenen ücret kısmı ortadan kalkmak-
tadır. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın şir-
ket kurma maliyetlerini düşürme ve şir-
ket kuruluşlarını kolaylaştırmak için
kapsamlı çalışmaları devam etmektedir.
Şirket kuruluşlarında en büyük maliyet
kalemi ticaret sicilde tescil aşamasın-
da ödenen sicil harçlarıdır. Bu konuda
da adımların atılması gerekmektedir.

Ulusal Kalkınmayı Destekle-
yecek Projeler için Hazırlanan
Teşvik Programı Güncellendi

Yenilikçi, teknolojik, ARGE odaklı,
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KADIN GİRİŞİMCİ

Cinsiyetsiz ürünlerle
modada fark yaratacak

Sibel Atik / satik@ekonomist.com.tr

Beyoğlu Galatasaray’da açtığı atölyesiyle kişiye özel dikimler
yapan kadın girişimci Nilüfer Karaca,  fark yaratacak projelere
yöneldi. Kurduğu atölyesinde 10 kişilik bir ekiple özel dikimler
yapan Nilüfer Karaca, cinsiyetsiz giysiler tasarlayarak farklı bir
bakış açısı sunmayı hedefliyor. 

Her ne kadar rakipleri çoğalsa da Beyoğlu, gü-
nümüzde de modanın merkezlerinden biri olma
özelliğini koruyor. Bünyesinde faaliyet yürüten çok
sayıda modacı var.

Moda ve tasarım alanında kendine özgü bir
tarzla yer bulan Nilüfer Karaca, Beyoğlu Galata-
saray’da hizmet üreten modacılardan biri. Kur-
duğu atölyesinde 10 kişilik ekibi ile ‘cinsiyetsiz’
ürünler geliştirerek alanında fark yaratma stra-
tejisi uyguluyor.

Tekstil alanında 20 yıllık geçmişe sahip Ni-
lüfer Karaca işe başkalarının ürünlerini alıp sa-
tarak başlamış. Fakat zamanla kendi tasarımla-
rını da üretmek üzere Beyoğlu Galatasaray Lisesi
yolu üzerindeki tasarım stüdyosu ile sadece öğ-
rencilerin değil çok farklı kesimden talepler al-
maya başlamış. Farklı, özgün ve rahat tarzı be-
nimseyen sosyetenin ve turistlerin uğrak nokta-
sı olmayı başaran Nilüfer Karaca tasarım atöl-
yesinde sadece kıyafet değil ev ürünlerine yönelik

yede üretimle birlikte toplam 10 kişilik bir ekip
çalışıyor. Kıyafetle başlayan ve ardından ev
tekstili, ayakkabı, çanta gibi geniş bir yelpazede
üretim yapmaya başlayan atölye, tasarımda sı-
nırları kaldırıyor. Galatasaray’daki tasarım stüd-
yosunun zamansız, sürdürebilir ve kendine has
karakteri olan tasarımlarıyla dikkat çektiğini söy-
leyen Nilüfer Karaca, burada kişiye has dikim ve
değişiklik seçeneği olan giysi tasarımlarının özel
aksesuarlarla satışa sunulduğunu anlatıyor. 

Bu işe yıllar önce ilk girdiğinde hedefinin en
ince ayrıntısına kadar öğrenmek olduğunu kay-
deden Karaca, “Nihai amacım yapmak istediğim
şeyi kontrol edebileceğim bilgiye ulaşmış olmaktı.
Ardından, oluşturmak istediğim stil üzerine ol-
dukça kafa yordum, sonrasında marka kendi kim-
liğine kavuşmaya başladı. Ayırt ediliyor olmak, pa-
zar payını oluşturdu ve tüm bunlar planımın doğ-
ru devam etmesini sağladı. Ürünlerimi, kalitesi
yüksek, fiyatları ucuz olarak piyasaya çıkardım ve
ulaşabileceğim tüm noktalara konsinye mal sat-
tım. Sonrasında elde ettiğim kazançla asıl yap-
mak istediğim başlangıca finansal destek sağla-
dım” diye konuşuyor. 

Ünlü isimlerin de tercihi 
Koleksiyonlarıyla Ayşe Arman
gibi ünlü isimleri de giydiren
Nilüfer Karaca, kendi stilini
oluşturabilmek adına piyasadaki
moda anlayışından çok uzak
durduğunu kaydediyor. “Bu
durum, kimi zaman var olmayı
çok zorlaştırmış olsa da yıllar
içinde bana kendi kimliğimi
oluşturmam konusunda çok şey
kattı” diyen Karaca, yaptığı işin
öğretilmiş bütün disiplinlerden
uzak olduğunu anlatıyor. 

yaratıcı tasarımlar da üretiyor. Şimdiki hedefi ise
el yapımı kumaşlar ile geri dönüşüm üzerine yo-

ğunlaşmak ve giyimde cinsiyet
olgusunu kaldırmak. Kadın er-
kek ayrımını özgün tasarımlar,
renkler ve kumaş dokuları üze-
rindeki çalışmalarıyla ortadan
kaldıracak ürünler sunmak is-
teyen Nilüfer Karaca, kıyafette
özgürleşmeyi yakalama hede-
fiyle bu çalışmaları yapıyor.

.
10 kişilik ekiple üretiyor
Nilüfer Karaca’nın küçük

ölçekli şirketi ve kurduğu atöl-

NİLÜFER KARACA
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MAL TALEP

AFGANİSTAN
Firma Adı: AFGANİSTAN İSLAM

CUMHURİYETİ İST. BAŞKONSOLOSLUĞU
TİCARET ATAŞELİĞİ
Adres: Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad.
İstanbul Vizyon Park Ofis Blokları, 4. Plaza,
Kat.8, No:802 Bahçelievler - İSTANBUL
Yetkili Kişi: Mohammad Ashraf ZAKİ / 
Ticaret Ataşesi
Tel: +90.212.296 5237; 
e-mail: afgistca@gmail.com 
Afganistan İslam Cumhuriyeti Ticaret
Ataşeliğinden alınan 29 Ağustos 2016 tarihli
yazıda, Afganistan Ticaret Bakanlığı’ndan
gelen bir mektuba atıfta bulunularak;
Afganistan’daki Çam Fıstığı Ticareti Birliği’nin
ellerinde bulunan 20 bin – 30 bin ton arası
çam fıstığına müşteri aradıkları
bildirilmektedir. Yazıda, ilgilenen kişi ve
kuruluşların Ticaret Ataşeliğine
başvurabilecekleri belirtiliyor. 

PAKİSTAN
Firma Adı: MRG Enterprise

Adres: Main Street G-15 Markaz, JKCHS,
44000 Islamabad - PAKİSTAN

Yetkili Kişi: Ahmad Asad / CEO
Tel: +92.308.5611129 
e-mail: mrgenterprise1129@gmail.com; 
web: www.mrgenterprise.com
İslamabad Ticaret ve Sanayi Odası’nın
üyelerinden ve Pakistan Devletinin tescilli
ihracatçılarından birisi olan, Himalaya kaya tuzu
ve ürünleri üreticisi ve ihracatçısı firma,
ürünlerini Türkiye’ye de ihraç etme istediğini
bildiriyor. 

RUSYA
Firma Adı: BIOCOR

Adres: Vladimir - Russia
Yetkili Kişi: VLADIMIR CHIKHACOV / 
Firma Sahibi
Tel: +7.4922.340357; 
Faks: +7.4922.363303; 
e-mail: biocor2@mail.ru; 
web: www.biocor33.org
Rusya’nın Vladimir şehrinde 1989 yılından bu
yana yurtiçi ve yurtdışına cam şişe, cam
kavanoz ve diğer çeşitli ürünler ihracatı yaptığı
belirtilen BIOCOR adlı firmanın karaçam kereste
ihracatına da başladığı ve Türkiye teslimi
kaydıyla ürünlerini Türkiye’ye de satmak istediği

bildiriliyor. İlgilenenler, firmanın satış/tercüme
departmanından Erkan Sezen
(erkansezen2007@hotmail.com) ile Türkçe
iletişim kurabilirler. 

