
KKAASSIIMM  22001166EKONOMİST DERGİSİ’NİN PARASIZ EKİDİR.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN 24 İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

“TURİZM YATIRIMCILARINI 
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YATIRIMLARLA BÜYÜMESİNE HIZ KATACAK

� Türkiye’nin Kadın Girişimcileri Yarışması’nda ödül alan
şirketlerin ilham veren başarı hikayeleri � Ödül alan kadın

girişimcilerin büyüme stratejileri ve gelecek planları

Türkiye’nin yıldız
kadın girişimcileri
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Ekonomist

Müthiş kadınların ilham veren hikayeleri
Bu yıl Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın 10’uncu

yılını kutluyoruz. Kadın girişimciliği açısından bir ilk olup rol
model oluşturan yarışmamız, kuşkusuz girişimcilik ekosistemine
yıllar içerisinde büyük katkı sağladı.

Kadın girişimciliğinin, Türkiye ekonomisi için en önemli itici
güçlerden biri olduğu inancıyla Ekonomist, Garanti Bankası ve
KAGİDER olarak 2006’da hep birlikte yola çıktık. 

Elbette ilk başta sesimizi duyurmak o kadar da kolay
olmadı. Kadın girişimciliğin pek de dillendirilmediği o yıllarda,
kadınların kendilerini ifade etme cesaretini yakalayarak,
yarışmaya başvurmaları kolay değildi.

Yarışmamıza ilk yılında sadece 113 kadın girişimci katıldı.
Ancak bu rakam yıllar içerisinde kat be kat artarak 10 binlere
ulaştı. Bugüne kadar 33 bine yakın başvuruyu kabul ettik.
Ulaştığımız kadın girişimci sayısı, ne kadar doğru bir iş
yaptığımızın göstergesi oldu. 

Yarışmaya ilginin her geçen yıl artması, bizi daha iyisini
yapmak için teşvik etti, etmeye de devam ediyor.

Garanti Bankası’nın yaptığı bir araştırma, yarışmanın kadın
girişimciliğine yönelik ne kadar pozitif katkılar sunduğunu da
gösteriyor. Zira yarışmaya katılan kadınların yüzde 85’i
çevresindeki kadınları girişimcilik konusunda etkilemiş.
Yarışmada dereceye girenlerin yüzde 30’u elde ettikleri ek

finansmanın etkisi ile sağladığını belirtmiş.  Yarışmada birinci
olmuş kadın girişimcilerin cirosunda ise ortalama yüzde 40
artış olmuş. 

İşte sadece bu sonuçlar bile Türkiye’nin Kadın Girişimcisi
Yarışması’na atfedilen öneminin haklılığını gösteriyor.

Bu yıl yine kadın girişimcilerin hikayeleri birbirinden
müthiş, birbirinden etkileyici. 

Bu yıl Türkiye’nin Kadın Girişimcisi kategorisi ile
Türkiye’nin Yöresinde Fark yaratan Kadın Girişimcisi
kategorisini iki ayrı isim kazandı. Yine bu yıl bir ilk olarak
yarışmanın 10’uncusunu düzenlememiz nedeniyle, ilk kez ‘Jüri
Özel Ödülü’nü verdik. 

Türkiye’de başarıya imza atan kadın girişimcilerin sayısının
artması sadece ekonomi için değil, Türkiye’nin geleceği için de
çok önem taşıyor. 

Biz onların hikayelerini aktarmada sadece bir aracıyız,
anlatıcıyız. Başarıyı yazan ise onlar…

Dileğimiz ve hedefimiz, bu öykülerden etkilenerek ve
cesaret alarak kendi işini kurmaya karar veren kadın
girişimcilerin sayısının her geçen gün artması.

Kapak haberimizde bu müthiş kadınların, ilham veren
başarı öykülerini okuyacaksınız.

Hepinize iyi bir ay geçirmeniz dileğiyle…
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Ekonomist, Garanti Bankası ve Türkiye Kadın Girişimciler
Derneği’nin (KAGİDER) işbirliğiyle 10’uncu kez
gerçekleştirilen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda
bu yılın birincileri ödüllerini aldı. Yarışmada, Dress Best
Uniforms’un kurucusu Rana Tülin Yazıcı ve Mene
Research’ün kurucusu Şule Mene ‘Türkiye’nin Kadın
Girişimcisi’ seçildi. Ayten Çöl, ‘Kılçak Çöl Çiftliği’ ve Zeynep
Arca Şallıel ‘Arcadia Bağları’ girişimiyle ‘Türkiye’nin
Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimcisi’ unvanını paylaştı.
‘SBS Bilimsel Bio Çözümleri’nin kurucusu Aslı Elif Tanuğur
‘Türkiye’nin Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimcisi’ seçilirken,
‘Narköy’ projesini hayata geçiren Nardane Kuşçu’ya
‘Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi’ ödülü verildi. 10’uncu
yıl nedeniyle ilk kez verilen ‘Jüri Özel Ödülü’ne ise
‘Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu’ projesiyle Ümmiye
Koçak layık görüldü.

11 yılı aşkın süredir İngilizce eğitimi veren Seda Yekeler,
Ankara’da 20 dönüm üzerine bir dil köyü kurmaya
hazırlanıyor. Kafe, park gibi alanların yer alacağı merkez için
yaklaşık 10 milyon TL yatırım yapılacak. Köyde herkesin
İngilizce konuşmak zorunda olduğunu söyleyen Yekeler,
“Önümüzdeki iki yılda İstanbul’da iki, Antalya ve İzmir’de
birer merkez açmayı planlıyorum” diye konuşuyor.

Azerbaycan, tarım, gıda, inşaat, kimya, tekstil, turizm gibi petrol dışı
sektörlerde Türkiye’den yatırımcılar arıyor. Özellikle turizmde birçok
fırsat bulunduğuna dikkat çeken Azerbaycan Turizm Temsilciliği
Yönetici Direktörü Nurlana Çakmak, “Mevcut lüks otellerimizin yanı
sıra 2 ve 3 yıldızlı otellerin sayısının artırılması gündemde. Turizm
yatırımcılarını ülkemize davet ediyoruz” diyor.

Profesyonel hayatlarına nokta koyup ‘Meyane Ru’ markasını yaratan
kadın girişimciler Ebru Ergüler ve İdil Ocak, yüzde 100 doğal içerikli
tavuk, et, sebze suyu ve doğal çorbalar üretiyor. Aylık 5 bin adetlik
üretim gerçekleştiren şirket, üretiminin yarısını da Orvital Organik
için fason olarak yapıyor.

Sevgi Saybaşılı, atlarla liderlik koçluğu veriyor. Saybaşılı, atların
rehberliğinde, bireylerin liderlik, güç, iletişim, duygusal zeka, takım
çalışması gibi becerileri deneyimleyerek öğrenmelerine yardımcı
oluyor. Saybaşılı’nın hedefi, atların kişisel gelişim, şifa ve terapi
alanlarında da faydalı olduğunun Türkiye’de de kabul edilmesini
sağlayarak atlara yeni bir yaşam alanı açmak.

5 KOBİ’leri Samsun’da
buluşturdu

6 KOBİ Gündemi

8 KAPAKKONUSU
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi

14 “Turizm yatırımcılarını
Azerbaycan’a bekliyoruz”

16 E-ticaret girişimini
perakendeye taşıyacak

18 Ev dekorasyonuna
yeni marka geliyor

19 Cinsiyetsiz ürünlerle
modada fark yaratacak

20 Ankara’da dil köyü
kurmayı planlıyor

22 Atlarla yöneticilere
liderliği öğretiyor

24 Yatırımlarla büyümesine
hız katacak

26 Kask askısıyla büyüyecek

27 Mutfaktaki formüllerini
markalarına taşıdılar

28 “Emlakta dünyayı
ayağınıza getiriyoruz”

30 Online satıştan
mağazacılığa geçti

31 Kadınlara online
girişimcilik atölyesi

32 Cem Ener:
KOBİ’ler için dijital dönüşüm –
hızlı ve ücretsiz çözümler

34 Doç. Dr. Volkan Demir:
Girişimciler ve finansal
muhasebe

36 Yurtdışı fuar takvimi

37 Yurtiçi fuar takvimi

38 Yurtdışı mal talepleri

42 Vergi takvimi
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KOBİ’leri Samsun’da
buluşturdu
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KOBİ’lerin finansmana erişim ve yararlanabilecekleri destek
programları, kaynak alternatifleri, borçlanma araçları gibi
konularda bilgilendirildiği ‘Faktoring desteği ile KOBİ’LERLE Güçlü
ve Güvenli Yarınlara’ buluşması Samsun’da gerçekleştirildi.
Finansal Kurumlar Birliği öncülüğünde gerçekleşen buluşmada
uzman isimler KOBİ’lere finansmanda yeni yöntemleri anlattı. 

Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99’unu, toplam
istihdamın yüzde 76'sını, ihracatın yüzde 56’sını
KOBİ'ler karşılıyor.  Türkiye ekonomisinin itici gü-
cü olan KOBİ’ler Türkiye’de yaratılan toplam kat-
ma değerin yüzde 55’ini, toplam satışların yüz-
de 65,5’ini, toplam yatırımların yüzde 50’sini ger-
çekleştirirken, toplam kredilerin ise sadece yüz-
de 24’üne ulaşabiliyor. Türkiye ekonomisinin di-
namosu KOBİ'lerin en önemli sorunu öz kaynak
yetersizliği ve krediye erişimdeki güçlükler. Re-
kabet ve üretim güçlerini artırmak için küçük iş-
letmeler çözüm yolları arayışında. 

Bu noktada Türkiye’nin birçok noktasında
KOBİ’lere ulaşmak ve onlara destek olacak fi-
nansman yöntemlerini anlatmak için Finansal Ku-
rumlar Birliği öncülüğünde, Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı, BDDK, TİM ve KOSGEB desteği
ile Türkiye’nin üreten kentlerinde paneller dü-
zenleniyor. Bu organizasyonun son ayağı da li-
manları, serbest bölgesi ve Türkiye’nin ilk lojis-
tik köyü ile Karadeniz’in lojistik üssü konumun-
daki Samsun oldu.

Kullanımı yaygınlaştıracak
Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Yönetim Ku-

büyüme ve dış pazarlara erişiminin sağlanması-
na yönelik destek olmak amacıyla ciddi çalışma-
lar yaptıklarını belirtti. 760 bin KOBİ ile işbirliği
içinde olduklarını ifade eden Cantekin sözlerine
şöyle devam etti:

“Finansal Kurumlar Birliği çatısı altındaki üç
sektörün; 2016 yılı Haziran sonu itibariyle reel sek-
töre 91 milyar TL finansman sağladığını görüyo-
ruz. Faktoring sektörü ise yılın ilk 6 ayında KO-
Bİ’lerimiz başta olmak üzere işletmelerin 60 mil-
yar TL’lik ticaretine finansman, garanti ve tahsi-
lat hizmetleriyle aracılık etti. Böylece üye şir-
ketlerimiz toplamda 100 milyar TL’lik bir aktif bü-
yüklüğe ulaştı. FKB olarak öncelikle, Türkiye’de-
ki finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi ve üye-
lerimizce sağlanan alternatif finansman olanak-
larının kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.
Buradaki önceliğimiz elbette, ekonomimizin di-
namosu konumunda olan KOBİ’lerimize destek ol-
mak” dedi.

Alıcılar ve tedarikçiler buluşacak
Finansal Kurumlar Birliği yeni bir enstüman projesi üzerinde çalışıyor. Tedarik
Zinciri Finansman e-portalı ile 2017 yılında bir ilke imza atacaklarını söyleyen
Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çağatay Baydar
“Tedarik Zinciri Finansmanı Türkiye'nin de içinde olduğu dünya pazarında
çeşitli adlar altında bir süredir uygulanan modern bir faktoring ürünü. Ama
dünyadan farkımız bu işleyişi tüm finans kurumları alıcılar ve tedarikçilerin
aynı platformda yapabilecekleri ortak bir elektronik alt yapı kurmak” diye
konuştu. Uygulamayı gelecek yıl hayata geçirmeyi planladıklarını söyleyen
Baydar, “Bu uygulamadan en çok KOBİ’ler faydalanacak. Bu sistem sağlıklı bir
şekilde işlemeye başladığında; KOBİ’lerimiz daha düşük maliyetlerle finanse
edilebilecekler çünkü alıcılarının garantisi onların kredi notunu yükseltecek. Bu
sistem sayesinde KOBİ’lerin yüzde 24 olan finansmandaki payını 5 yıl içinde
yüzde 35’e taşımayı planlıyoruz” dedi.

rulu Başkanı Mehmet Cantekin, Finansal Kurumlar
Birliği olarak KOBİ'lerin en önemli sorunları ara-
sında yer alan öz kaynak yetersizliği ve krediye
erişim konularında farkındalık yaratarak; rekabet
güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,
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KOBİ GÜNDEMİ

� Güney Kore’de kuru meyve pazarı
her yıl yüzde 52,5 büyüme
kaydediyor ve ithalata bağımlı bir
sektör konumunda. Kuru Meyve
Tanıtım Grubu, Güney Kore
pazarında Türk kuru meyvelerinin
sağlık ve lezzet faydaları ile ilgili
tanıtım faaliyetleri yürütüyor. Güney
Kore’de kuru meyve ihtiyacının
büyük bölümünün ithalat yoluyla
temin edildiğini, Güney Kore’ye özel
çeşitli iletişim programlarını devreye
soktuklarını belirten Kuru Meyve
Tanıtım Grubu Başkanı Osman Öz,
Kore’nin yerel dilinde internet sitesi
ve Facebook sayfası oluşturduklarını
kaydetti. Seul’de halkın yoğun
ziyaret ettiği AVM’lerde tadım
etkinlikleri yaptıklarını anlatan Öz,
“Bugüne kadar iki tane tadım
etkinliği gerçekleştirdik. Binlerce
kişiye Türk kuru meyvelerinin
tadımını yaptırdık. Kore’de anket
yoluyla pazar araştırması yaptık.
Kuru meyveler hiç katkı maddesi
içermeyen, az kaloriye sahip,
besleyici ürünler olarak algılanıyor.
Bu olumlu algıyı Türk ihraç
ürünlerinin daha fazla ihracatı için
değerlendireceğiz” diyor.