Firma Adı: SLAVNO
Adres: Moscow, 1-St Mitinskij per., 25

Tel: +8.495.988 3584; 
e-mail: barrier@slavno.ru; 
web: www.slavno.ru
Rusya Ticaret Mümessilliği tarafından ev tipi
tezgâh altı su filtreleri, filtreli sürahiler, filtreli
duş başlıkları ve bunların kartuşlarını üreten
SLAVNO şirketinin ürünlerini Türkiye’ye de ihraç
etmek istediği bildiriliyor. 

Firma Adı: MetalPromExport LLC
Adres: Russia, 152908, Yaroslavl

region, Rybinsk city, Vostochnaya str. 12, ,
e-mail: oasis@mpe-export.com ;
web: www.mpe-export.com
Rusya Ticaret Mümessilliğinden alınan bir e-
posta iletisinde, Rus MetalPromExport LLC
Şirketinin Gemostop adlı ürününün üretim ve
paketleme donanımını ihraç etmek istediği
bildiriliyor. İletide, Gemostop’un orta ve ağır

Yurtdışından
20 işbirliği teklifi

1

2

4

3

5

Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’ne (TOBB) eylül ayı
içerisinde pek çok farklı ülkeden
işbirliği çağrısı geldi. Çam fıstığı
satışından konsantre püreye,
tekstil ipliğinden su filtresine
kadar birçok farklı alanda gelen
işbirliği teklifini sizler için
derledik.
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şiddetteki yaralamalarda ilk yardım olarak kanın
saniyeler içinde pıhtılaşmasını sağlayan, kan
kaybını engelleyen bir ürün olduğu belirtiliyor.

Firma Adı: ROSTSELMASH
Adres: 344029, Russia, Rostov-on-Don,

Ul. Menzhinskogo, 2 – RUSSIA
Tel: +7.863.255 20 43 / 250; 
Faks: +7.863.255 21 07; 
e-mail: market@oaorsm.ru; 
web: www.rostselmash.com
Rusya Ticaret Temsilciliği tarafından, 150'den
fazla model ve 24 tür tarımsal ekipman ve
yedek parçalarını üreten ROSTSELMASH
Şirketinin ürünlerini ihraç etmek istediği
bildiriliyor. 

Firma Adı: Barinoff Trading House LLC
Tel: +7.495.419 06 30; 

Cep Tel: +7.985.273 83 11; 
e-mail: Super-barinof@Yandex.ru
Rusya Ticaret Temsilciliği tarafından, Barinoff
LLC Şirketinin meyve suları, konsantre meyve ve
sebze suları, kompostolar, şuruplar, dondurma,
marmelatlar, konserveler, konsantre püreler,
meyveli tatlılar fruktoz, soslar vb. ürünler ihraç
etmek istediği bildiriliyor. 

Firma Adı: RUSSIAN CROWN GROUP
Adres: Russia, Moscow, Ochakovskoe

shosse 34, Business Center Wеst Park, ,
Yetkili Kişi: Mr. Andrey Andrianov (Commercial
Director) / Mr.Vladimir Afonsky (Export Adviser)
Tel: +7.499.3502514; 
e-mail: ala@ruscrown.com; 
web: www.russian-crown.com/en
Rusya Ticaret Temsilciliği tarafından votka
üreticisi ve ihracatçısı olan RUSSIAN CROWN
GROUP şirketinin ürünlerini ülkemize de ihraç
etmek istediği bildiriliyor. 

TÜRKMENİSTAN
Firma Adı: EMRE

Yetkili Kişi: Murad Hydyrov
Tel: +993.12.422 269; 
Cep Tel: +993.62.670 904; 
e-mail: mh_turkmen@yahoo.com 
TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı
kapsamında her yıl düzenlenen etkinliklerden
birisine Türkmenistan’dan katılan girişimci
Murad Hydyrov, Türkiye’ye ham sığır derisi,

pamuk tekstil iplikleri (Ring, Open End) ve ham
bez (pamuktan) ihraç etmek istediklerini
bildiriyor. Murad Hydyrov, Türkiye’nin tüm
şehirlerine teslimat yapabileceklerini belirtiyor. 

SIRBİSTAN
Firma Adı: SIMPO SIK d.o.o.

Adres: Kosovska 67, 18 430 Kursumlija, Srbija
Tel: +381.27.381 141; 
Faks:+381.27.381 327; 
e-mail: info@simposik.rs; 
web: www.simposik.rs
Sırbistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği
tarafından, Sırbistan'ın Kurşumliya şehrinde
bulunan sunta ve kontrplak üreticisi SIMPO SIK
d.o.o. firmasının özellikle sunta ürünlerini,
Türkiye'ye de ihraç etmek istediği bildiriliyor.
Yazıda, firmanın uzun süredir ürünlerini AB ve
eski Yugoslavya cumhuriyetlerine ihraç ettiği
belirtiliyor. 

İRAN
Firma Adı: ARK KIMIA KAN

Adres: No. 111, First Floor, Khaghani Trading
Center, Khaghani St. 5136963433 Tabriz - IRAN, 
Yetkili Kişi: Saeed Raooffard / CEO
Tel: +98.41.35250193; 
Faks:+98.41.35235202; 
e-mail: raooffard@gmail.com; 
web: www.akk-co.com
İran menşeli petrol ürünleri ile yan ürünleri
ticareti/ihracatı ile uğraştığı belirtilen firmanın,
başta Slack Wax, parafin ve vazelin olmak üzere
petrol ürünlerini ülkemize de ihraç etmek
istediği bildiriliyor. 

MISIR
Firma Adı: Samaha Plastic Company

Adres: 6th of October City 3rd Industrial Zone,
Piece #100, – Egypt
Yetkili Kişi: Mr. Nour Samaha / Mr. Hesham
Samaha
Tel: +20.23.834 2456; 
Cep Tel: +20.109.888 8090; 
Faks:+20.23.834 2457; 
e-mail: web: www.samahaplastic.net
Mısır Arap Cumhuriyeti İstanbul
Başkonsolosluğu Ticaret Ofisi tarafından, Mısırlı
SAMAHA PLASTIC COMPANY Şirketi’nin shrink
ambalaj malzemeleri, HDPE/LDPE baskılı,
baskısız plastik torbalar, streç film, perfore

meyve torbaları, vakumlu sebze torbaları, fidan
torbaları vb. ürünlerini ülkemize de ihraç etmek
istediği bildiriliyor. 

ALMANYA
Firma Adı: InnoTrading

Adres: Kardinal-Albrecht-Straße 40, 06108
Halle-Saale / Sachsen-Anhalt, Germany
Yetkili Kişi: Alexander C. Barth / Marketing,
Distribution & Innovation
Cep Tel: 49.176.7180 3672; 
Faks:49.345.6915 4951; 
e-mail: contact@innotrading.one;
web:www.innotrading.one
Alman firması, Kur'an-ı Kerim okuyan Inno e-
kitap projesinin geliştirilmesi için yaklaşık 150
bin Euro katkıda bulunabilecek yatırımcı
aradığını bildiriyor. Ev ve işyerlerinde elektrik
prizinden, arabalarda ise çakmak girişinden şarj
edilebilen ve aynı zamanda entegre solar şarj
istasyonuyla donatılmış olan, güneş ışığında bile
parlama yapmayan ve rahatlıkla okunabilen 6
inçlik dokunmatik ekranı bulunan e-kitabın
temel dil olarak Arapça ile donatıldığı
belirtiliyor. E-kitapta; Arapça ve Türkçe, Arapça
ve Farsça, Arapça ve Rusça, Arapça ve Hintçe,
Arapça ve Endonezya dili, Arapça ve Malayca ve
Arapça ve İngilizce/Almanca/Fransızca dil
seçenekleri bulunacağı ifade ediliyor. 

IRAK
Firma Adı: IRAK CUMHURİYETİ

BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET ATAŞELİĞİ
Adres: Turan Emeksiz Sokak, No: 11,
Gaziosmanpaşa, Ankara
Tel: +90.312.436 4357; 
Faks:+90.312.436 4681; 
e-mail: timankara@gmail.com
Irak Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliği
tarafından Irak Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi
Cihazlar Pazarlama Şirketi’nin (www.kimadia.iq)
tıbbi malzemeler satmak istediği bildiriliyor. 

GÜRCİSTAN
Firma Adı: GEOCOM Limited Şirketi

Adres: Tsabadze №:8, Tbilisi - Georgia
Yetkili Kişi: Fikret Kafa
Cep Tel: +995.57.7459004; 
e-mail: fikret.kafa@yahoo.com 
Gürcistan’da 20 yıldır pazarlama ve danışmanlık
hizmeti verdiğini belirten yurttaşımız, tek

MAL TALEP
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kullanımlık karton bardak üretimi yapmak üzere
Türkiye’den Gürcistan’a gelip yatırım yapmayı
düşünen firmalara destek olacağını bildiriyor. 

HOLLANDA
Firma Adı: De Wereldbazar OG BV

Adres: Hamdijk 5, 9693 TB Bad Nieuweschans
The Netherlands
Yetkili Kişi: Cemil Güren / Koordinatör & Proje
Lideri
Tel: +31.50.2600605; 
Cep Tel: +31.597.522441; 
e-mail: sedat@dewereldbazar.nl; 
web: www.dewereldbazar.nl
2006 yılında Hollanda'nın Groningen şehrinde
kurulan De Wereldbazar OG b.v. adlı
gayrimenkul ve yatırım şirketinin, İstanbul’daki
Kapalıçarşı’dan esinlenerek Oldambt Beldesi
sınırları içinde yer alan kendisine ait 100 bin
m2’lik arazide başlattığı 560 dükkânlı AVM
Projesine katılacak ortak/ortaklar aradığı
bildiriliyor. AVM için gerekli imar, iskân ve
inşaat ruhsatlarının alınarak inşaata başlandığı
ve inşaat süresinin 14 ay olarak öngörüldüğü
belirtiliyor. 

Firma Adı: Spa World Hotel
Adres: Hamdijk 5, 9693 TB Bad

Nieuweschans The Netherlands
Yetkili Kişi: Cemil Güren / Koordinatör 
& Proje Lideri
Tel: +31.50.2600605; 
Cep Tel: +31.597.522441; 
e-mail: sedat@dewereldbazar.nl; 
web: www.spaworldhotel.nl
2006 yılında Hollanda'nın Groningen şehrinde

kurulan De Wereldbazar OG b.v. adlı
gayrimenkul ve yatırım şirketinin, Oldambt
Beldesi sınırları içindeki Bad Nieuweschans
sınırları içinde yer alan kendisine ait 35 bin
m2’lik arazide yapacağı 170 odalı termal SPA
oteli projesine katılacak ortak/ortaklar aradığı
bildiriliyor. Termal SPA Oteli Projesi için gerekli
imar, iskân ve inşaat ruhsatlarının alındığı
belirtiliyor. 

BULGARİSTAN
Firma Adı: Vijan Ltd.

Adres: Bulgaria
Yetkili Kişi: Ayan Sakalla
Tel: +359.89.327 7272; 
Cep Tel: +359.88.823 0611;
Faks:+359.82.852131; 
e-mail: a_sakalla@abv.bg 
TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı
kapsamında her yıl düzenlenen etkinliklerden
birisine Bulgaristan’dan katılan girişimci Ayan
Sakalla tarafından, Bulgaristan’ın en meşhur
yazlık/turistik yeri olan Sunny Beach’teki
meşhur disko ve gece barı olan Cacao ve
Bedroom Beach’in hemen yanında bulunan 96
odalı META BEACH adlı otelin, 2 milyon Euro
bedelle satılmak istendiği bildiriliyor. Deniz
kıyısında ilk sırada yer alan söz konusu otelin,
üçü eşyasız olmak üzere altı apartmandan
ibaret olduğu, beş katlı ve net 5 bin m2 kullanım
alanına sahip olduğu, 15 araçlık otoparkının
bulunduğu, lobby barında bir terasının
bulunduğu, doğal gazlı ısıtma ve güneş enerjisi
sisteminin bulunduğu belirtiliyor. Otelin satışıyla
ilgili temsil/tanıtım yetkisi bulunan Ayan
Sakalla, söz konusu otelin satın alınmasıyla,

Bulgaristan kimliği ile oturum izninin
alınabileceğini ifade ediliyor. 

İNGİLTERE
Firma Adı: Squareland Property

Investments Ltd.
Adres: 24 Allestree Road, London SW6 6AE. UK
Yetkili Kişi: Erendiz Keskin / Property
Investment Consultant
Tel: +44.20.7386 3715; 
Cep Tel: +44.7923.357 599; 
e-mail: erendizkeskin@squareland.co.uk; 
web: www.squareland.co.uk
Londra’da yerleşik bir emlak danışmanlık şirketi
olan Squareland Property Investments Ltd.
şirketinin Londra’da yatırım ya da oturma
amaçlı ev almak isteyen kişi ya da kurumlara
yönelik danışmanlık hizmeti vermek istediği
bildiriliyor. Pazar analizi, konut araştırması ve
tüm satın alma sürecinin denetimi, emlakçılarla
fiyat pazarlığının yapılması, avukatların
bulunması, konut kredisi veren kurumlar ile
görüşmelerin ayarlanması ve ayrıca alım
gerçekleştikten sonra gayrimenkulün bakım ve
profesyonelce yönetilmesi, kiracı yönetimi vb.
baslıklar altında hizmetler sunduğu bildirilen
şirketin, Türkiye’den şu hizmetleri sunan diğer iş
kollarıyla da işbirliği yapmayı hedeflediği
belirtiliyor: 1-Vize hizmetleri ve yurtdışında
şirket kurulumu hizmetleri veren avukatlık
şirketleri, 2-Emlak şirketleri, 3-Özel bankacılık,
yatırım ve vergi danışmanları. 

UKRAYNA
Firma Adı: Türkiye ve Ukrayna

Girişimcilik Merkezi
Adres: 33028, Rivne, Stepana Banderı sok., 20.
Tel: +380.67.1137934; 
Cep Tel: +380.63.1845116; 
e-mail: tugmerkezi@gmail.com 
Avukatlık, hukuki danışmanlık, tercümanlık ve
fikri mülkiyet alanlarında faaliyet gösterdiği
belirtilen Türkiye ve Ukrayna Girişimcilik
Merkezi’nin Ukrayna’da çalışmayı düşünen kişi
ve kuruluşlara hizmetlerini sunmak istediğini
bildiriyor. Merkez’in kendi bünyesinde istihdam
ettiği deneyimli avukat, hukukçu, muhasebeci,
tercüman, noterler ile gerçek ve tüzel kişilerin
devlet kayıtlarının gerçekleştirilmesi, mali
danışmanlık ve muhasebe, istihdam konularında
hızlı ve kaliteli hizmet verdiği belirtiliyor. 
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SALON INTERNATIONAL DU VERRE 29 Eylül 2016 01 Ekim 2016 Cam Tunus TUNUS

BALTIC FASHION AND TEXTILE VILNIUS 29 Eylül 2016 01 Ekim 2016 KONFEKS‹YON, HAZIR G‹Y‹M Vilnius L‹TVANYA

Morocco Automotive 30 Eylül 2016 02 Ekim 2016 Otomotiv Kazablanka FAS

Unibike 30 Eylül 2016 02 Ekim 2016 Bisiklet Madrid ‹SPANYA

IPACK SIBERIA 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 PAKETLEME Novosibirsk RUSYA

INTERFOOD SIBERIA 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 GIDA VE TEKNOLOJ‹ Novosibirsk RUSYA

MASHEX 01 Ekim 2016 01 Ekim 2016 METAL ‹fiLEME Moskova RUSYA

SIB FURNITURE- WOODEX SIBERIA 01 Ekim 2016 01 Ekim 2016 MOB‹LYA Novosibirsk RUSYA

CRYOGEN EXPO 01 Ekim 2016 01 Ekim 2016 SO¶UTUCU EK‹PMAN VE GAZLARI Moskova RUSYA

AGROPRODMASH 01 Ekim 2016 01 Ekim 2016 GIDA ‹fiLEME VE AMBALAJ Moskova RUSYA

AGROTECH RUSSIA 01 Ekim 2016 01 Ekim 2016 TARIM MAK‹NALARI Moskova RUSYA

WELDEX 01 Ekim 2016 01 Ekim 2016 KAYNAK MAK‹NE VE TEKNOLOJ‹LER‹ Moskova RUSYA

CLEANEXPO MOSCOW 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 TEM‹ZL‹K ÜRÜN VE TEKNOLOJ‹LER‹ Moskova RUSYA