� Katılımcı marka, m2 ve ziyaretçi sayısı bazında Avrupa ve Ortadoğu’nun birincisi olma özelliğini
taşıyan Bayim olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, Medyafors Fuarcılık organizasyonu,
UFRAD işbirliği ve Coldwell Banker Türkiye Ana Sponsorluğunda CNR Fuar merkezinde düzenlendi.
Türkiye’nin franchising alanındaki ilk ve tek fuarı olan Bayim Olur musun Fuarı rekorlara imza
atarak sektörün nabzını tutmaya devam ediyor. 13-16 Ekim tarihleri arasında 14’üncü kez kapılarını
açan fuarda 378 marka girişimcilerle bir araya gelerek bayilik görüşmeleri gerçekleştirdi, yeni
anlaşmalara imza attı. 32 bin 197 kişinin ziyaret ettiği fuara Katar, Tunus, Suudi Arabistan ve
Ortadoğu’dan gelen diğer heyetler Türk markalarına yoğun ilgi gösterdi. Markalarla girişimcileri
buluşturarak reel sektöre ve ülke ekonomisine önemli katkıda bulunan fuar, firmaların franchise
sayısını arttırdığı gibi birçoğunun da ilk çıkış, gelişim ve lansman noktası olma özelliğini taşıyor.
Yurtdışı katılımlarının da yoğun yaşandığı fuar ile ilgili olarak açıklama yapan Medyafors Fuarcılık
Genel Müdürü Aycan Helvacıoğlu, “Yurtdışından yine önemli misafirlerimiz oldu. Katar, Suudi
Arabistan ve Tunus’tan gelen heyetler, Türk markalarıyla birebir görüşmeler yapmak adına dört
gün boyunca fuar alanında yer aldılar. Markalarımız artık yurtdışı pazarlara açılmak istiyor. Bu da
bizim hedeflerimizi daha da büyütmemizi sağlıyor. Ortadoğu’da 30 milyar dolarlık franchising
pazarına artık Türk markaları da dahil oluyor” dedi.

Franchising dünyası 14’üncü kez buluştu 

� Anadolu Grubu’nun inovasyon programı BiFikir’de 2016 yılı projelerinin en iyileri seçildi. Grup
çalışanları bu yıl içinde gerçekleştirdikleri projelerle 77 milyon TL değer yarattı. Anadolu Grubu’nun 19
ülkede, 80’in üzerinde şirketi ve 50 bine yakın çalışanı bulunuyor. Grup çalışanlarının fikirlerini
paylaştıkları inovasyon programı BiFikir ile bugüne kadar 6 binin üzerinde fikir geliştirirken bunlardan
binin üzerinde proje hayata geçirildi. Projenin final günü olan BiFikir Festivali’nde 2016 yılının en
başarılı projesi seçildi. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve grubun üst düzey
yöneticileriyle birlikte çalışanların katıldığı etkinlikte dereceye giren projeler, gerçekleştirdikleri proje
sunumlarının ardından tele oylama sistemiyle, katılımcılar tarafından seçildi. Günün sonunda, Anadolu
Motor, CVT Şanzımanlı Çapa Makinesi projesiyle birinci olurken; Anadolu Isuzu, Bagaj Saclama
İşleminin Ergonomik Hale Getirilmesi projesiyle ikinci; Migros, Tam Bana Göre ile üçüncü; McDonald’s,
Tek Tıkla Big Mac projesi ile dördüncü; Anadolu Efes, Kapalı Devre projesiyle beşinci oldu.

‘BiFikir’ ile 77 milyon TL değer yarattılar 

Kuru 
meyvecilerden
tanıtım atağı 
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KOBi Gündemi

Başarının 
formülü 
kurumsallaşma 

� Feyziye Mektepleri Vakfı (FMV) Işık Üniversitesi, Işık Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü Prof.
Dr. Ali Beba önderliğinde KOSGEB tarafından desteklenecek bir proje başlattı. Proje kapsamında; 2016-
2017 eğitim yılında verilmek üzere MAN 465 (İnovasyon ve Girişimcilik) dersi KOSGEB Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimi olarak veriliyor. Bu dersi başarılı olarak tamamlayan öğrenciler, başka hiçbir ek
eğitim almaya ihtiyaç duymadan, KOSGEB tarafından verilen 50 bin TL geri ödemesiz, 100 bin TL geri
ödemeli olmak üzere toplam 150 bin TL girişimcilik kredisine başvurmaya hak kazanacaklar. Projenin
çok ilgi çektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ali Beba, “KOSGEB kredisi içeren ders için ilk etapta 24 kişilik bir
kontenjan planlamıştık. Ancak ders için yoğun talep alınca kontenjanı 48 kişiye yükselttik” diyor. Havuz
dersi olan bu ders Işık Üniversitesi'nin tüm fakültelerine ve tüm bölümlerine açık olacak, isteyen tüm
öğrenciler bu derse katılabilecek. Bu ders sayesinde Türkiye ekonomisine yeni girişimcilerin
katılmasının desteklenmesi hedefleniyor.

� İstanbul Sanayi Odası (İSO)
Meclisi’nin ekim ayı olağan
toplantısı, ‘Sürdürülebilir Bir
Ekonomik Büyüme ve Başarı İçin
Aile Şirketlerinde Kurumsallaşmanın
Ekonomimiz ve Sanayimiz Açısından
Önemi’ ana gündemi ile
gerçekleştirildi. İSO Yönetim Kurulu
Başkanı Erdal Bahçıvan, dünya
ekonomisine yön veren aile
şirketlerinin, ABD’de tüm şirketler
içinde yüzde 90, Avrupa’da yüzde
60, Asya’da ise yüzde 95 pay
aldığını, Türkiye’deki payının ise
yüzde 90’dan fazla olduğunu
söyledi. Türkiye’deki aile
şirketlerinin de yüzde 52’sinin
üretim sektöründe faaliyet
gösterdiğini vurgulayan Bahçıvan,
“Dünyada ömürleri yaklaşık 25 yıl
olan aile şirketlerinin üçüncü kuşağa
ulaşma oranı yüzde 15 civarında.
Türkiye’de ise aile şirketlerinin
yaklaşık yüzde 40’ı birinci, yüzde
50’si ikinci ve sadece yüzde 13’ü
üçüncü kuşakta devam
edebilmektedir. Dördüncü kuşağa
ulaşanların oranı ise yüzde 2.
Ülkemizde 100 yaşını aşmış şirket
sayısının 20 civarında olması,
sürdürülebilirliği sağlayamadığımızı
en çarpıcı şekilde gösteriyor” dedi.
Bahçıvan, aile şirketlerinde
sürdürülebilir başarının formülünün
‘kurumsallaşma’ olduğunu belirtti. 

Girişimcilik dersine yoğun talep 

� EY Türkiye, Girişimci Kadın Liderler Programı’nın ikinci yılı için başvuru sürecini başlattı. Vizyon
sahibi girişimci kadınların iş dünyasında yükselmesini ve küresel pazarda rekabet edebilmesini
desteklemek amacıyla yürütülen programa seçilen girişimciler; EY Türkiye’nin desteğiyle hiçbir ücret
ödemeden bir yıl boyunca eğitim, mentorluk, iş geliştirme ve networking (ağ oluşturma) desteği alıyor.
2017 dönem kayıtları 24 Ekim’de başlayan EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı’na başvurular 4
Ocak 2017’ye kadar www.ey.com/tr/eww adresinden yapılabiliyor. EY Türkiye, başvurular arasından
bağımsız bir jürinin seçeceği ve kriterlere uygun olan kadın girişimcilere, bir yıl boyunca ücretsiz eğitim
verecek, kadın girişimcilere şirketlerini büyütmek için ihtiyaç duydukları alanlarda destek ve koçluk
sunacak. Aynı zamanda sosyal sorumluluk niteliği de taşıyan program, kadın girişimcilerin iş dünyasının
başarılı yöneticilerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanabilecekleri bir ağa katılmalarına, şirketlerini
ciro ve istihdam anlamında büyütmelerine olanak sağlayacak.

Girişimci Kadın Liderler Programı 
başvuruları başladı 
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Ekonomist, Garanti Bankası ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin
(KAGİDER) işbirliğiyle 10’uncu kez gerçekleştirilen Türkiye’nin

Kadın Girişimcisi Yarışması’nda bu yılın birincileri ödüllerini
aldı. Yarışmada, Dress Best Uniforms’un kurucusu Rana Tülin
Yazıcı ve Mene Research’ün kurucusu Şule Mene ‘Türkiye’nin

Kadın Girişimcisi’ seçildi. Ayten Çöl, ‘Kılçak Çöl Çiftliği’ ve
Zeynep Arca Şallıel ‘Arcadia Bağları’ girişimiyle ‘Türkiye’nin
Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimcisi’ unvanını paylaştı.

‘SBS Bilimsel Bio Çözümleri’nin kurucusu Aslı Elif Tanuğur
‘Türkiye’nin Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimcisi’ seçilirken,

‘Narköy’ projesini hayata geçiren Nardane Kuşçu’ya ‘Türkiye’nin
Kadın Sosyal Girişimcisi’ ödülü verildi. 10’uncu yıl nedeniyle ilk
kez verilen ‘Jüri Özel Ödülü’ne ise ‘Arslanköy Kadınlar Tiyatro

Topluluğu’ projesiyle Ümmiye Koçak layık görüldü.

Türkiye’nin yıldız
kadın girişimcileri 
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“Binlerce girişimcinin yolunu aydınlattık”
“Kadın girişimciliğinin, Türkiye ekonomisi için en önemli itici güçlerden biri olduğu inancıyla
2006’da yola çıktık. Konuyu farklı bir segmentte ele alan ilk banka olarak, günümüzde ‘kadın
bankacılığı’ adıyla tanımlanan faaliyetlerin öncülüğünü yaptık. Proje ortaklarımız Ekonomist
dergisi ve KAGİDER’in yanı sıra her sene aramıza katılan farklı alanlardan başarılı isimler,
önemli görüş ve yorumlarıyla yarışmanın gelişmesine destek oldu. Yarışmanın ilk yıllarında jüri
üyelerimiz, kadın girişimcileri, yaratıcı ve üretici fikrin sermaye ile birleştirilmesi, gelişmeye
uygun yepyeni bir projeyle alanında ya da sektöründe fark yaratılması, dış pazarlara yönelik
çalışmalar yapılması ve büyüme stratejileri hazırlanması, istihdam yaratılması gibi kriterlere
göre değerlendirdi. Yarışmada meydana gelen değişikliklerle, jürinin değerlendirme kriterlerinde
de farklılık oldu. Kadın girişimciler 2011’den itibaren; risk alma ve cesaret gösterme, istihdam
yaratma, sürdürülebilir finansal yapıya sahip olma, pazarlama yöntemlerini etkin kullanma ve
kârlı bir bilançoya sahip olma kriterleriyle değerlendirildi. 2015’te Birleşmiş Milletler Kadının
Statüsü Komisyonu’nun (UN CSW) 59’uncu oturumunda, Türkiye’den İyi Uygulama Örneği
olarak anlattığımız yarışmanın başarısı, bize gurur veriyor. Yarışma, her şeyden önce girişimci
kadınların başarılarının farkına varmasını, kendilerine inançlarının pekişmesini sağlıyor. Ortaya

çıkan başarı hikâyeleri, iş hayatına yeni atılan kadın girişimcilere yol gösteriyor ve ilham kaynağı oluyor. Bütün hikâyelerde
cesaretin yanı sıra, azim, kararlılık, hedefe odaklanma, çok çalışma ve elbette kadın duruşu, ortak nokta olarak dikkat çekiyor.
Yarışma kadınlara motivasyon sağlamasının yanı sıra, girişimcilerin faydalı iş ilişkileri geliştirebilecekleri bir platform da sunuyor.
Ülkemizdeki kadınların girişimci ruhunu ortaya çıkarmak, başarılarını kamuoyunun gündemine taşımak ve cesaret kazandırmak
amacıyla düzenlediğimiz yarışmayla, bugüne kadar binlerce girişimcinin yolunu aydınlattık. Yarışmanın başından bugüne, kimi
yarışmacımızla finansal anlamda, kimisiyle farklı işbirlikleri çerçevesinde iletişimimiz sürüyor. Her biri kendi iş alanlarında önemli
başarılara imza atıyor, biz de onlara destek veriyoruz. Gelecek 10 yıllarda kadın girişimcilerin hikâyelerini duyurmak ve kadın
girişimci sayısının artması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

GARANTİ BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI NAFİZ KARADERE

Ekonomist, Garanti Bankası ve Türkiye Kadın Gi-
rişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliği ile bu yıl
10’uncu kez Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarış-
ması’nı düzenledik. 12 Ekim Çarşamba günü dü-
zenlenen ödül töreninde, 4 kategorinin birinci-
leri açıklandı. Yarışmada, Dress Best Uni-
forms’un kurucusu Rana Tülin Yazıcı ve Mene Re-
search’ün kurucusu Şule Mene “Türkiye’nin Ka-
dın Girişimcisi” seçildi. Ayten Çöl, “Kılçak Çöl Çift-
liği” ve Zeynep Arca Şallıel “Arcadia Bağları” gi-
rişimiyle “Türkiye’nin Yöresinde Fark Yaratan Ka-
dın Girişimcisi” unvanı paylaştı. “SBS Bilimsel Bio
Çözümleri”nin kurucusu Aslı Elif Tanuğur “Tür-
kiye’nin Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimcisi” se-
çilirken, “Narköy” projesini hayata geçiren Nar-
dane Kuşçu’ya “Türkiye’nin Kadın Sosyal Giri-
şimcisi” ödülü verildi. 10. yıl nedeniyle ilk kez ve-
rilen “Jüri Özel Ödülü”ne ise “Arslanköy Kadın-
lar Tiyatro Topluluğu” projesiyle Ümmiye Koçak
layık görüldü.