STANKOSTROENIE 01 Ekim 2016 01 Ekim 2016 METAL IfiLEME Moskova RUSYA

INTERPOLITEX 01 Ekim 2016 01 Ekim 2016 GÜVENLIK EK‹PMANLARI Moskova RUSYA

PIR RUSSIAN HOSPITALITY WEEK 01 Ekim 2016 01 Ekim 2016 OTEL, CATERING EK‹PMANLARI Moskova RUSYA

BEAUTY AFRICA EXHIBITON & CONFERENCE 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 KOZMET‹K Lagos N‹JERYA

MEDICWEST AFRICA 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 TIBB‹ ÜRÜNLER Lagos N‹JERYA

HKTDC 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Ayd›nlatma Hong Kong Ç‹N

HKTDC 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 ‹nflaat Hong Kong Ç‹N

HKTDC Hong Kong International Wine & Spirits Fair 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 ‹çecekler Hong Kong Ç‹N

Cosmoprof Asia Hong Kong 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Kozmetik Hong Kong Ç‹N

Hong Kong International Jewelry Manufacturers' Show 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Mücevherat Hong Kong Ç‹N

Hong Kong Optical Fair 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Optik Ürünler Hong Kong Ç‹N

Agripro Asia 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 G›da, Organik Ürünler, Tar›m Teknolojisi Hong Kong Ç‹N

Hong Kong International Bakery Expo 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Unlu Mamüller, F›r›nlama Donan›mlar› Hong Kong Ç‹N

Acetech Bengalaru 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Yap›, Dekorasyon ve ‹nflaat Malz Bengalaru H‹ND‹STAN

Chemie / Plastex Central Asia 01 Ekim 2016 01 Ekim 2016 Plastik Almat› KAZAK‹STAN

Power Kazakistan Ulus. Elektrik, Enerji ve Ayd›nlatma F. 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Elektrik-Enerji-Ayd›nlatma Almat› KAZAK‹STAN

Buildtech 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Yap›, dekorasyon ve inflaat malz. Kuala Lumpur MALEZYA

OzuPack 01 Ekim 2016 01 Ekim 2016 Ambalaj, ambalaj teknolojileri Taflkent ÖZBEK‹STAN

CAIPS Central Asian International Exhibition 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Güvenlik Taflkent ÖZBEK‹STAN

MININGWORLD UZBEKISTAN 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Madencilik Taflkent ÖZBEK‹STAN

Plastex Uzbekistan 01 Ekim 2016 01 Ekim 2016 Plastik Taflkent ÖZBEK‹STAN

UZCOMAK 01 Ekim 2016 01 Ekim 2016 ‹fl ve ‹nflaat Makinalar› Taflkent ÖZBEK‹STAN

MOBI 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Otomotiv Krasnodar RUSYA

Fasttec 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Baµlant› Elemanlar› Moskova RUSYA

Gassuf 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Gaz Teknolojileri Moskova RUSYA

Wasma 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Geri Dönüflüm, Yang›n Söndürme Moskova RUSYA

Mashex 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Metal iflleme ve teknolojileri Moskova RUSYA

SibTelecom 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Telekomünikasyon Novosibirsk RUSYA

CITY EXPO (known as CITYBUILD) 01 Ekim 2016 01 Ekim 2016 Kentsel Mimari, Yap› ve Kalk›nma Moskova RUSYA

SibFurniture Woodex Siberia 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Mobilya, Yan Sanayi, ‹ç Dekorasyon Novosibirsk RUSYA

Plastex Siberia 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Plastik Novosibirsk RUSYA

Ipack Siberia 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Ambalaj & Ambalaj Teknolojileri Novosibirsk RUSYA

Interfood Siberia 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 G›da Ürünleri ve Teknolojileri Novosibirsk RUSYA

SPIHF( former Hospital St. Petersburg) 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 T›bbi ürünler St. PetersburgRUSYA

DENTAL EXPO ST. PETERSBURG 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 T›bbi ürünler St. PetersburgRUSYA

TIR 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Ticari Araçlar Kiev UKRAYNA

TRANS UKRAINE 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Nakliye ve Lojistik Kiev UKRAYNA

Ingredients Ukraine 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 G›da Katk› Maddeleri Kiev UKRAYNA

WORLDFOOD TECH / WORLD FOOD PACK 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 G›da Ürünleri ve Teknolojileri & Ambalaj Kiev UKRAYNA

World Food Ukraine 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 G›da Ürünleri ve Teknolojileri Kiev UKRAYNA

Plastex Ukraine 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Plastik Kiev UKRAYNA

WIHE Hospital 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Saµl›k Ekipmanlar› ve Teknolojileri Varflova POLONYA

WIHE Pharmacy 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Saµl›k Ekipmanlar› ve Teknolojileri Varflova POLONYA

Pharmtech 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Saµl›k Ekipmanlar› ve Teknolojileri Moskova RUSYA

Pharmtech Ingredients 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Saµl›k Ekipmanlar› ve Teknolojileri Moskova RUSYA

Breakbulk North America 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Tafl›mac›l›k Houston ABD

Breakbulk Middle East 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Tafl›mac›l›k Abu Dhabi BAE

IFEX-International Flower Expo Tokyo 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Organic Bitki ve g›dalar Tokyo JAPONYA

Beautyworld Japan West 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Kozmetik Osaka JAPONYA

Health Ingredients-Safety & Technology Japan 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 G›da tetkik ürünleri Tokyo JAPONYA

ASIAN FOOD SHOW 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 G›da, Tar›msal ürünler Osaka JAPONYA

MARMOMACC 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Doµaltafl Verona ‹TALYA

Salone Nautico Internazionale 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Tekne-Yat Genova ‹TALYA

HOST 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Otel, restoran ve ikram Milano ‹TALYA

SAIE 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 ‹ç mimarl›k, iç tasar›m› Bologna ‹TALYA

SICAM PORDENONE 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Mobilya, Yap› Pordenone ‹TALYA

SAIE 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 ‹ç mimarl›k ve bina iç tasar›m› Bologna ‹TALYA

HOME SHOW 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Mutfak ve banyo ekipmanlar› Adelaide AVUSTRALYA

ALL-ENERGY AUSTRALIA 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Enerji Melburn AVUSTRALYA

CONXEMAR - International Frozen Products Exhibition 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Yiyecek,‹çecek Vigo ‹SPANYA

Hygienalia-Pulire 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Temizlik ürünleri Madrid ‹SPANYA

Expo CECOFERSA 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 H›rdavat Madrid ‹SPANYA

SMAU 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Biliflim Milano ‹TALYA

INDEX - International Interiors & Design Event 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Mobilya ve ‹ç Mekan Ürünleri Mumbai H‹ND‹STAN

ZEPS Intermetal 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Madencilik Zenica B. HERSEK

Expotextil Peru 01.10.2016 02 Ekim 2016 Tekstil Lima PERU

PHILCONSTRUCT 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Yap›-‹nflaat Manila F‹L‹P‹NLER

Manila F.A.M.E 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Dizayn, Dekorasyon Manila F‹L‹P‹NLER

Cosmobeaute Indonesia 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 KOZMET‹K Cakarta ENDONEZYA

Intertextile Shanghai-Autumn Edition 01 Ekim 2016 02 Ekim 2016 Tekstil fianhay Ç‹N

FOSMINER 02 Ekim 2016 04 Ekim 2016 Mineraller ve fosil yak›tlar Bilbao ‹SPANYA

AUSA Annual Meeting and Exposition 03 Ekim 2016 05 Ekim 2016 Savunma Vaflington ABD

Saudi Agriculture 03 Ekim 2016 06 Ekim 2016 Tar›m makineleri Riyad S. ARAB‹STAN

Saudi Agro 03 Ekim 2016 06 Ekim 2016 Tar›msal g›da ve teknolojileri Riyad S. ARAB‹STAN