Yarışma sayesinde kadın girişimcilerin ilham
veren hikâyelerini, Türkiye’deki tüm kadınların
duyması için çabalıyoruz. Ölçeği ne olursa olsun,
tüm kadın girişimcilere ‘kazanma’ ve ‘şirketini
Türkiye’ye tanıtma’ imkânı sunuyoruz. 

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Na-
fiz Karadere, yarışmanın kadın girişimciliğe
sağladığı katkıyla ilgili olarak çok önemli bir ör-

nek veriyor ve şunları söylüyor:
“Hayata geçirdiğimiz projelerin etkisini ya-

kından takip etmemizi sağlayan araştırmalar kap-
samında, kadın girişimcilerimizin gözünden çok
değerli sonuçlar elde ettik. Yarışmaya katılan ka-
dınların yüzde 85’i çevresindeki kadınları giri-
şimcilik konusunda etkiledi. Bunların yanı sıra ya-
rışmacıların yüzde 30’u, yarışma sayesinde ek fi-
nansman elde etti. Yarışmada birinci olmuş ka-
dın girişimcilerin cirosunda ise ortalama yüzde
40 artış oldu.”

10 yılda neler değişti?
İlk yılında sadece 113 kadın girişimcinin ka-

tıldığı yarışmaya, bugüne kadar 33 bine yakın
başvuru yapıldı. Yarışma ile birlikte ulaşılan ka-
dın girişimci sayısı ise Türkiye girişimcilik eko-
sistemine bir rol model oluşturdu. Yarışmaya il-
ginin her geçen yıl artıyor. Peki yarışmada 10 yıl-
da neler değişti, ne gibi yeniliklerle kadın giri-
şimciliğine sinerji sağlandı?

Örneğin, yarışmanın ilk yıllarında, hâkim or-
tak olduğu şirketi yıllık 25 milyon TL’nin altında
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ciro yapan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan
her kadın girişimci, başarı hikâyesini paylaşmak
üzere başvuruda bulunuyordu. Bu koşullara sa-
hip girişimciler kendileri aday olabildikleri gibi,
bağlı oldukları kurum veya diğer kişiler tarafın-
dan da aday gösteriliyordu. 2013 yılında başvu-
ru koşulları değiştirilerek, Türkiye’de yaşayan ve
hâkim ortak olduğu işletmenin yıllık cirosu 40
milyon TL’nin altında kalan tüm kadın girişim-
ciler yarışmaya kabul edilmeye başlandı.

Yarışmanın 5’inci yılında tüm süreçleri tek-

rar değerlendirip, önceki yıllardaki edinilen de-
neyimlerden yola çıkarak farklı kategoriler be-
lirlendi ve ödüllerde değişiklik yapıldı. 2011’de
ilk kez ‘Türkiye’nin Gelecek Vaat Eden Kadın Gi-
rişimcisi’ ve ‘Yöresinde Fark Yaratan Kadın Gi-
rişimci’ kategorilerinde ödül vermeye başlanıl-
dı. Bu değişiklikle hedef, sadece büyük ölçekli iş-
letmeleri değil, ölçeği ne olursa olsun tüm ka-
dın girişimcileri teşvik etmekti. Böylece farklı kul-
varlarda daha küçük ölçekli ama gelişime ve ye-
niliğe açık, gelecek vaat eden, kendi şartları al-

tında yöresinde iyi bir işletme kurmuş, bulunduğu
yörede fark yaratan kadın girişimcilere de ka-
zanma şansı sunulmuş oldu. 

Yeni kategoriler eklendi
2013 yılında yarışmaya bir kategori daha ek-

lenerek, ‘Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi’
ödüllendirildi. Yeni kategoriyle, bir sosyal soru-
nun veya ihtiyacın farkına varan, girişimcilik an-
layışıyla ürettiği çözümlerle sosyal değişim ya-
ratmayı hedefleyen adayların başarılarına ışık tu-
tulması hedeflendi. Bu kapsamda, çevre, insan
hakları, sağlık gibi alanlarda fayda yaratmak ama-
cıyla sürdürülebilir iş fikirleri geliştiren girişim-
ciler, ayrı bir çerçevede değerlendirip destekle-
niyor. 

2013 yılında koşulları tekrar gözden geçi-
rerek, kendi başarı hikâyesini yazmış kadın gi-
rişimcilerin başvurularını, risk alma, cesaretli ol-
ma, etkin müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama
faaliyetlerinde farklılaşma, finansal yapı, yöre
ekonomisine katkıda bulunarak fark yaratma,
çevreye duyarlı olma, sosyal bir soruna yenilik-
çi ve sürdürülebilir çözümler getirme kriterleri-
ne göre değerlendirilmeye başlandı. Yarışmanın
10’uncu yılı nedeniyle, 2016’da ilk kez ‘Jüri Özel
Ödülü’nü verildi.

Yarışma sayesinde doğan etkileşimin, da-
ha fazla kadının girişimciliğe adım atmasını teş-
vik ettiğine inanıyoruz. Her yıl sayıca artan ba-
şarı hikâyeleri bu inancımızı kuvvetlendiriyor.
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması, iş ha-
yatıyla ölçülebilir somut faydaları buluşturan ba-
şarılı bir örnek oldu. Genetikten nakliyeye, hiz-
metten servise, turizmden üretime pek çok alan-
da ve sektörde ekonomiye katılan, yaptığı işe ina-
nan, cesur ve heyecanlı kadınları Türkiye ile ta-
nıştırdık, başarı hikâyelerini duyurmalarını sağ-
ladık. Kapak haberimizde de bu yılın kategori bi-
rincilerinin başarı hikayelerini okuyacaksınız. 

“33 bin cesur kadın başvurdu” 
“Kars Ardahan’dan Edirne’ye Diyarbakır’dan İstanbul’a
ve İzmir’e kadar Türkiye’nin dört bir yanından kadın
girişimcilere teşekkür ediyorum. 2004 yılında yüzde 4.5
olan kadın girişimci oranı, bugün yüzde 8’e çıkarak, 110
bin kadın girişimciye ulaşmış durumda. Araştırmalar,
kadın girişimcilerin yüzde 82’sinin hizmet sektöründe
faaliyet gösterdiğini söylüyor. Kadın girişimcilerin yüzde

40’ı işkolu olarak ticaret ve satış alanında yoğunlaşıyor, yüzde 70’i ise mikro
işletme sahibi. Kadınların yüzde 75’i işlerini 2000 yılı ve sonrasında kurmuş
durumda. 10 yıl önce 113 kadın girişimcinin katılımı ile başladığımız Türkiye’nin
Kadın Girişimcisi Yarışması’na bugüne kadar 33 bine yakın cesur kadın başvurdu.
Onlar sayesinde Türkiye iş dünyasında bugün iş kadını profili bundan 10 yıl
öncesine göre bugün çok daha güçlü.” 

KAGİDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SANEM OKTAR

“Büyük işletmeye dönüşmüş kadın
sayısının artmasını hedefliyoruz” 
“Ekonomist dergisi olarak 10 yıl önce Garanti Bankası’yla
birlikte Türkiye’de kadın girişimciliğinin geliştirilmesi
için ne yapabiliriz diye yola çıktığımızda, bu yarışma fikri
ortaya çıktı. İlk yıl birkaç yüz kişinin başvurusu vardı.
Sonra binlerle ifade edilen rakamlara ulaştık. Birkaç on
binlik ciroyla ödül alan kadın girişimcilerimizden ilk 1000 şirket arasına girenler
çıktı. 10 yılın sonunda daha çok kadın girişimci katılıyor, aralarından
büyüyenlerin sayısı artıyor. Bu ödülü sonraki 10 yıla taşırken, daha çok kadının
yanı sıra, şirketlerini daha büyük işletmeye dönüştürmüş kadın sayısının da
artmasını hedefliyoruz.”

CAPİTAL VE EKONOMİST DERGİSİ YAYIN DİREKTÖRÜ M. RAUF ATEŞ
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TÜRKİYE’NİN KADIN GİRİŞİMCİSİ
‘Birincilik’ paylaşıldı
Bu yıl Türkiye’nin Kadın Girişimcisi kategorisinde
birinciliği iki kadın girişimci paylaştı. Bunlardan
biri olan Dress Best Uniforms’un Kurucusu Rana
Tülin Yazıcı, Hacettepe Üniversitesi Yüksek Hem-
şirelik Okulu mezunu… Yazıcı, eşinin inşaat şir-
ketinde sekiz yıl çalıştıktan sonra, erkek egemen
bir sektörde olmak yerine kendi işini kurmaya ka-
rar verdi. Bir arkadaşının yönlendirmesiyle, teks-
til sektöründe üniforma üretimi işine girdi. Fran-
sız Balenciaga’ya ait Carven - Claude de Tourto-
ur ve Balenciaga üniforma markalarının temsil-
ciliğini alıp, Fransa’da aldığı 1,5 aylık eğitimin ar-
dından İstanbul’da şirketini kurarak, oteller için
üniforma hazırladı. 1996 yılında yapılan Habitat
Konferansı için 25 günde 2 bin 500 üniforma üret-
ti. Ardından koleksiyon, konsept yaratma, ku-
rumsal kimlik kazandırma konusuna ve özellikle
otellere yoğunlaştı. 

Hastane çalışanları için özel koleksiyon ya-
ratarak bir ilki gerçekleştirdi. 2008’de Canan Gök-
nil ile beraber ‘Dress Best Uniform’ markasını kur-
du ve yurtdışına açıldı. Dubai’de otel ve hastane
üniformaları tasarlayıp üreterek Ortadoğu’ya
açıldı. Günümüzde Accor, Fairmont Raffles, Swis-
sotel, Radisson Blu, Marriott Group otellerinin Av-
rupa, Ortadoğu ve Afrika bölgelerinin üniforma
tasarım ve tedarikçisi haline gelen Dress Best Uni-
forms, ayda 75 bin üretim kapasitesiyle çalışıyor.
2016’da Türkiye, Ortadoğu, Afrika, Avrupa ve Tür-
ki Cumhuriyetler olmak üzere geniş bir coğrafyada;
uluslararası otel zincirleri, havayolları, hastane-
ler ve kurumsal şirketler için personel üniforma-
sı tasarlayan Yazıcı, 2017’de Londra’ya açılmayı
hedefliyor. 

AR-GE çalışmalarını üç kıtaya yaydı
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi seçilen Şule Me-

ne ise Şule Mene Sağlık Araştırma Eğitim Danış-
manlık ile AR-GE alanında önemli çalışmalarda bu-
lunuyor. Mene’nin hikâyesi kısaca şöyle: Mene,
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Batı Ka-
radeniz’de hastaların doktora erişiminin çok zor
olduğu bir yerde, Bartın Kurucaşile’de doktorluk
yaptı. Bu dönemde AR-GE’de çalışmak istediğini
fark ederek, Harvard Business School’da işletme

yüksek lisans eğitimini tamamladı ve iki büyük Ame-
rikan şirketinin ArGe tesislerinde çalıştı. Aynı za-
manda uluslararası bir firmada dokuz yıl yöneti-
cilik yaptı. Klinik araştırmalar alanında 25 yıl çalı-
şan Mene, proje yarışmasını kazandığı Sabancı Üni-
versitesi’nde girişimcilik eğitimi aldı. 2002 yılında,
daha çok merkezi sinir sistemi ve onkoloji alanın-
da yeni geliştirilen ilaçların denemelerini yapmak
amacıyla, kendi şirketini kurdu. 2005 yılında, Ko-
caeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopar-
kı’ndan teklif alarak, bugün depo ve şirketinin bu-
lunduğu Teknopark’a taşındı.