Saudi Food Pack 03 Ekim 2016 06 Ekim 2016 G›da paketleme Riyad S. ARAB‹STAN

TRANSTEC 04 Ekim 2016 06 Ekim 2016 Denizcilik St.Petersburg RUSYA

Gas Forum 04 Ekim 2016 07 Ekim 2016 Doµalgaz sanayii St.Petersburg RUSYA

KIOGE-Kazakhstan Int. Oil & Gas Exhibition & Conference 04 Ekim 2016 07 Ekim 2016 Petrol ve Gaz Almat› KAZAK‹STAN

BIMU 04 Ekim 2016 08 Ekim 2016 Makine ve Ekipman Milano ‹TALYA

World Dairy Expo 04 Ekim 2016 08 Ekim 2016 Bahçecilik, Tar›m, Ormanc›l›k Madison ABD

Intermot 05 Ekim 2016 09 Ekim 2016 Otomotiv Köln ALMANYA

Empack Stockholm 2016 05 Ekim 2016 06 Ekim 2016 Ambalaj Stockholm ‹SVEÇ

Int. Home Care & Rehabilitation Exhibition 05 Ekim 2016 07 Ekim 2016 Yafll› ve hasta-Yaflam destek ürünleri Tokyo JAPONYA

Fruit Attraction Fruits And Vegetables Trade Fair 05 Ekim 2016 07 Ekim 2016 Meyve ve Sebze Madrid ‹SPANYA

Light India 05 Ekim 2016 07 Ekim 2016 Ifl›kland›rma Yeni Delhi H‹ND‹STAN

Wire & Cable India 05 Ekim 2016 07 Ekim 2016 Tel ve Kablo Mumbai H‹ND‹STAN

VITAFOODS EUROPE FINISHED PRODUCTS EUROPE 05 Ekim 2016 05/12/16 Saµl›kl› G›da ve› Ürünler Cenevre ‹SV‹ҪRE
XXI FISP 05 Ekim 2016 07 Ekim 2016 Güvenlik Sao Paulo BREZ‹LYA

Mining and Engineering NSW 2016 05 Ekim 2016 07 Ekim 2016 Madencilik ve elektrik üretimi Newcastle AVUSTRALYA

TEXMED TUNISIA 05 Ekim 2016 07 Ekim 2016 Tekstil, Haz›r Giyim Tunus TUNUS

SIET 05 Ekim 2016 07 Ekim 2016 Tekstil Konfeksiyon Ekipmanlar› Tunus TUNUS

SICAP 05 Ekim 2016 07 Ekim 2016 Otomotiv, Yedek Parça ve Oto Tamir Tunus TUNUS

KIOGE Kazakistan Uluslararas› Petrol ve Gaz Fuar› 06 Ekim 2016 06 Ekim 2016 Petrol ve Gaz Almat› KAZAK‹STAN

Fashion Industry 06 Ekim 2016 09 Ekim 2016 Giyim ve Tekstil St.Petersburg RUSYA

Puericultura Madrid 06 Ekim 2016 09 Ekim 2016 Bebek, Çocuk, aile Madrid ‹SPANYA

Hospitality Qatar 06 Ekim 2016 08 Ekim 2016 Yiyecek-‹çecek ve ikram Doha KATAR

NRPA Annual Conference and Exhibition 06 Ekim 2016 08 Ekim 2016 Park ve Bahçe Ekipmanlar› St. Louis ABD

UNITED STATES SAILBOAT SHOW 06 Ekim 2016 10 Ekim 2016 YAT-TEKNE Annapolis ABD

Elec Expo - EneR Event - Tronica Expo 07 Ekim 2016 10 Ekim 2016 Elektrik, Ayd›nlatma Kazablanka FAS

INTERCASA CONCEPT 07 Ekim 2016 11 Ekim 2016 Mobilya, dekorasyon, iç tasar›m Lizbon PORTEK‹Z

Aseanwood Woodtech 2016 Malaysia 08 Ekim 2016 11 Ekim 2016 Aµaç iflleme Makineleri, Ahflap ‹flleme Kuala Lumpur MALEZYA

SYSKEVASIA -PLASTICA 08 Ekim 2016 11 Ekim 2016 Paketleme Bask› Makinalar› ve Kal›plar Atina YUNAN‹STAN

Touch of Paris - Autumn 08 Ekim 2016 09 Ekim 2016 Kozmetik Belgrad SIRB‹STAN

Danish Maritime Days&Forum 10 Ekim 2016 14 Ekim 2016 Denizcilik Kopenhag DAN‹MARKA

Weldex 11 Ekim 2016 14 Ekim 2016 Kaynak Makineleri ve Teknolojileri Moskova RUSYA

CHILLVENTA 11 Ekim 2016 13 Ekim 2016 SO¶UTMA, HAVALANDIRMA Nünberg ALMANYA

HOLZ MESSE 11 Ekim 2016 15 Ekim 2016 Ahflap ürünleri Basel ‹SV‹ҪRE
Expobuilding - Autumn 11 Ekim 2016 14 Ekim 2016 ‹nflaat Malzemeve ekipmanlar› Minsk BELARUS

Bar Convent Berlin 11 Ekim 2016 12 Ekim 2016 ‹çecek ve ikram ürünleri Berlin ALMANYA

Designers and Agents L.A. 12 Ekim 2016 14 Ekim 2016 Haz›r Giyim Los Angeles ABD

PULA BOAT FAIR 12 Ekim 2016 15 Ekim 2016 Gemi ve tekne ekipmanlar› Pula HIRVAT‹STAN

Cosmobeaute Indonesia 13 Ekim 2016 15 Ekim 2016 Kozmetik Jakarta Endonezya

MOBILA EXPO CONSTANTA 13 Ekim 2016 16 Ekim 2016 Mobilya, otel ekipmanlar› Köstence ROMANYA

INTERNATIONAL UZBEK COTTON & TEXTILE FAIR 13 Ekim 2016 14 Ekim 2016 Pamuk ve Tekstil Taflkent ÖZBEK‹STAN

NAGUSI 14 Ekim 2016 16 Ekim 2016 Yafll›lara özel ürün ve hizmetler Bilbao ‹SPANYA

Expobodas 14 Ekim 2016 16 Ekim 2016 Düµün sektörü Bilbao ‹SPANYA

KOSMIMA 15 Ekim 2016 17 Ekim 2016 Mücevherat Selanik YUNAN‹STAN

SIAL Paris 16 Ekim 2016 20 Ekim 2016 G›da Paris FRANSA

Saudi Build 17 Ekim 2016 20 Ekim 2016 ‹nflaat malzemeleri Riyad S. ARAB‹STAN

Saudi Build - The PMV Series 17 Ekim 2016 20 Ekim 2016 ‹nflaat Makine ve araçlar› Riyad S. ARAB‹STAN

Saudi Stone-Tech 17 Ekim 2016 20 Ekim 2016 ‹nflaat, tafl ve tafl teknolojileri Riyad S. ARAB‹STAN

CRAMBATH- China International Ceramic & Bathroom Fair 18 Ekim 2016 21 Ekim 2016 Seramik Foshan Ç‹N

e-Car Tec 18 Ekim 2016 20 Ekim 2016 ELEKTR‹KL‹ ARAÇLAR Münih ALMANYA

MATERIALICA 18 Ekim 2016 20 Ekim 2016 MALZEME TEKNOLOJ‹S‹ Münih ALMANYA

Persontrafik 18 Ekim 2016 20 Ekim 2016 Otomotiv, toplu ulafl›m Göteborg ‹SVEÇ

China Yunfu International Stone Materials Science 18 Ekim 2016 20 Ekim 2016 Mermer, Doµal Tafl ve Doµal Tafl ‹flleme Yunfu Ç‹N

GLOBAL SOURCES MOBILE ELECTRONICS FAIR 18 Ekim 2016 21 Ekim 2016 MOB‹L ‹LET‹fi‹M Hong Kong Ç‹N