İlk hedefi olan Türkiye’de uluslararası bir kli-
nik araştırma merkezi kurmayı başaran Mene, Ame-
rika Birleşik Devletleri’nin Maryland eyaletinde ve
İsviçre’nin Lozan şehrinde ofisler açtı. Halen ABD
ve Avrupa’daki merkezlerinde araştırmalarına
devam eden Mene, bölge ülkelerde operasyon yap-
mak hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu yolda
önemli adımlar atarak, Suudi Arabistan, Ürdün, Mı-
sır, İran, İsrail gibi ülkelerde aktif araştırmalar yü-
rütüyor. Mene’nin bundan sonraki hedefleri ara-
sında, bölgede alanını biraz daha genişletmek ve
AR-GE parasını Türkiye’ye çekebilmek yer alıyor. 

Rana Tülin Yazıcı, Begümhan Doğan Faralyalı

Şule Mene, Nafiz Karadere
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TÜRKİYE’NİN YÖRESİNDE FARK YARATAN KADIN GİRİŞİMCİSİ
Toprağı sevdiler
Türkiye’nin Yöresinde Fark Yaratan Kadın Giri-
şimcisi kategorisi ödülü de bu yıl iki kadın giri-
şimciye gitti. Bu kategorinin birincisi seçilen ka-
dın girişimcilerden biri olan Ayten Çöl, kurduğu
Kılçak Çöl Çiftliği ile bu ödüle layık görüldü. Çöl’ün
hikâyesi kısaca şöyle: 1949 yılında doğan Ayten
Çöl, dönemin siyasi atmosferinden etkilenen bir

ailenin ferdi olarak büyüdü. 16 yaşında babası-
nı kaybedince, anısını en iyi şekilde yaşatabilmek
ve aileden kalan toprakları almak için hukuk mü-
cadelesi verdi. Sekiz yıl devam eden süreçte Hi-
titoloji eğitimi aldı ve Almanya’da doktora yap-
tı. Hukuk mücadelesini kazanınca, Amasya’daki
Geldingen Ovası’nda bulunan 2 bin dönümlük Kıl-
çak Çiftliği’nin başına geçip çiftçilik yapmaya baş-
ladı. Amasya’yı hiç tanımadan, erkeklerin ege-
men olduğu bir alanda var olma mücadelesi ve-
ren genç kadının pancar üretimiyle başlayan ma-
cerası, ekonomik koşulların ve araştırmacı kişi-
liğinin etkisiyle farklı ürünlere yönelmesiyle de-
vam etti. 

Amasya ovasında patatesi ilk yetiştiren ki-
şi oldu. PepsiCo ile tanışması işini büyütmesini
sağladı ve sürdürülebilir tarımda örnek çiftçiler-
den biri haline geldi. Amasya’nın en büyük ve mo-
dern çiftliklerinden birine sahip Ayten Çöl, Pep-
siCo ile işbirliğinin 8’inci ayında 200 metrekare-
lik imalathaneye ve tam teşekküllü makinelere
sahip oldu. PepsiCo’nun isteğiyle ‘İyi Tarım’ bel-
gesi alarak, zaten yapmaya devam ettiği iyi ta-
rımı ve ilaç kullanım normlarını belgeledi. Bugüne
kadar patates, soğan, mısır ve fasulye olmak üze-

re Geldingen Ovası’na dört ürün yerleştirdi. Ör-
tü altı sebze yetiştiriciliği yaparak, 5’inci ürünü
yerleştirmeyi de hedefliyor. Tohum üreticiliği ve
ekiciliği yapan, bölgenin en geniş ve verimli çift-
liklerinden birine sahip olan Çöl, “Benim üretti-
ğimi yiyen insanların kanser olmalarını istemi-
yorum” anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. 

TÜRKİYE’NİN GELECEK VAAT EDEN KADIN GİRİŞİMCİSİ
Kovandan arı sütü çıkardı
Bu yıl Türkiye’nin Gelecek Vaat Eden Kadın Girişim-
cisi ise SBS Bilimsel Bio Çözümler’in kurucusu Aslı
Elif Tanuğur seçildi. İstanbul Teknik Üniversitesi Gı-
da Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Tanuğur,
aynı üniversitede Yüksek Mühendis unvanını kazandı.
2000 yılında çalışmaya başladığı bal şirketinde bir
laboratuvar kurarak, 14 yıl AR-GE ve Kalite Direk-
törlüğü görevini üstlendi. Daha sonra, arı ürünleri
konusunda edindiği tecrübeyle, kendi şirketini kur-
mak üzere çalışmaya başladı. Gıda alanında uzman
Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu ve Ziraat Mühendisi Tay-
lan Samancı ile beraber, KOSGEB tarafından des-
teklenen propolis projesiyle, 2013 yılında İstanbul’da
‘SBS Bilimsel Bio Çözümler’i kurdu. Halen, ‘Sözleş-

meli Model ile Arı Ürünleri Üretimi’ çalışmalarıyla 60
bin kovandan bal, arı sütü ve propolis temin ediyor.

Yeni bir konsept yaratarak arı ürünlerinin tü-
ketim algısını değiştirmeye odaklanan Tanuğur, pro-
polis, arı sütü ve balı karıştırarak sürülebilir bir ürün
elde etti. Sağlık etkisi olan doğal ve lezzetli ürün, Tür-
kiye’nin yanı sıra ABD, Kanada, Arap Ülkeleri ve Ko-
re’de satılıyor. Arı ürünlerini bir dünya markası ha-
lini getirmek amacıyla yola çıkan Tanuğur’un şirke-
ti; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Tekno
Yatırım desteği aldı. Propolis, arı sütü, polen, bal gi-
bi arı ürünlerini üretip, işleyip satan şirket; duyusal
analiz ve AR-GE çözüm ortaklığı hizmetleri de veri-
yor. Aslı Elif Tanuğur, Sanem Oktar

Aytel Çöl, Esra Kıvrak 

Prof. Dr. Şirin Tekinay,
Zeynep Arca Şallıel
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JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Aradığını tiyatroda buldu
Bu yıl Türkiye’nin Kadın Girişmicisi Yarışması’nda
Jüri Özel Ödülü ile yeni bir kategori açıldı. Bu ka-
tegorinin ilk birincisi ise Arslanköy Kadınlar Tiyatro
Topluluğu’nun kurucusu Ümmiye Koçak oldu. Ada-
na’nın Çelemli Köyü’nde 10 kardeşin 6’ncısı ola-
rak dünyaya gelen Ümmiye Koçak, her aileden en
az bir kız çocuğunu okutma zorunluluğu sayesinde
ilkokula gitme fırsatını buldu. Sürekli okuyan, üre-
ten, kendini geliştiren ve çevresinde yaşananla-
rı gözlemleyen Koçak, 19 yaşında gelin gittiği Mer-

sin Arslanköy’e yanında çeyiz olarak kitaplarını gö-
türdü. 

Aslanköy’de çocuk bakıp temizliğe giderek ai-
lesine katkı sağlayan ve komşu kadınlara örnek
olan Koçak, 45 yaşında ilk defa izlediği tiyatroda
aradığını buldu. Çevresinde gözlemlediği konulara
dikkat çekmek için tiyatro oyunu yazmaya karar
veren Koçak, 2001 yılında Arslanköy Kadınlar Ti-
yatro Topluluğu’nu kurdu ve büyük çabalarla yaz-
dığı oyunu köyün kadınlarına oynattı.

Trakya’yı gastronomi rotası yaptı
Türkiye’nin Yöresinde Fark Yaratan Kadın Gi-

rişimcisi kategorisinin diğer birincisi ise Arcadia
Bağları’nın kurucusu Zeynep Arca Şallıel… Turizmci
ailesiyle 30 yaşına kadar İstanbul’da yaşayan Zey-
nep Arca Şallıel, Türkiye’de turizmi üretimle iç içe
sunan, kendi şarabını, sebzesini, yemeğini en üst
kalitede üreten bir işletme kurmayı hayal etti. Tür-
kiye’de şarap üretebileceği bir yer ararken, üre-
tim süreçleriyle ilgili eğitim aldı ve yurtdışında staj
yaptı. Bilimsel metotlarla üretime başlayacakları

bölgeyi belirleyen Şallıel, 2006 yılında, Kırklareli’de
Hamitabat Köyü’nün bulunduğu bölgede iki yıl top-
rağın tekrar canlanmasını bekledi ve bağlarını oluş-
turdu. Bölgenin 6 bin yıllık bir yerleşim yeri oldu-
ğunu, 1’inci Dünya Savaşı nedeniyle üretimin dur-
duğunu öğrendi. Bilimsel metotlarla tarihin tekerrür
etmesini sağlayan Şallıel, Cumhuriyet tarihinin böl-
gedeki ilk kurulu şarap üreticisi oldu. 

Bugün 2 bin dekarlık arazide 350 dekar diki-
li bağ alanı, 200 dekar armut bahçesi, 10 dekar ki-
raz bahçesi, bostanları ve korularıyla, Arcadia ha-

yali gerçeğe dönüştü. Nisan 2016’da Arcadia Bağ-
ları’nın içinde açtığı Bakucha Vineyard Hotel ve
SPA’da; konukların koru ve bağlarda yürüyüş yap-
tığı, burada üretilen ürünlerle hazırlanan yemek-
leri ve bağında şişelenen şarapları tadabildiği bir
doğa ve lezzet durağı olarak hizmet vermeyi sür-
dürüyor. Şallıel ayrıca, Trakya Kalkınma Ajansı’yla
beraber 12 küçük üreticiyi bir araya getirerek oluş-
turduğu Trakya Bağ Rotası sayesinde, bölgenin gas-
tronomi rotasına dönüşmesi için çalışmalar yapı-
yor.

TÜRKİYE’NİN KADIN SOSYAL GİRİŞİMCİSİ
Organik tarım çiliği kurdu
Narköy’ün kurucusu Nardane Kuşçu, bu yıl Tür-
kiye’nin Kadın Sosoyal Girişimcisi ödülüne layık
görüldü. Adana Ceyhan’da bir çiftlikte doğan Nar-
dane Kuşçu, ilkokul öğretmeni olarak 42 yıl ça-
lışıp emekli olduktan sonra bir organik tarım çift-
liği kurma düşüyle yola çıktı. 2002 yılında Nar
Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’ni, 2007’de ise or-
ganik tarım çiftliği ve yaşam merkezi Narköy’ü
kurdu. Kocaeli Kandıra’da 100 dönüm arazi üze-
rinde bulunan çiftliğin ihtiyaçları için önce to-
humları ekti, ardından projenin temellerini be-
lirledi. Ekolojik olarak sürdürülebilir, minimum
karbon ayak izine sahip bir oteli bulunan ve mi-
safirlere sunulan ürünlerin yüzde 80’inin Nar-
köy’de yetiştiği bir çiftlik kurdu. 

Büyük kısmı tamamen doğal ısıtma ve so-

ğutmaya sahip, temeli beton olmayan, ortadan
kaldırıldığında 6 ay sonra doğanın yeniden es-
ki halini almasını sağlayacak binalar inşa etti.
Atıkların büyük çoğunluğunu ‘permakültür’ il-
keleriyle çiftlik sınırları içinde yeniden değer-
lendirecek sistemler kurdu ve geliştirdi. Bugün
Narköy’de bin 200’ün üzerinde atalık tohum, at-
lar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, arılar ve
sayısız bitki çeşidi bulunuyor. Atalık tohumlar-
dan organik tarım yapılan köyde, konaklamanın
yanı sıra atölye çalışmalarına katılmak da müm-
kün. Sosyal sorumluluk projeleri yaparak tüm
dünyadan gelen gönüllüleri ağırlayan Nardane
Kuşçu, yılda yaklaşık 680 bin sertifikalı organik
fide yetiştiriyor, organik çiftlik kurmak isteyen
kişi ve kurumlara danışmanlık hizmeti veriyor. 

Ümmiye Koçak, 
Mevlüde Uygun

Nardane Kuşçu, 
Canan Özsoy
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SÖYLEŞİ
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2016 yılı Azerbaycan’da çok kültürlülük yılı ola-
rak ilan edildi. Arap ülkeleri, Çin ve Japonya da-
hil 13 ülkeyle vize kolaylığı sağlandı. Türk va-
tandaşlarına uygulandığı gibi kapıda vize uy-
gulaması getirildi. Bu sayede özelikle Katar, Suu-
di Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden ge-
lenlerin sayısı dikkat çekici oranda arttı.

Azerbaycan, ülkedeki turizm faaliyetlerini
artırmak hedefiyle şubat ayında Türkiye’de Azer-
baycan Turizm Temsilciliği açtı. Bu temsilcilik,
her iki ülkede her yıl devam edebilecek film fes-
tivallerini başlatacak, tanıtım amaçlı devamlı kül-
türel ve sanatsal etkinlikler yapacak, kısa bel-
geseller, kısa reklamlar hazırlayacak. Azer-
baycan Turizm Temsilciliği Yönetici Direktörü
Nurlana Çakmak, “Azerbaycan’da alışveriş zen-
ginliği var. Türkiye’de yapılan ‘Shopping Fes-
tivali’ni Azerbaycan’da uygulamayı düşünüyo-
ruz. Türkiye’yi örnek alıyoruz. Mevcut lüks otel-
lerimizin yanı sıra, 2 ve 3 yıldızlı otellerin sayı-
sının artırılması şu anda gündemde. Özellikle tu-
rizm yatırımcılarını ülkemize davet ediyoruz” di-
yor.

Nurlana Çakmak, sorularımızı şöyle yanıt-
ladı:

Azerbaycan Türk girişimciler için hangi açı-
lardan fırsatlar sunuyor? 

Azerbaycan'ın en önemli yeraltı kaynağı
petrol ve doğalgazdır. Yıllık petrol rezervi 8 mil-
yar varilin üzerinde. Petrol ve doğalgaz re-
zervlerinin yanı sıra Azerbaycan'ın 450 milyon

“Turizm yatırımcılarını 
Azerbaycan’a bekliyoruz”

ton demir ve 150 milyon ton alüminyum rezervi
de bulunuyor. Son yıllarda yoğun olarak ülke-
de altyapı çalışmaları ve köprü, konut, işyeri
merkezleri gibi üst yapı çalışmaları hız kazan-
dı. Diğer bir deyişle, inşaat sektörü hareketli
günler geçiriyor. Sanayileşme yolunda yatı-
rımlara açık olan ülkede, tarım ve hayvancılık
yönünde de yatırım sağlanması için, devlet des-
tekli programlar yürütülüyor. Türkiye'den Azer-
baycan'a gelen mühendisler, mimarlar, iş
adamları da birbirleriyle entegre olarak oluş-
turdukları sinerjiyle, ticaret ve inşaat başta ol-
mak üzere başarılı çalışmalara imza atıyorlar.
Başta Türk yatırımcılar olmak üzere diğer ya-
tırımcıların da yatırımları devam ediyor. Tarım
ve hayvancılık ülkenin sosyoekonomik gelişimine
etki edecek önemli faktörler arasında. Hay-
vancılık da ülke talebini karşılayacak seviyede.
Sanayi ülkenin gelişmekte olan sektörlerinden.
Azerbaycan son dönemde petrol dışı sektörü-
nü geliştirmeye büyük önem atfetmekte ve bu
alanda da olumlu sonuçlar alınıyor.  

Bu konularda ne gibi yatırımlar yapılabi-
lir?

Türkiye'nin birikimi ve imkanları bu süre-
ce katkı yapmasına uygun. Özellikle, tarım, gı-
da imalatı, inşaat, kimya sanayi, tekstil, turizm
gibi petrol dışı sektörlerde ortak çabaların art-
tırılması ve iş adamlarımızın güçlü ortaklıklar
temelinde bu alanlarda daha fazla yatırım yap-
maları olumlu ve isabetli bir gelişme teşkil ede-

cek. İktisadi ilişkilerin daha da pekiştirilmesi ve
ileriye götürülebilmesi için ulaştırma altyapısı,
taşımacılık, gümrükler, sosyal güvenlik ve in-
sanlar ile malların serbest dolaşımı gibi birçok
alanda yapılacak işler bulunuyor.

Peki mikro girişimciler Azerbaycan’a neler
satabilir?

Azerbaycan’ın talepleri ile Türkiye’nin kü-
çük işletmecilerinin imalatları örtüşüyor. Son dö-
nemde özellikle de Azerbaycan’da imalata
önem veriliyor ki, bundan dolayı da mikro gi-
rişimcilerin Azerbaycan’da pazar bulacağını dü-
şünüyorum. Halihazırda Türkiye’nin ticaret
odalarının bu konuda bazı çalışmaları da bulu-
nuyor. Şu anda mesela Bursa Ticaret ve Sana-
yi Odası’nın (BTSO) Küresel Fuar Acentesi Pro-
jesi kapsamında yapı sektörü firmaları Azer-
baycan’da ilk defa düzenlenen Recexpo Ulus-
lararası İnşaat Yapı Fuarı’na katılıp farklı gö-
rüşmeler gerçekleştirdiler. 

Son yıllarda Azerbaycan’ın turizme yöne-
lik çalışmalarının arttığını da görüyoruz. Türk
yatırımcılar için bu konularda ne gibi fırsatlar
var?

Ülkemize gelen turistlerin sayısı git gide art-
tığından ve daha da artması beklendiğinden ko-
naklama yerlerinin sayısının artırılması şu an
gündemde. Bundan dolayı turizm sektöründe
de Türkiye’nin tecrübesi önemseniyor. Bu yıl alı-
nan bir kararla Tax Free sistemini getirmeyi dü-
şünüyoruz. Azerbaycan’da alışveriş zenginliği

Azerbaycan, tarım, gıda, inşaat, kimya, tekstil, turizm gibi petrol dışı sektörlerde Türkiye’den
yatırımcılar arıyor. Özellikle turizmde birçok fırsat bulunduğuna dikkat çeken Azerbaycan
Turizm Temsilciliği Yönetici Direktörü Nurlana Çakmak, “Mevcut lüks otellerimizin yanı sıra 2 ve
3 yıldızlı otellerin sayısının artırılması gündemde. Turizm yatırımcılarını ülkemize davet
ediyoruz” diyor.

Burcu Tuvay / btuvay@ekonomist.com.tr
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bankacılık/sigorta, ulaştırma, gıda ticareti,
tekstil, eğitim, mobilya ve inşaat malzemeleri
sektörlerinde yoğunlaştı. Azerbaycan'da Türk fir-
malarının bugüne dek yatırımları, 6 milyar do-
ları enerji sektöründe olmak üzere toplam 9 mil-
yar doları buldu. Azerbaycan'da yatırım yapan
Türk iş adamları 25 bin kişiye istihdam sağlıyor.
2015 yılında Türk müteahhitlik firmaları 686 mil-
yon dolar tutarında iş üstlendiler. Türkiye, Azer-
baycan'ın en çok yatırım yaptığı ülkedir. Bunun
yanı sıra sadece SOCAR'ın 2013-2020 döneminde
Türkiye'de 17-20 milyar dolar yatırım yapması
bekleniyor. Türkiye-Azerbaycan girişimcilerinin,
üçüncü ülkeleri de içerecek şekilde ortak yatı-
rımlara yönelmeleri gündemde bulunuyor.
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var. Turistlerin ihtiyaçlarını karşılayacak her tür-
lü mağaza ve restoran mevcut. Türkiye’de ya-
pılan  ‘Shopping Festivali’ni Azerbaycan’da uy-
gulamayı düşünüyoruz. Türkiye’yi örnek alıyo-
ruz. Türkiye’nin tecrübesi bizim için önemli. Çok
güzel otellerimiz var. Mevcut lüks otellerimizin
yanı sıra 2 ve 3 yıldızlı otellerin sayısının artı-
rılması şu anda gündemde. Özellikle turizm ya-
tırımcılarını da ülkemize davet ediyoruz.

Turizmde Türkiye ile Azerbaycan arasında
ne kadarlık bir ticaret hacmi bulunuyor?

2015 yılında Azerbaycan'a ihracat 1,9 mil-
yar dolar, Azerbaycan'dan ithalat ise 1,6 milyar

dolar oldu. Ham petrol fiyatlarının gerilemeye
devam etmesi Azerbaycan ekonomisini olum-
suz etkiledi. Ekonomi 2015 yılında yüzde 1,1 ora-
nında büyüdü. Kişi başına düşen milli gelir 5 bin
559 dolar olarak hesaplandı. Türkiye, Azer-
baycan'a yapılan petrol dışı doğrudan yabancı
yatırım stoğu bakımından birinci sırada bulu-
nuyor. Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı verileri-
ne göre, ülkede yaklaşık 2 bin 700 Türk şirke-
ti faaliyette. 

Bu şirketlerin sektör dağılımları nasıl?
Azerbaycan'daki Türk şirketlerinin yatı-

rımları ağırlıklı olarak enerji, telekomünikasyon,

“Kalıcı ve etkili
faaliyetlerde 
bulunacağız”
Azerbaycan Turizm
Temsilciliği olarak ne gibi
çalışmalarınız bulunuyor?
“Şubat ayından
temsilciliğimizin açılışından
itibaren Azerbaycan’ın iyi bir
turist destinasyonu olduğunu
anlatmaya başladık.
Azerbaycan hakkında
Türkiye’de bilinirliği
yükseltmek, potansiyel olarak
Türk turistlerinin ihtiyaçlarını
karşılayacak her şeyin
ülkemizde var olduğunu
göstermek ve bu bilgileri geniş
kitlelere ulaştırmak için birçok
kültürel ve basın
etkinliklerimiz oldu. Amacımız,
sadece reklam ve kısa tanıtım
değil, kalıcı ve etkili
faaliyetlerde bulunmak. Turizm
fuarlarında ülkemizi temsil
etmek, her iki ülkede her yıl
devam edebilecek film
festivallerini başlatmak, tanıtım
amaçlı devamlı kültürel ve
sanatsal etkinlikler yapmak,
kısa belgeseller, kısa reklamlar
hazırlamak ve yazılı-görsel
basının aktif olarak
kullanılması önceliklerimiz
arasında olacak.”
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E-ticaret son dönemde, çift haneli büyümesiyle
ve gittikçe artan girişim projeleriyle dikkatle-
ri üzerine çekiyor. Türkiye’de e-ticaret hacmi-
nin 2015’te yüzde 31 büyüyerek 25 milyar TL’ye
ulaşması, bu alanda önemli bir ekosistemin
oluştuğunu ve potansiyelin giderek arttığını
gösteriyor. 2016 yılı sonunda e-ticaret hacmi-
nin 31 milyar TL’ye çıkması bekleniyor.

E-ticarete sektörel bazda bakıldığında
ise anne-bebek ürünleri sektörünün Türkiye’de
girişimcilerin en çok ilgilendiği alanlardan bi-
ri olduğu göze çarpıyor. Bu ürünlerde daha az
katılımcının alışveriş yaptığı ancak bu katego-
riden ürün alan katılımcıların harcama payla-
rının yüksek olduğu belirtiliyor. Bu nedenle an-
ne-bebek sektöründeki girişimlerin yatırım çek-
me potansiyelinin her geçen gün arttığı ifade
ediliyor.

Sektöre yeni girişimcilerin ve oyuncuların
dâhil olmasıyla pazar da büyüyor. 2014’te Tol-
ga Günyaktı ve Bekir Kara’nın kurduğu Deva-
evi’ni 3 milyon TL’lik yatırım sermayesiyle ala-
rak annedukkan.com adıyla anne-bebek dike-
yinde bir e-ticaret girişimi haline getiren Yet-
kin Turhal da bu girişimcilerden biri.

Önce gözlem sonra girişim
annedukkan.com’un yönetici ortağı Yetkin

Turhal, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin İşletme
Enformatiği bölümünden mezun olduktan son-
ra Londra’da Middlesex Üniversitesi’nde pa-

E-ticaret girişimini
perakendeye taşıyacak

Anne ve bebeğin doğum öncesinden beş yaşa kadarki ihtiyaçlarını karşılayan e-ticaret girişimi
annedukkan.com, Aralık 2015’ten bu yana yüzde 200 büyüdü. Mağazalaşarak daha geniş kitleye
ulaşacaklarını söyleyen annedukkan.com yönetici ortağı Yetkin Turhal, İstanbul, Antalya ve
İzmir’de toplam beş mağaza açmayı hedefliyor. Turhal, “2017 sonunda aylık ciroyu 1,5 milyon
TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz” diyor.

Ceren Oral / coral@ekonomist.com.tr

YETKİN TURHAL
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di markamıza hem de tedarik ettiğimiz mar-
kalara müşterilerimizin dokunabilmesi ve an-
nedukkan.com üzerinden alışveriş deneyimle-
rini ailece yaşayabilmeleri için belli sayıda ma-
ğaza açmayı hedefliyoruz.” 

Bölgesel olarak net karar henüz verilme-
miş olsa da hedef şehirler İstanbul, Antalya ve
İzmir olarak öngörülüyor. İlk etapta da beş ma-
ğaza açılması planlanıyor.

Annedukkan.com, henüz Türkiye’de ol-
mayan markalarla önemli distribütörlük an-
laşmaları da gerçekleştiriyor. “En sağlıklı, en
konforlu ve en kaliteli ürünü nereden bulabi-
leceğimizin heyecanını taşıyoruz” diyen Yetkin
Turhal, distribütörlük anlamında ilk adımı
dünya doğal emzik kategorisi lideri Danimar-
ka markası Natursutten’i Türkiye’ye getirerek
attıklarını ifade ediyor. Turhal, Natursutten’a
ait ürünlerin geçtiğimiz ay sitede satılmaya baş-
ladığını ve geri dönüşlerin de oldukça iyi ol-
duğunu belirtiyor. 
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zarlama yüksek lisans programını tamamlıyor.
İngiltere’de bir süre çalıştıktan sonra Türkiye’ye
dönen Turhal, bir yazılım şirketinde çalışarak
sektörde deneyim kazanıyor. 2011’den itibaren
e-ticaret projelerine danışmanlık hizmeti ve-
riyor ve  bu sırada bir e-ticaret girişimi de olu-
yor. Bu projeyi hedeflediği yere getirdikten son-
ra devrini gerçekleştiren genç girişimci, doğ-
ru zamanda doğru proje için kendi deyimiyle
‘pusuya yatıyor’.  