ABC Kids Expo 18 Ekim 2016 21 Ekim 2016 Haz›r Giyim Las Vegas ABD

MRO Europe 18 Ekim 2016 20 Ekim 2016 HAVACILIK Amsterdam HOLLANDA

K- International Trade Fair 19 Ekim 2016 26 Ekim 2016 Plastik Düsseldorf ALMANYA

MOLDAGROTECH (AUTUMN) 19 Ekim 2016 22 Ekim 2016 Tar›m Kiflinev MOLDOVA

FARMER 19 Ekim 2016 22 Ekim 2016 Tar›m Kiflinev MOLDOVA

CIPS Caspian 19 Ekim 2016 22 Ekim 2016 Güvenlik Bakü AZERBAYCAN

Aqua-therm Baku 19 Ekim 2016 22 Ekim 2016 Is›tma&Soµutma Bakü AZERBAYCAN

BakuBuild 19 Ekim 2016 22 Ekim 2016 Yap›, Dekorasyon ve ‹nflaat Malz. Bakü AZERBAYCAN

YURTDIŞI FUARLAR TAKVİMİ

Fuar Tarihi Konusu Yeri Fuar Tarihi Konusu Yeri
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Trakya 11.Tar›mtech 2016 Fuar› 28 Eylül 2016 02 Ekim 2016 Tar›m, Hayvanc›l›k, Tohum, Meyvecilik, Sulama ve Serac›l›k, Traktör ve Ekipmanlar›, Depolama Sistemleri, Soµutma K›rklareli
TURKCAST 2016 7.Döküm Ürünleri ‹htisas Fuar› 29 Eylül 2016 01 Ekim 2016 Döküm Ürünleri ‹stanbul
Ankiros 2016 29 Eylül 2016 01 Ekim 2016 Demir - Çelik ve Döküm Teknolojileri, Makine ve Ekipmanlar› ‹stanbul
Annofer 2016 29 Eylül 2016 01 Ekim 2016 Demir D›fl› Metaller Teknolojileri, Makine ve Ekipmanlar› ‹stanbul
Sign ‹stanbul-2016 29 Eylül 2016 02 Ekim 2016 Endüstriyel Reklam ve Dijital Bask› Teknolojileri ‹stanbul
5.Uluslararas› Isaf IT Security Fuar› 29 Eylül 2016 02 Ekim 2016 Bilgi ve Aµ Güvenliµi ‹stanbul
5.Uluslararas› Isaf Smart Home Fuar› 29 Eylül 2016 02 Ekim 2016 Ak›ll› Binalar ve Bina Otomasyonu ‹stanbul
20.Uluslararas› Isaf -Security Fuar› 29 Eylül 2016 02 Ekim 2016 Güvenlik Sistemleri, Hizmetleri Ekipmanlar›, RFID ‹stanbul
EV & ST‹L FUARI 29 Eylül 2016 02 Ekim 2016 Ev Tekstili, Mobilya, Ev Aksesuarlar›, Tasar›m Ürünleri Bursa
TAVEX 2016 29 Eylül 2016 02 Ekim 2016 Tavukçuluk Teknolojisi, Üretimi ve Ekipmanlar› ‹zmit
QS Dünya MBA ve Yüksek Lisans Fuar› 01 Ekim 2016 01 Ekim 2016 Uluslararas› Yüksek Eµitim ‹stanbul
Medexcon Saµl›k Konferans› ve Fuar› 04 Ekim 2016 07 Ekim 2016 Saµl›k Biliflimi, Biomedikal, Dijital Hastane Yönetimi, T›bbi Cihazlar, Saµl›k Turizmi Ankara
BOAT SHOW 2016 04 Ekim 2016 09 Ekim 2016 Motor ve Yelkenli Tekneler, Motor ve Motor Ekipmanlar›, Marin Ekipmanlar›, Tüketici Ürün ve Aksesuar ve Hizmetleri, ‹kinci El Tekne ve Ekipmanlar› ‹stanbul
Endüstri Fuar› 2016 05 Ekim 2016 08 Ekim 2016 Ak›ll› Makineler, Otomasyon, Elektrik, Elektronik, Mekanik, Mekatronik, Kontrol Sistemleri ‹stanbul
‹stanbul Health Expo 05 Ekim 2016 08 Ekim 2016 Medikal Ürünler, Laboratuar Ekipmanlar› ve Hastane Donan›mlar›, Saµl›k Turizmi ‹stanbul
Adana 10.Ambalaj Fuar› 2016 05 Ekim 2016 08 Ekim 2016 Ambalaj ve Plastik Malzeme ve Makineleri, Paketleme ‹fllemleri ve Kauçuk Adana
Çukurova10. G›da ve G›da-Tek Fuar› 2016 05 Ekim 2016 08 Ekim 2016 G›da, ‹çecek Ürünleri, G›da ‹flleme, Unlu Mamuller Teknolojileri, Depolama, Soµutma, Tafl›ma ve Maµaza -Market Ekipmanlar› Adana
Akdeniz Mobilya Fuar› 2016 05 Ekim 2016 09 Ekim 2016 Ev Mobilyalar› ve Ofis Mobilyalar› Adana
Oyun ve Hobi Fuar› 05 Ekim 2016 09 Ekim 2016 Bilgisayar, Konsol Oyunlar› ve Hobi Ürünleri ‹stanbul
Akare Yurtd›fl› Eµitim Fuarlar› 06 Ekim 2016 06 Ekim 2016 Yurtd›fl› Eµitim Alternatifleri ve ‹mkanlar› ‹stanbul
2.G›damix G›da ve Yaflam Fuar› 06 Ekim 2016 08 Ekim 2016 Saµl›kl› Beslenme, Saµl›kl› Yaflam Trendleri, Organik G›dalar, Diyet, Estetik, Spor Antalya
Kent Expo "4.fiehircilik ve Kent ‹htiyaçlar› Fuar› 06 Ekim 2016 09 Ekim 2016 fiehircilik ve Kent ‹htiyaçlar› ‹zmir
12.Uluslararas› LED & LED Ayd›nlatma Fuar› 06 Ekim 2016 09 Ekim 2016 LED Sistemleri, Teknolojileri Ekipmanlar› ve Uygulamalar›, LED Ayd›nlatma ‹stanbul
5.Uluslararas› Elektronist Fuar› 06 Ekim 2016 09 Ekim 2016 ElektronikYan Sanayi, Komponentler, Güç Kaynaklar›, Gömülü Sistemler, ‹stanbul
5.Uluslararas› Elex Fuar› 06 Ekim 2016 09 Ekim 2016 Elektrik Malzemeleri ve Ekipmanlar›, Elektrik ‹letimi ve Daµ›t›m› ‹stanbul
AIREX -‹stanbul Airshow 06 Ekim 2016 09 Ekim 2016 Sivil Havac›l›k ve Havalimanlar› ve Havac›l›k Endüstrisi Tedarik Zinciri ‹stanbul
Anamur Agrodays- 3.Anamur Tar›m ve G›da Fuar› 06 Ekim 2016 09 Ekim 2016 Tar›m Tar›m Makineleri, Gübre, Tohum, Serac›l›k Mersin
10.Hac ve Umre Turizm Hizmetleri Fuar› 07 Ekim 2016 08 Ekim 2016 Hac ve Umre Turizmine Yönelik Oteller, Turizm Acentalar› ve Diµer Hizmet Sektörleri ‹stanbul
Türkiye Hac ve Umre Turizm Fuar› 07 Ekim 2016 08 Ekim 2016 Turizm ‹stanbul
‹sviçre Almanya Avusturya (SGA) Eµitim Fuar› 08 Ekim 2016 08 Ekim 2016 Yurtd›fl› Eµitim, Eµitim Materyalleri ve Teknolojileri ‹stanbul
Akare Yurtd›fl› Eµitim Fuarlar› 08 Ekim 2016 09 Ekim 2016 Yurtd›fl› Eµitim Alternatifleri ve ‹mkanlar› ‹stanbul
Akare Yurtd›fl› Eµitim Fuarlar› 11 Ekim 2016 11 Ekim 2016 Yurtd›fl› Eµitim Alternatifleri ve ‹mkanlar› Ankara
MAKTEK AVRASYA 2016 11 Ekim 2016 16 Ekim 2016 Tak›m Tezgahlar›, Metal ‹flleme Makineleri, Kaynak, Kesme, Delme Teknolojileri, Kalite Kontrol, Test ve Ölçüm Cihazlar› ‹stanbul
Burtar›m 2016 Bursa 12 Ekim 2016 16 Ekim 2016 Tar›m, Tohumculuk, Fidanc›l›k ve Süt Endüstrisi Bursa
Bursa 9.Uluslararas› Hayvanc›l›k ve Ekipmanlar› Fuar› 12 Ekim 2016 16 Ekim 2016 Hayvanc›l›k Bursa
Akare Yurtd›fl› Eµitim Fuarlar› 13 Ekim 2016 13 Ekim 2016 Yurtd›fl› Eµitim Alternatifleri ve ‹mkanlar› ‹zmir
‹NTEMAK'16 13 Ekim 2016 16 Ekim 2016 2.Doµu Marmara Makine, Yap› Teknolojileri, ‹nflaat Makine ve Ekipmanlar›, Makine ve ifl Makineleri, Konut Projeleri ‹zmit
2.Bursa Yap› ve Yaflam Fuar› ve Kongresi 13 Ekim 2016 16 Ekim 2016 Yap›, ‹nflaat ve Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Bursa