Belli bir süre sektördeki açıkları gözlem-
leyen ve çocuk sahibi olmayı planlayan arka-
daşlarının yaşadıkları sıkıntıları dinleyen Yet-
kin Turhal, anne-bebek alanında kaliteli ve sağ-
lıklı ürünleri uy-
gun fiyatla suna-
bileceği bir e-ti-
caret sitesi oluş-
turmaya karar ve-
riyor. 2015’in son çeyreğinde proje üzerinde ça-
lışmaya başlıyor ve Devaevi’ni Aralık 2015’te
annedukkan.com olarak yeniden hayata geçi-
riyor. Başlangıçta dört kişilik bir ekiple yola çı-
kan e-ticaret girişimi, şu anda ofis ve saha ol-
mak üzere toplam 25 kişilik bir ekiple yoluna
devam ediyor. Ayrıca 40’ın üstünde tedarikçi
şirketle çalışılıyor.

5 milyon TL yatırım
annedukkan.com, annenin ve bebeğin

doğum öncesinden başlayarak beş yaşa kadar
uzanan süreçteki tüm ihtiyaçlarını karşılayan

bir internet sitesi. Tanınmış dermokozmetik
markalar, anne ve bebek sağlık destek ürün-
leri, bitkisel ve doğal gıda takviyeleri, organik
ve medikal ürünler de dâhil 2 bini aşkın ürün
sitede yer alıyor. 2016 yılı sonuna kadar ise
ürün çeşitliliğini en az iki katına çıkarmak amaç-
lanıyor. 

Annedukkan.com’a Aralık 2015’ten bu
yana toplamda 5 milyon TL’lik yatırım yaptık-
larını söyleyen Yetkin Turhal, 2017 sonuna ka-
dar da toplam sermayeyi 15 milyon TL seviye-
lerine çekmeyi hedefliyor. Turhal, “anneduk-
kan.com kurulduğundan beri yaklaşık yüzde
200’lük bir ciro artışı yakaladı. 2016’yı da tah-

minlerimizin üze-
rinde bitireceğiz
ve 2017 yılı so-
nunda aylık ciro-
muzu 1,5 milyon

TL’ye çıkaracağız” diyor. Temel amaç ise özel-
likle online alışverişi benimsemiş her anne ba-
banın bir ürün almak istediklerinde ziyaret ede-
cekleri ilk site olabilmek.

İlk mağazasını açtı
Annedukkan.com, bir e-ticaret girişimi ola-

rak doğsa da ilk mağazasını da geçtiğimiz haf-
ta İstanbul/Bahçeşehir’de açtı. Mağazalaşma-
ya önem verdiklerini söyleyen Yetkin Turhal,
bunun nedenini şöyle açıklıyor: “Bebek ürün-
leri hassas bir konu. Ebeveynler ürünü görmek,
dokunmak istiyor. Biz de bu nedenle, hem ken-

“Kalite ve lojistikle
fark yaratıyoruz”
Yurtdışına açılma planlarını
sorduğumuz Yetkin Turhal, şu
anda böyle bir fikirlerinin
olmadığını dile getiriyor.
“Kullanıcılarımıza en iyi ürünleri,
en uygun fiyatlara sunmak
istiyoruz. Önceliğimiz bebekler
için en sağlıklı ve doğal ürünleri
sergilemek” diyen girişimci,
yüzde 100 doğal ve yurtdışında
anne ve babaların hayatlarını
kolaylaştıran ama Türkiye’de
ulaşılamayan ürünleri buraya
getirmek istediklerini kaydediyor.
Ayrıca ilerleyen süreçte
yurtdışındaki ailelerin de daha
uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlerle
bebeklerini büyütebilmeleri için
gereken üretimi yapabilmeyi de
hedefliyor. Bu nedenle
annedukkan.com için öncelik
satış artışı sağlamak için ürün
tedarik etmek değil, kalite ve
doğallık. Buna ek olarak sorunsuz
ve hızlı teslimat sağlayarak fark
yaratmak için lojistik tarafına da
özellikle yatırım yapılıyor.
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Ev dekorasyonuna
yeni marka geliyor

Ayşegül Sakarya Pehlivan / asakarya@ekonomist.com.tr

Son yıllarda hareketlenen ev dekorasyonu pazarına yeni bir marka
daha giriyor. Cezayir’e giderek ülkenin en büyük mobilya hammadde
tedariğini sağlayan şirketini kuran Tan Ailesi, “Benim güzel evim”
anlamına gelen Bella Maison markasıyla önümüzdeki beş yılda 60
mağaza açmayı hedefliyor. Bella Maison Yönetim Kurulu Başkanı
Muhammed Tan, 25 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını söylüyor.  

Konut sektöründeki büyüme ev dekorasyonu sek-
törünü de hareketlendiriyor. Pazarın büyüklüğü-
nün 70 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. En-
glish Home, Madam Coco, H&M, Zara gibi şirket-
lerin ardından LC Waikiki gibi dev perakendeciler
de bu alana yönelmeye başladı. Pazar potansiye-
liyle pek çok yatırımcının markajına girmeye de-
vam ediyor. 

Bunlardan biri de Tan Ailesi oldu. Tan Ailesi
2001’den bu yana Cezayir’de yatırım yapıyor. 2001
yılında Türkiye’den Cezayir’e giderek ülkenin en bü-
yük mobilya hammadde tedariğini sağlayan şirketini
kuran Tan Ailesi, Salkopon isimli şirketleriyle ay-
da bin yatak odası, 10 bin mutfak üretimi gerçek-
leştiriyor. Hatta ailenin “uğur böceği” anlamına ge-
len “Coccinelle” isimli bir markası bulunuyor. 

olarak artacak. Beş yılda 25 milyon dolar ya-
tırımla 60 mağazaya ulaşmak istiyoruz” diyor. 

Franchise da verecek
Şirket, ürünlerin tedariğini Bursa ve De-

nizli’den yapacak. Mağazalarda ev dekorasyonu
ve ev tekstilinin yanı sıra pijama, gecelik gibi
rahat ev kıyafetleri de satılacak. Böylece sek-
törde bir farklılık yaratacaklarını söyleyen Mu-
hammed Tan, mağazalarda 63 ana ürün kale-
mi olacağına dikkat çekiyor. 

İlk aşamada kendi mağazalarını açmayı
planlayan şirket, altyapıyı oturttuktan sonra
franchise vermeyi de hedefliyor. Franchise alt-
yapısı için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Mu-
hammed Tan, “Öncelikle kendimiz güçlü bir alt-
yapı oluşturmak istiyoruz. Onun ardından gi-
rişimcilerle birlikte büyümek isteriz” diye ko-
nuşuyor. 

Marakyı yurtdışına açacak
Tan Ailesi, Bella Maison markasını
yurtdışında da büyütmeyi
planlıyor. Cezayir’de iki yılda sekiz
mağaza açmayı hedefleyen şirket,
ardından İran, Kuveyt gibi
pazarlara girmeyi planlıyor.
Türkiye’de çalışmaları yaparken
diğer taraftan da ihracat
bağlantılarını kurduklarını
söyleyen Muhammed Tan,
“İngiltere’de büyük bir dağıtım
firmasıyla anlaştık. İlk aşamada 
10 milyon dolarlık ihracat
hedefimiz var. Önümüzdeki
günlerde Güney Amerika pazarına
bir seyahat yaparak, o bölgedeki
fırsatları da araştıracağız” diye
konuşuyor. 

Beş yılda 60 mağaza
Tan Ailesi, uzun zamandır, Cezayir’de

edindiği deneyimi ve sermayeyi Türkiye’ye ta-
şımak için yatırım fırsatı kolluyordu. Tan Ai-
lesi’nin ikinci kuşak temsilcilerinden Mu-
hammed Tan bunun için ilk adımı attı. Tan,
“Uzun zamandır araştırmalarımız sürüyordu.
Bu alanda bir boşluk görerek yatırım yapmaya
karar verdik” diyor. Yaklaşık bir yıllık çalış-
manın ardından Fransızca “Benim güzel
evim” anlamına gelen Bella Maison markası
ortaya çıktı.

2017’de altı mağaza açmayı hedefledik-
lerini söyleyen Bella Maison Yönetim Kurulu
Başkanı Muhammed Tan, “2017’de 3 milyon
dolarlık yatırım yapacağız. Bu rakam kademeli

MUHAMMED TAN

18 KASIM 2016
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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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Türkiye’de “İngilizce biliyor musunuz?” soru-
sunun yanıtı genelde “Anlıyorum ama konu-
şamıyorum” olur. Türkiye, İngilizce eğitimine
en çok yatırım yapan ülkelerden biri olması-
na rağmen başarı sıralamalarında çok altlar-
da yer alıyor.

Bunu değiştirmek için yola çıkan bir giri-
şimci Seda Yekeler. 1982 yılında Ankara'da do-
ğan Yekeler, 1999 yılında Anamur Süper Lise-
si Yabancı Dil Bölümü’nden mezun oldu. 1999-
2004 yılları arasında Bilkent Üniversitesi İn-
gilizce-Fransızca Mütercim Tercümanlık bölü-
münü tamamladı. 2004 yılında Türkiye Müte-
ahhitler Birliği’nde Uluslararası İlişkiler So-
rumlusu olarak göreve başlayan Yekeler, ay-
nı yıllarda Gökçe Yayınevi için yabancı dil ya-
yınları çıkarttı. 2005 yılında Ankara Barosu Dil
Eğitim Merkezi’nde İngilizce ve Fransızca aka-
demik dil eğitimleri vermeye başladı. 2007 yı-
lında ise Seda Yekeler Dil Akademisi’ni kurdu.
Genel İngilizce eğitiminin yanı sıra ulusal
(KPDS, ÜDS, YDS, KPSS) ve uluslararası (TOEFL,
IELTS, TOIEC, FCE, GMAT, SAT) sınavların eği-
timlerini de veren Yekeler, kendi hazırladığı ve
derlediği özel eğitim materyalleriyle kişiye özel
bir eğitim programı geliştirdi.

İngilizce köyü kuracak
2004 yılından bu yana 5 binden fazla ki-

şiye birebir akademik yabancı dil eğitimi ve-
ren girişimci, bu deneyimlerini değerlendire-

Ankara’da dil köyü
kurmayı planlıyor

bileceği yeni bir alan yaratmaya karar verdi.
Böylece dil köyü fikri ortaya çıktı. Türkiye'de
bir ilki gerçekleştirerek Ankara'nın Haymana
ilçesinde ‘Seda Yekeler Dil Köyü’nü kurmak için
harekete geçen girişimci, İngilizce konuşulan
bir yaşam alanı oluşturup İngilizceyi yaşaya-
rak öğrenme konusundaki açığı kapatmayı he-
defliyor. 

2017 yılında faaliyet geçmesi planlanan
merkez küçük İngiltere modeli ile kurulacak ve
köyde tüm günlük ve sosyal faaliyetler İngilizce
olacak. Üyeler Türkçe konuştuklarında puan
kaybedecekler. Bunu ise bileğe takılan özel alet-
ler sayesinde anlamak mümkün olacak. Proje,
doğa içerisinde, günlük yaşamın stresinden
uzak konsantre edilmiş bir alanda, günlük ha-
yatı kolaylaştıracak birçok kafe, park tesisleri
ile küçük bir İngiltere köyü gibi tasarlanıyor. 

Herkes İngilizce konuşacak
Seda Yekeler, okulu İngilizceyi kısa süre-

de geliştirmek için planlandıklarını söylüyor. Ye-
keler, “Maksimum 20 kişiden oluşan sınıflar sa-
yesinde, konuşma ve dinlemeye odaklı alıştır-
malar ile İngilizce dil becerilerinizi geliştire-
ceksiniz. Dil köyünde her türlü faaliyet İngiliz-
ce yapılacak. Başlangıç seviyesinden son se-
viyeye kadar alabileceğiniz İngilizce eğitimi ala-
nında uzman, ana dili İngilizce olan yabancı öğ-
retmeler ile gerçekleştirilecek” diye konuşuyor. 

Dil köyünde 462 öğrenci eğitim alabilecek.

46 yabancı eğitmenin yanı sıra 40 tane de eks-
tra personel yer alacak. Köydeki tüm personelin
İngilizce konuşacağını söyleyen Seda Yekeler,
“Bu projeyle amacımız İngilizce eğitimine bu
denli paralar harcamasına rağmen, pratik ko-
nuşma ve özgüven anlamında eksik olan ül-
kemizi dünya sıralamasında alt seviyelerden yu-
karıya taşımak” diyor. 

Dil turizmi başlatacak
Genç girişimci projesini tüm Türkiye’ye

yaymayı planlıyor. Önümüzdeki iki yılda İs-
tanbul’da iki, İzmir ve Antalya’da birer merkez
daha açmayı hedeflediğini söyleyen Seda Ye-
keler, “Ayrıca Kıbrıs’tan bir okul açılması için
talep geldi. Buraya da bir şube açmayı planlı-
yoruz. Bu projelerimin ardından hedefim sa-
dece dünya dilleri konusunda eğitim veren bir
üniversite açmak. Beş yıl sonra bu hayalimi ha-
yata geçirmek istiyorum” diyor.