CeBIT Biliflim Eurasia (16.) 13 Ekim 2016 16 Ekim 2016 Bilgi ve ‹letiflim Teknolojileri, Uydu ‹letflimi, Kablo ‹stanbul
43.‹stanbul Uluslararas› Müc, Saat ve Mal. Fuar› 13 Ekim 2016 16 Ekim 2016 Tak›lar, Tafllar, Saatler Hediyelik Eflyalar, ‹lgili Yan Sanayi ‹stanbul
‹stanbul Tasar›m Haftas› 14 Ekim 2016 18 Ekim 2016 Yerli Yabanc› Firma ve fiah›slar›n Tasar›m Projelerinin ve Ürünlerinin Sergilenmesi ‹stanbul
12.Türkiye Çaµr› Merkezi Fuar› 19 Ekim 2016 20 Ekim 2016 Çaµr› Merkezi Sektörünün Geliflimi ‹stanbul
Premiere Vision ‹stanbul 19 Ekim 2016 21 Ekim 2016 Haz›r Giyime Yönelik Kumafl, ‹plik ve Aksesuarlar ‹stanbul
TEXMAK 2016 19 Ekim 2016 21 Ekim 2016 Tekstil Makineleri, Aksesuarlar› Fuar› ‹stanbul
Texworld ‹stanbul -Apparelsourcing ‹stanbul 2016 19 Ekim 2016 21 Ekim 2016 Haz›r Giyim, Haz›r Giyim Kumafllar› ve Aksesuarlar› ‹stanbul
Rensef 4.Yenilenebilir Enerji Sist. ve Enerji Verimliliµi 20 Ekim 2016 22 Ekim 2016 Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Enerji Verimliliµi Antalya
Konya G›da Fuar› 11.G›da ve ‹çecek Ürünleri Fuar› 20 Ekim 2016 23 Ekim 2016 G›da ve ‹çecek Ürünleri, Haz›r G›dalar, Katk› ve Yard›mc› Maddeler Konya
Konya G›da ‹flleme Fuar› 20 Ekim 2016 23 Ekim 2016 G›da ‹flleme, ‹çecek Teknolojileri, Paketleme ve Lojistik, Konya
Konya Süt Endüstrisi Fuar› Konya Süt Fuar› 20 Ekim 2016 23 Ekim 2016 Süt, Sütlü Mamüller ve Endüstri Konya
3.Sleep Well Expo Yatak ve Teknolojileri Fuar› 20 Ekim 2016 23 Ekim 2016 Yatak ve Teknoloji Ürünleri ‹stanbul
29.Yap› Fuar› - Turkeybuild Ankara 2016 20 Ekim 2016 23 Ekim 2016 Yap›, ‹nflaat Malzemeleri ve Teknolojileri Ankara
Türkiye Lojistik Fuar› 21 Ekim 2016 23 Ekim 2016 Lojistik Araç Gereöleri ve Teknolojileri, Tafl›mac›l›k, Depolama, ‹stifleme, Telematik, Gümrükleme Ankara
Aµaç ‹flleme Makinesi 2016 22 Ekim 2016 26 Ekim 2016 Aµaç ‹flleme Makineleri, Mobilya ‹mal Makine ve Tezgahlar›, Kesici Tak›mlar, El Aletleri ‹stanbul
INTERMOB 2016 22 Ekim 2016 26 Ekim 2016 Ahflap Orman Ürünleri ve Malzemeler, Mobilya Aksesuarlar›, Oturma Grubu ve Yatak Üretim Malzemeleri ‹stanbul
IEFT Yurtd›fl› Eµitim Fuar› 25 Ekim 2016 25 Ekim 2016 Yurt D›fl› Eµitim Ankara
Adana 10.Mobilya - Dekorasyon Fuar› 2016 25 Ekim 2016 30 Ekim 2016 Ev ve Ofis Mobilyalar›, Dekorasyon, Ayd›nlatma, Ev Tekstili, Bahçe Mobilyalar›, Ev Elektroniµi ve Aksesuarlar› Adana
IEFT Yurtd›fl› Eµitim Fuar› 26 Ekim 2016 26 Ekim 2016 Yurt D›fl› Eµitim ‹zmir
7.Uluslararas› G›da ve G›da Teknolojileri Fuar› 26 Ekim 2016 29 Ekim 2016 G›da Ürünleri ve G›da Makineleri, Ambalajlama, Unlu Mamüller Ankara
Hometex 2016 Ev Tekstili Dekorasyon Fuar› 26 Ekim 2016 29 Ekim 2016 Ev Tekstili ve Dekorasyonu ‹stanbul
9.KIDS 27 Ekim 2016 30 Ekim 2016 Oyuncak, Çocuk, Lisans, Oyun ve Sektöründeki Her fiey ‹stanbul
Greatist Aµ›z ve Difl Saµl›µ› Cihaz ve Ekipmanlar› 28 Ekim 2016 30 Ekim 2016 Aµ›z ve Difl Saµl›µ› Cihaz ve Ekipmanlar› ‹stanbul
IEFT Yurtd›fl› Eµitim Fuar› 29 Ekim 2016 30 Ekim 2016 Yurtd›fl› Eµitim ‹stanbul
IEFT Yurtd›fl› Eµitim Fuar› 31 Ekim 2016 31 Ekim 2016 Yurtd›fl› Eµitim ‹stanbul
EIF 2016 - 9.Uluslararas› Enerji Kongresi ve Fuar› 2 Kas›m 2016 4 Kas›m 2016 Enerji Sektörünün Buluflmas› Ankara
EIF 2016 - Günefl Enerjisi Kongresi ve Fuar› 2 Kas›m 2016 4 Kas›m 2016 Günefl EnerjiSektörünün Buluflmas› Ankara
Avrasya Ambalaj 2016 2 Kas›m 2016 5 Kas›m 2016 Ambalaj Makineleri, Üretim-Geri Dönüflüm Teknolojileri ve Sistemleri, Ürünleri, Tamamlay›c› Ürünler -Printpack Bask› Teknolojileri ‹stanbul
‹STANBUL GIDA-TEK 2016 . 2 Kas›m 2016 5 Kas›m 2016 G›da ve ‹çecek Üretim Makine ve Teknolojileri, G›da Güvenliµi, Katk› ve Yard›mc› Maddeler, ‹stanbul
Bursa Blok Mermer Fuar› 2016 2 Kas›m 2016 5 Kas›m 2016 Blok Mermer, Mermer, Plaka, Ebatl› Traverten Blok, Limestone, Onyx, Granit, Doµaltafllar, ‹fl Makineleri Ve Ekipmanlar› Bursa
Modev - Uluslararas› Mobilya Dekorasyon Fuar› 2016 2 Kas›m 2016 6 Kas›m 2016 Mobilya Dekorasyon ve Ev Tekstili Ankara
Contemporary ‹stanbul Çaµdafl Sanat Fuar› 2 Kas›m 2016 6 Kas›m 2016 Çaµdafl ve Güncel Sanat ‹stanbul
HOSTECH BY TUSID 2016 2 Kas›m 2016 6 Kas›m 2016 Otel, Restoran, Gastronomi Donan›m ve Teknolojileri ‹stanbul
Anadolu Expo 3 Kas›m 2016 6 Kas›m 2016 Canl› Hayvan, Hayvanc›l›k, Tar›m ve Süt Teknolojileri Ayd›n
2.Ege Tar›m Hayvanc›l›k, Süt Teknolojileri Fuar› 3 Kas›m 2016 6 Kas›m 2016 Canl› Hayvan, Hayvanc›l›k, Tar›m ve Süt Teknolojileri Ayd›n
Manisa 10.Tar›m G›da ve Hayvanc›l›k Fuar› 3 Kas›m 2016 6 Kas›m 2016 Tar›m, G›da, Hayvanc›l›k Manisa
22.Yap› Fuar› - Turkeybuild ‹zmir 2016 3 Kas›m 2016 6 Kas›m 2016 Yap›, ‹nflaat Malzemeleri ve Teknolojileri ‹zmir
ARCHITECT@WORK TURKEY 4 Kas›m 2016 5 Kas›m 2016 Mimarlar, ‹ç Mimarlar, Tasar›mc›lar ve Diµer Uzmanlar için Yap› ve ‹nflaat Yenilikleri ‹stanbul
MODEF EXPO 2016 Mobilya ve Dekorasyon Fuar› 8 Kas›m 2016 13 Kas›m 2016 Mobilya ve Dekorasyon Bursa
PROMATT 9 Kas›m 2016 12 Kas›m 2016 Yatak ‹malat› Yan Sanayi, Ekipman, Hammadde ve Makineleri, Yatak ‹malatç›lar› ‹stanbul
MÜS‹AD 2016 2016.Uluslararas› Müsiad Ticaret F. 9 Kas›m 2016 13 Kas›m 2016 ‹nflaat, Mobilya, Tekstil ve Haz›r Giyim, G›da Ürünleri, ‹çecek ve Ambalaj Makine ve Makine Ekipmanlar›, ‹stanbul
LIFE SCIENCES INGREDIENTS 2016 10 Kas›m 2016 12 Kas›m 2016 ‹laç, G›da Hammaddeleri ve Bileflenleri, Kozmetik, Kiflisel ve Ev Bak›m Ürünleri, Hammaddeleri ve Teknolojileri, Paketleme ve Ambalaj, Laboratuar Teknikleri, Test Ölçüm, G›da Analiz, ‹stanbul