Seda Yekeler’in diğer bir amacı ise dil tu-
rizmi başlatmak. Libya gibi ülkelerden Türki-
ye’ye dil öğrenmek için gelenler olduğunu söy-
leyen Yekeler, bu köyün İngilizce öğrenmek is-
teyen yabancılar için de bir fırsat olduğunu be-
lirtiyor. 20 dönümlük bir arazi üzerine kurulan
köyün içinde yatılı eğitim almak isteyenler için
bir otel bulunacak. En az bir hafta, en fazla üç
ay kalarak burada İngilizce eğitim almak
mümkün olacak. Merkezde yılda 10 bin öğ-
renciye eğitim verilmesi hedefleniyor. 

11 yılı aşkın süredir İngilizce eğitimi veren Seda Yekeler, Ankara’da 20 dönüm üzerine bir dil
köyü kurmaya hazırlanıyor. Kafe, park gibi alanların yer alacağı merkez için yaklaşık 10 milyon
TL yatırım yapılacak. Köyde herkesin İngilizce konuşmak zorunda olduğunu söyleyen Yekeler,
“Önümüzdeki iki yılda İstanbul’da iki, Antalya ve İzmir’de birer merkez açmayı planlıyorum”
diye konuşuyor. 

Ayşegül Sakarya Pehlivan / asakarya@ekonomist.com.tr
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İş adamlarına özel proje
İş dünyasına İngilizceyi sevdiren isim

olarak tanınan Seda Yekeler, aynı zamanda
iş adamlarına yönelik bir proje üzerinde ça-
lışıyor. Türkiye’de ticaret odalarıyla bağ-
lantıya geçerek iş adamlarına yönelik se-
minerler veren Yekeler, bu projeyi Türkiye
geneline yaygınlaştırmayı hedefliyor. Tür-
kiye’de alanında başarılı iş adamlarının İn-
gilizce nedeniyle ihracat konusunda sorun
yaşayabildiklerine dikkat çeken Yekeler,
“Çok başarılı iş adamlarımız dil sorunu ne-
deniyle yurtdışında istedikleri başarıyı ya-
kalamakta sorun yaşayabiliyor. İş adamla-
rımız İngilizce konuşursa ihracatımız he-
deflerimizin çok üstünde artabilir” diye ko-
nuşuyor.   

Yaklaşık bir yıl önce Seda Yekeler Eği-
tim Vakfı’nı (SEYEV) kuran genç girişimci, va-
kıf aracılığıyla Türkiye’de okullarda İngiliz-
ce eğitimin önemi konusunda seminerler ve-
riyor. “Dünyayla konuşan Türkiye” isimli pro-
je kapsamında kendileriyle bağlantıya geçen
okulların öncelikle fiziksel koşullarına yönelik
iyileştirmeler yaptıklarını söyleyen Yekeler,
“Benden eğitim alan iş adamları vakfımızı
destekliyor. Kesinlikle para almıyoruz. Her
bir şirket kendi faaliyet alanına göre okulun
bir ihtiyacını karşılıyor. Daha sonra okula gi-
dip seminer veriyorum ve öğrencilerle bi-
rebir konuşarak onlara İngilizceyi sevdir-
meye çalışıyorum” diyor. 
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STK’larda etkin 
rol alıyor 
Seda Yekeler aynı zamanda
sivil toplum kuruluşlarında da
etkin bir isim. Türk Sanayici ve
İş Adamları Vakfı (TUSİAV)
Eğitim Komisyonu Başkanı ve
Mütevelli Heyeti Üyesi olan
Yekeler, aynı zamanda Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Kadın
Kurulu’nda etkin olarak görev
alıyor. Yekeler’in Üniversite İş
Dünyası İletişim Platformu İcra
Kurulu (UNIDIP) ve Genç
Girişim Yönetişim Derneği
(GGYD) üyeliği de bulunuluyor. 

SEDA YEKELER
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KADIN GİRİŞİMCİ
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Uluslararası alanda yaklaşık 20 yıldır uygulanan
atlarla liderlik koçluğu Türkiye’de de yaygınla-
şıyor. Bu konuda hizmet veren ilk isimlerden bi-
ri Sevgi Saybaşılı. Kurumların genellikle orta ve
üst düzey yöneticilerine liderlik eğitimlerini at-
ların yardımıyla veren Saybaşılı, bu konuda üni-
versitede eğitmenlik de yapıyor.

Eğitmen olan eşi Çağatay Saybaşılı ile altı
yıl önce Starseed Training & Consultancy’i ku-
ran Sevgi Saybaşılı, eğitimleri kurumların ihti-
yacına göre tasarlayıp, katılımcılarda davranış
değişikliğine yol açacak dönüşümleri elde etmeyi
hedeflediklerini anlatıyor. Bugüne kadar pek çok
şirkete eğitim verdiklerini belirten Saybaşılı’nın
hedefi ise kendi atlarını alıp onların içinde ya-
şayacağı bir eğitim merkezi açmak.

Kuruma özel eğitim
Atlarla liderlik koçluğunda, atların yardımı

ve rehberliğinde, bireylerin liderlik, güç, ileti-
şim, duygusal zeka, sezgisellik, takım çalışma-
sı gibi geliştirmeleri gereken becerileri dene-
yimleyerek içselleştirmelerine ve kendilerini da-
ha iyi tanımalarına yardımcı olunuyor.  Ancak
önemli olan eğitimlerin ihtiyaca dönük olması.
Sevgi Saybaşılı, bu nedenle çalışmalara kurumun
ihtiyaç analizini derinlemesine yaparak başla-
dıklarını söylüyor. Saybaşılı, eğitimi nasıl kur-
guladıklarını ise şöyle anlatıyor: “Her bir kurum
hatta takım için bambaşka ihtiyaçlara cevap ve-
ren, tamamen onlara özel içerikler düzenleyip,

Atlarla yöneticilere
liderliği öğretiyor

Sevgi Saybaşılı, atlarla liderlik koçluğu veriyor. Saybaşılı, atların rehberliğinde, bireylerin
liderlik, güç, iletişim, duygusal zeka, takım çalışması gibi becerileri deneyimleyerek
öğrenmelerine yardımcı oluyor. Saybaşılı’nın hedefi, atların kişisel gelişim, şifa ve terapi
alanlarında da faydalı olduğunun Türkiye’de de kabul edilmesini sağlayarak atlara yeni bir
yaşam alanı açmak.

Fatoş Bozkuş / fbozkus@ekonomist.com.tr

SEVGİ SAYBAŞILI
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karmalarına yardımcı olmayı ve atların kişisel
gelişim, şifa ve terapi alanlarında da faydalı ol-
duğunun ülkemizde kabulünü sağlayarak atla-
ra yeni bir yaşam alanı açmayı hedeflediğini söz-
lerine ekliyor. 

Sevgi Saybaşılı, bu eğitimleri genellikle at
çiftliklerinde veya binici kulüplerinde veriyor. He-
defi ise kendi atlarının bulunduğu bir eğitim mer-
kezi açmak.
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neredeyse her bir eğitimimizi baştan kurgulu-
yoruz. Katılımcıda davranış değişikliği yaratması
için, başlığı ne olursa olsun her eğitimin, katı-
lımcıya kendi içsel süreçlerini düşündürten ve
farklı bir pencereden bakmasını sağlayan bir ya-
pısı oluyor.”

Eğitimlerde, liderliğin ancak kişinin kendi
engelleyici ve güçlü yanlarını fark etmesi ve ken-
di özgün hedefini oluşturmasıyla mümkün ola-
cağını işaret eden “Özgün Liderlik” modeli te-
mel alınıyor. Bu doğrultuda katılımcılara atlar-
la birlikte yapacakları egzersizler verilip, de-
neyimsel öğrenme ortamı yaratılıyor. 

At lideri kabul edecek mi?
Peki bu eğitimlerde neler yaşanıyor?
Sevgi Saybaşılı, bir ata liderliği kabul et-

tirmek için, farkındalığı yüksek, duygusal açıdan
tutarlı, vizyonu net ve liderliğin gerektirdiği be-
cerileri içselleştirmiş biri olmak gerektiğine de-
ğiniyor. Saybaşılı, “Katılımcı eğer kendi kısıtla-
yıcı inanışlarının üstesinden gelemiyor, kafa-
sındaki olumsuz sesleri durduramıyor, hedefi-
ni net belirleyemiyor ve duygularının mesajla-
rını algılayamıyorsa, at tarafından lider olarak
görülmüyor, verilen egzersizi tamamlayamıyor”
diye konuşuyor. Kısacası atlardan anında ve tam
olarak geri bildirim alma imkanı kişiye nerede
hata yaptığını hemen işaret ederek, duygu du-
rumunu kalibre etmesini sağlayabiliyor. 

Starseed eğitmenleri bu aşamada NLP, so-
matik psikoloji, Gestalt, koçluk gibi araçlardan

faydalanarak aralarındaki iletişimi yorumlaya-
rak, kişide davranış değişikliğine engel olanla-
rı fark ettirerek, bu engellerin üstesinden gel-
mesini sağlıyor. 

Yaşam değiştiren eğitim
Eğitimlerden sonra pek çok kişinin “Haya-

tım değişti” diye ayrıldığını söyleyen Sevgi Say-
başılı, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Atlar ki-
şiye iyi gelen hayvanlar. Dolayısıyla katılımcı sırf
o eğitimde ata dokunduğu için bile kendince
farklı ve hoş bir deneyim yaşamış olabiliyor. An-
cak bizim eğitimlerimizden sonra hiçbir katılımcı
sadece ‘hoş bir deneyimdi’ diyerek ayrılmaz. Hat-
ta genellikle ‘Hayatım değişti artık hiçbir şey es-
kisi gibi olmayacak’ der. Bizim eğitimlerimizde
atlar da aktif bir öğretmendir, onların geri bil-
dirimleri katılımcının farkındalığı açısından son
derece değerli. Bu nedenle atı doğru okuyabil-
mek, etkin bir eğitim için şart. Verilen bilgile-
rin hepsi psikoloji alanındaki çalışmalara, ka-
nıtlanmış araştırmalara, liderlik ve iş yönetim
modellerine dayanıyor. Yılların tecrübesiyle har-
manlanarak sistematik bakış açısıyla kurumsal
açıdan da farkındalık yaratıyor.” 

Kendi merkezini açacak
Sevgi Saybaşılı, atlarla, “ilişki sorunlarımızın

üstesinden gelmek”, “güç duygusunu yeniden
kazanmak”, “aile içi iletişimi iyileştirmek” gibi
farklı konularda da koçluk verdiklerini söylüyor.
Saybaşılı, kişilerin özgün benliklerini ortaya çı-

Saybaşlı’nın 
eğitim karnesi
Sevgi Saybaşılı, kurucu ortağı
olduğu Starseed Training &
Consultacy eğitim ve danışmanlık
şirketi bünyesinde kişi ve
kurumlara kişisel gelişim temelli
iletişim, koçluk, hikayecilik ve
atlarla kişisel gelişim ve liderlik
eğitim ve seminerleri veriyor. Bu
eğitimleri vermeden önce pek çok
eğitimden geçti. Tamer
Dövücü’den aldığı NLP
Practitioner ve Erickson Coaching
International’den aldığı yaşam
koçluğu ve takım koçluğu
eğitimlerinin yanı sıra kendi
hayatında da deneyimlediği
atların iyileştirici gücünden
başkalarının da faydalanması
amacıyla yurtdışına gitti. Epona
onaylı yaşam koçu Kathy Pike’tan
“EquineExperiantal Learning &
Coaching Facilitator” eğitimiyle
“The Dance of Authenticity
Through the Wisdom of The
Horse” eğitimlerini de aldı. Yine
ileri düzeyde onaylı Epona
eğitmeni Sharon Bringleson ile
atlar ve enerji alanları üzerine
“Medicine Wheel” çalışmalarına
katıldı. Ardından Tao of Equus ve
Power of the Herd kitapları yazarı
ve atlarla yapılan eğitim alanının
öncülerinden Eponaquest
kurucusu Linda Kohanov’dan
“Harnessing the Invisible: A
Transformational Approach to
Leadership, Innovation and
Authentic Community Building”
liderlik eğitimi ve “The Power
Behind Non-Violence-Horse Sense
for Challenging Times” atlarla
gücün temsili eğitimleri aldı. 
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Poltio, kullanıcıların eşit ve özgür bir ortamda
soru sorup cevap verebildiği bir platform oluş-
turma fikriyle kuruldu. Site, magazinden siya-
sete ve ekonomiye kadar her konuda soru so-
rup cevap topluyor. Haber sitelerindeki anket-
lere alternatif, etkileşim oranı yüksek bir mec-

ra yaratmak istediklerini söyleyen Poltio’nun ku-
rucusu Ahmet Tosun, “Yayınlanan pazar araş-
tırma sonuçları ve toplumun farklı konulara ba-
kışını analiz eden çalışmalar hep ilgi çekicidir.
Ancak bu çalışmalar hep halkın farklı kurumla-
rın belirlediği sorulara verdiği cevaplarla sınır-

lıydı. Poltio’da anket yapma yeteneğini son kul-
lanıcıya vermek ve etkileşim oranı yüksek yeni
bir mecra oluşturmak istedik. Bu yeni mecra an-
ket sayısı arttıkça aynı zamanda bir anket veri-
tabanı haline de geliyor” diyor. Kullanıcılar, gün-
cel konularla ilgili anketlere katılıp sonuçları in-
celemeye ek olarak geçmişe dönük aramalar ya-
parak da farklı başlıklar altında mevcut anket-
leri inceleme imkanı buluyor.