Fuar Tarihi Konusu Yeri
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MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

Ekim 2016

17 Ekim 2016 Pazartesi

� Eylül 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� Eylül 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) 
Beyanı ve Ödemesi

� Eylül 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� Eylül 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� Eylül 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

� Eylül 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin 
Beyanı ve Ödemesi

20 Ekim 2016 Perşembe

� Eylül 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� Eylül 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin 
Beyanı ve Ödemesi

� Eylül 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� Eylül 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence 
Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

� Eylül 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� Eylül 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Ekim 2016 Pazartesi

� Eylül 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti 
Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

� Eylül 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

� Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

� Eylül 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar 
Beyanname ile Beyanı

� Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 
3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

� Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar
Beyanname ile Beyanı

25 Ekim 2016 Salı

� 1-15 Ekim 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� 1-15 Ekim 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi 
ve Ödenmesi

26 Ekim 2016 Çarşamba

� Eylül 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

� Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

� Eylül 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

� Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre 
Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

� Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

� Eylül 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti 
Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

31 Ekim 2016 Pazartesi

� Eylül 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� Eylül 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

� Eylül 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

� 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 12. taksit ödemesi

EKİM 201642
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Ekonomist’te Neler Olacak?
CEO Club

Avrupa’nın önemli
araştırmalarından...
Ekonomist ve GFK Türkiye
iş birliği ile dev araştırmanın
merakla beklenen sonuçları

Best Brands

Türkiye’nin önde gelen illerinde
yaptığımız toplantılarda inşaat
sektörünün gelecek vizyonunu
konuşuyoruz.

İnşaat 2023

Yeni konut projeleri, AVM ve
plazalarda son trendler, avantajlı
krediler, uzman görüşleri...

Garanti Mortgage

Güncel ve yatırımcıların
ilgi gösterdiği yeni yatırım
enstrümanlarını kapsamlı
şekilde ele alıyoruz...

Türkiye’nin önde gelen
girişimcileri bu kulüpte
buluşuyor.

Yaşadığı toplum ve dünya için fark
yaratan başarı hikâyeleri Sosyal
Girişimci Ödülleri ile sahiplerini
buluyor...

Türkiye’ye yön veren şirketlerin
pazarlama yöneticileri CMO
Club’da bir araya geliyor…

Yatırım Uzmanı

Girişimci Kulübü

CMO Club

Vergi konusunda uyarıcı bilgiler,
mevzuata ilişkin son gelişmeler...

Vergide Gündem

Türkiye’nin başarılı emlak
yatırımları, 11 farklı kategoride
seçiliyor...

Türkiye’nin En Başarılı
Emlak Yatırımları
Araştırması

İş dünyasını sarsan birleşmeler,
sektöre yön veren satın almalar...

M&A Raporu

Başarıdan başarıya koşan
girişimci kadınlar hak ettiği
ödüle kavuşuyor...

Yılın Kadın
Girişimcisi

Birkaç basamak birden
yükselenler, ilk 10’daki yeri hiç
değişmeyenler, listeye ilk kez
girenler...

En Zengin 100 Türk
Gittikçe büyüyen bir sektör
haline gelen filo kiralama,
sürdürülebilir filo anlayışının
desteklenmesi ve başarılı
filo yöneticilerinin
ödüllendirilmesini hedefliyor.

Yılın En İyi
Filo Yöneticisi

İngiliz araştırma kuruluşu
Brandwatch ile düzenlediğimiz
araştırmayla, Türkiye’nin
100 sosyal markasını sıralıyoruz.

Sosyal Marka 100
Türkiye’nin en büyük
cirolarını yöneten ‘Kadın CEO’lar...
Nasıl başarılı oldular?
Yolun başındakilere tavsiyeleri...

50 Kadın CEO

Anadolu’nun dört bir yanından
global bakış açısına sahip bütün
KOBİ sahibi iş adamlarını
kulübümüze davet ediyoruz...

Anadolu
Buluşmaları

Türkiye’nin En Başarılı
Turizm Yatırımları

Anadolu başarı öykülerinin
arkasındaki güçlü isimler
özel anketlerle belirleniyor...

Anadolu’nun
En Etkili
50 İş İnsanı

Bireysel emeklilik şirketlerinden
haberler ve performansı en iyi
Bireysel Emeklilik Fonları analizi.

Besmetre
Emlakta doğru yatırımı yapmak
için herkes Gayrimenkul Saati’nin
çalışmasını bekliyor...

Gayrimenkul Saati

81 ilin yükselen markalarının
başarılarını paylaşan yarışma
ve konferans dizisi...

Anadolu Markaları

Franchise veren büyük
şirketlerle, girişimcileri
buluşturan dev araştırma
dosyası...

Franchise 100

Anadolu’nun
En Büyük 500 Şirketi
araştırması...

Anadolu 500
Büyümek, kurumsal yapısını
güçlendirmek ve dışa açılmak
isteyen KOBİ’lerin yeni rehberi...

Kobi Girişim

2016

katkılarıyla

katkılarıyla

Sahibi kadın olan,
Türkiye’nin en büyük
100 şirketi
sıralaması.

100 Kadın Patron

katkılarıyla

katkılarıyla

katkılarıyla

Yılın İş İnsanı, Yöneticisi,
Girişimcisi, Bürokratı ve
Sivil Toplum Önderi...
21 yıllık heyecan...

Yılın İş İnsanları

EKONOMİNİN
DÜNÜ, BUGÜNÜ

VE YARINI...

Ekonomist ve Capital dergilerinin
öncülüğünde kurulan CEO Club,
Türkiye’yi yönetenleri araştırma,
anket, etkinlik, konferanslarda
bir araya getiriyor...

Sosyal girişimci
ödülleri

Türkiye’de turizm yatırımlarını
teşvik etmek için düzenlenen
araştırma, 12 kategoride
yatırımları ödüllendiriyor.

katkılarıyla

katkılarıyla

katkılarıylakatkılarıyla

katkılarıyla

katkılarıyla
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