2014 ağustos ayında kurulan Poltio, farklı
alanlarda tecrübe sahibi ve farklı yeteneklere sa-
hip kişilerin bir araya gelmesi ile oluşmuş bir eki-
be sahip. Pek çok dijital projenin kurulumunda
yer alan Güney Can Gökoğlu projenin CTO’luğu-
nu (Chief Technology Officer) üstlendi. Poltio’nun
ürün müdürü Vildan Ay ise yaklaşık 10 senelik

Yatırımlarla
büyümesine
hız katacak

2014 yılında kurulan sosyal anket platformu Poltio, 2017 yılında
atılım yapmaya hazırlanıyor. Kısa bir süre önce Startupbootcamp
İstanbul programına katılan, Teliasonera Eurasia eski CFO'su
Tolga Köktürk  ve Karakaya Group yönetiminden melek yatırım
alan Poltio, 2017 yılında aylık 15 milyon oya ulaşarak, trafiğini ikiye
katlamayı planlıyor. Poltio ekibinin diğer hedefi ise 2017 yılında
siteyi yurtdışına taşıyabilmek.  

GARANTİPARTNERS

Garanti Partners ve BÜMED destekliyor Poltio, aynı zamanda Garanti Partners ve BÜMED (BUBA) tarafın-
dan destekleniyor. Yaz aylarında programa dahil olmak için başvurduklarını ve kendileri ile farklı görüşmeler gerçekleştirdik-
lerini söyleyen Tosun, “Ekim ayı ortasında programa kabul edildik. Programa kabul öncesinde bile bizlere farklı alanlarda
yaptıkları destekler, önümüzdeki dönem için bizleri daha çok heyecanlandırmakta. Yurtiçi ve globalleşme hedeflerimize ulaş-
mak için desteklerinin çok önemli olacağını düşünüyoruz. BÜMED (BUBA) ile Garanti Partners’a yaptığımız komite sunumu
esnasında tanıştık ve sonrasında farklı görüşmeler gerçekleştirdik. Şu anda projemizi bir sonraki aşamaya taşıyabilmek için
yatırım aramaktayız ve bu noktada onlardan da destek alıyoruz. Görüşmelerimiz sürmesine rağmen, BUMED’in de Garanti
Partners gibi şimdiden farklı alanlarda bizlere destek olması bizi çok mutlu etti” diyor. 
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gazetecilik geçmişine sahip bir isim. Vildan Ay,
marka pozisyonlanması ve içerik yönetimine ek
olarak farklı iletişim kanalları, mecra işbirlikle-
ri gibi pek çok alanı koordine ediyor.  Ayrıca kı-
sa bir süre önce son beş senedir GittiGidiyor’da
marka ve PR Müdürü olarak görev yapan Banu
Güler ekibe katıldı.  Poltio’nun arayüz tasarım-
larını Volkan Ölmez gerçekleştirirken sitenin ara-
yüz geliştirmelerini ise Oğuzcan Şahin üstleni-
yor.  

Kullanıcı dostu bir site
Kullanıcı dostu olan bir platform oluştur-

duklarını söyleyen Tosun, sorulara oy vermek
için üye olma şartı aranmadığını belirtiyor. Pol-
tio’da da siteyi ziyaret ettiğiniz anda anket ya-
nıtlamaya başlayabiliyorsunuz. Basit bir üyelik
işleminin ardından istediğiniz tipte soru aça-
bilme, sorulara yorum yapabilme ve diğer üye-
leri / açılan soruları takip edebilme imkanına
sahip oluyorsunuz. Böylece ilginizi çeken an-
ketlerin sonuçlarını istediğiniz an inceleyebili-
yor ve takip ettiğiniz kullanıcılar ile iletişime gi-
rebiliyorsunuz. 

Bugüne kadar Poltio’da 80 milyon kez  oy
kullanıldı ve şu anda aylık kullanılan oy sayısı 10
milyon seviyelerine kadar yükseldi.  Kayıtlı kul-
lanıcı sayı ise ise yaklaşık 40 bin. Örneğin, ekim
ayında Poltio anketlerine, 1.6 milyonun üzerin-
de tekil kullanıcı 10 milyon oy verdi. Bugüne ka-

Anketin etkileşim oranının çok yüksek ol-
duğunu söyleyen Tosun, “Kurumlar marka ile-
tişimi odaklı anketler de oluşturabiliyorlar.
Oluşturdukları anketleri Poltio’da paylaşmaya ek
olarak diğer sosyal mecralarında da kullanabi-
liyor ve yüksek etkileşim oranları yakalıyorlar.
Anketlerin sonuçlarının aynı zamanda önemli bir
içerik değeri oluyor. Yapılan iletişim sonrasın-
da sonuçlar üzerine içerik / infografikler de üre-
tiyoruz ve bu markalara ek bir iletişim yapma
şansı sunuyor” diyor.

Sitenin geliştirdiği yeni çözüm ise pazar
araştırması alanında. Markalara merak ettikle-
ri konularda Poltio üzerinden sorular sorma ve
hızlı, geniş katılımlı geri dönüşler alma imkanı
sağlanıyor. Sonuçlar, sonrasında pazar araştır-
ması iş ortağı tarafından analiz edilerek bir ra-
por haline dönüştürülüyor.  

Şu anda girişimcilerin en büyük önceliği mo-
bil uygulamayı piyasaya sürmek. Buna ek olarak
farklı mecraların şu anda aktif olarak kullanmakta
olduğu gömülü anket (embed) çözümünü fark-
lı özellikler ile zenginleştirmeyi hedefledikleri-
ni söyleyen Tosun, “Ayrıca sponsorlu anketler ile
ilgili reklamverenler için farklı kampanyalar oluş-
turup, yönetebilecekleri bir arayüz geliştirmeyi
hedefliyoruz” diyor.

Ayşegül Sakarya Pehlivan / asakarya@ekonomist.com.tr

dar açılan soru sayısı da 80 binin üzerinde. Ay-
lık ortalama ziyaret ise 500 bin civarında.

Yeni yatırım aldı
Poltio başarısıyla yatırımcıların da dikkati-

ni çekmeyi başardı. Kısa süre önce bu konuda
üç önemli adım atıldı. Yurt dışına açılma hede-
fine destek veren Startupbootcamp İstanbul
programına katılan Poltio, diğer yatırımlarını da
Teliasonera Eurasia eski CFO'su Tolga Kök-
türk’den ve Karakaya Group yönetiminden me-
lek yatırım olarak aldı. Bu yatırımlarda finans-
mana ek olarak iş geliştirme konusunda da ya-
kın çalışacaklarını söyleyen Tosun, önümüzde-
ki dönem için yatırım arayışlarının devam etti-
ğini söylüyor. 

Poltio, aldığı yatırımların verdiği ivmeyle
2017’de de hızlı bir büyüme hedefliyor. 2017 yı-
lında aylık 15 milyon oya ulaşarak, trafiği ikiye
katlamayı planlayan Poltio ekibinin diğer hede-
fi ise siteyi yurtdışına taşıyabilmek. Türkiye’den
çıkan global bir marka yaratmayı hedefledikle-
rini söyleyen Tosun, bu konuda ilk adımı 2017 yı-
lında atacaklarını söylüyor. 

Markalara özel çözümler 
Poltio markalar için özel çözümler sunuyor.

Bunlardan birincisi sponsorlu sorular. Poltio’da
markalar kullanıcılara anket bazlı sorular yö-
nelterek, kullanıcının verdiği cevap sonrası al-
dığı sonuçlara göre ek iletişim yapabiliyor .

“Türkiye itiraf ediyor!” 
Tosun, kullanıcıların Poltio'daki
soruları yanıtlarken adeta
yakınlarıyla konuşmadıkları
şeyleri itiraf ettiğini söylüyor.
"Türkiye itiraf etti!" başlığı
altında yapılan bir ankete göre
‘Sevgiliniz telefonu ile mesaj
yazarken göz ucu ile bakar
mısınız?’ sorusunu yanıtlayan 2
bin 899 kişinin yüzde 76’sı evet
dedi. 6 bin 990 kişinin yüzde 59’u
arada sırada ismini Google’da
arattığını belirtti. ‘Hiç birisini
gizlice takip ettiniz mi?’ sorusuna
yanıt veren 9 bin 872 kişinin
yüzde 63’ü evet dedi. Bin 653 kişi
tarafından yanıtlanan, ‘Sosyal
medyada en çok gizlice
arattığınız kişi kimdir?’ sorusuna
yüzde 50 oranında hoşlandığım
kişi cevabı verildi.
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Kask askısıyla
büyüyecek

Ayşegül Sakarya Pehlivan / asakarya@ekonomist.com.tr

Türkiye’de hızla büyüyen motosiklet pazarı yeni girişimlerin önünü
açıyor. Kendisi de bir motosiklet kullanıcısı olan Turan Özçengel,
Türkiye’de kask kullanımının yeterli olmadığını düşünerek bu alana
yatırım yapmaya karar verdi. Kask askısı projesiyle kask
kullanımının önemine dikkat çeken Özçengel, 2017 yılında 100 bin
ürün satmayı hedefliyor. 

Büyük şehirlerde artan trafik sorunu, artan ya-
kıt maliyetleri çevreci ve ekonomik bir ulaşım ara-
cı olan motosiklete ilginin artmasına neden olu-
yor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) veri-
lerine göre, 2006-2015 arasında Türkiye gene-
linde motosiklet sayısı yüzde 61 artışla 1,8 mil-
yondan 2,9 milyona yükseldi. Bu süreçte sade-
ce İstanbul’daki motosiklet sayısı yüzde 136 art-
tı. Motosiklet kullanımının artmasıyla oluşan eko
sistem pazarda yeni fırsatların doğmasına yol açı-
yor. İzmirli girişimci Turan Özçengel pazarda boş-
luğu yakalayarak yatırıma yönelen girişimciler-
den biri. 

Kendisi de bir motosiklet kullanıcısı olan Öz-
çengel, motosiklet kullananlar için çok önemli ko-
nulardan birine yatırım yaptı. Kask askısı üret-
meye başlayan Özçengel, bu
ürünle kaskın önemine dikkat
çekmeyi hedefliyor. Avrupa’da
her iki yılda bir kaskların yeni-
lendiğini söyleyen Özçengel, “Her
altı ayda bir de darbeden dolayı
kırık çatlak varsa diye kontrole gi-
diyor. Maalesef ülkemizde bıra-
kın altı ayda bir çatlak kontrolü-
nü ya da iki yılda bir yenilemeyi,
kasklarımız ömür boyu kullanılı-
yor. Hatta ülkemizde kask kul-
lanma alışkanlığı yeterli değil. Biz
bu projemizle bu konuya dikkat
çekmek istiyoruz” diyor. 

tüne bastırabiliyorsunuz. Bu ürünle kask kul-
lanma alışkanlığını artırmayı hedeflediklerini söy-
leyen Özçengel, “İsteğe bağlı olarak kaskların yü-
zeyine beğendiğiniz bir sanatçı, manzara, kişi-
sel fotoğraflarınızı basabiliyoruz. Hatta isterse-
niz kendinize ait resmi de üzerine yerleştirebi-
liyoruz. Aile bireylerinizin de kask askınızda ömür

boyu rengi dahi bozul-
madan bir tablo görün-
tüsü verebiliriz” diyor. 

Özçengel, özellikle
eve servis hizmet veren,
motosikletli ekiplerin ol-
duğu işlerde bu ürünün
işe yarayacağını düşü-
nüyor. Kask askısı kaskın
da ömrünü uzatan bir
ürün. Girişimci, 2017 yı-
lında en az 100 bin adet
ürün satmayı planlıyor.
Kask askısı ücretleri 50
TL’den başlayıp  kişiye
özel askı fonu çalışma-
ları ile 200 TL’ye kadar
çıkabiliyor. 

Gıda yatırımı da var
Özçengel’in gıda alanında da
girişimleri var. 2009 yılında TVT
Grup’u kuran Özçengel, By Patato
ve Chips Funny markalarıyla
franchise vererek büyüyor. Chips
Funny’nin yatırım bedeli 990
TL’den başlıyor. Şu an özellikle
sahil kesimlerinde ve dünyanın
farklı noktalarında binden fazla
stantla bulunduklarını söyleyen
Özçengel, yıl sonuna kadar 500
stant için anlaşma yapmayı
hedeflediklerini belirtiyor.
Özçengel’in diğer konsepti By
Patato çubukta, külahta, bardakta
küp patates, elma dilim patates,
kumpir gibi patatesin olduğu pek
çok ürünü bir arada sunan bir
konsept. By Patato için 30
metrekarelik bir dükkan yeterli.
2016 sonuna kadar AVM’lerde 25
kioks, 25 corner işletme olmak
üzere 50 nokta açılması
hedefleniyor. Yatırım bedeli 10 bin
TL ile 50 bin TL arasında
değişiyor. 

Kişiye özel bir ürün
Özçengel’in piyasaya sürdüğü kask askısı ki-

şiselleştirilebilen bir ürün. Sevdiğiniz bir ünlü-
nün fotoğrafını veya size özel bir fotoğrafınızı üs-
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Mutfaktaki formüllerini
markalarına taşıdılar

Özlem Bay Yılmaz / obay@ekonomist.com.tr

27KASIM 2016

Ebru Ergüler ve İdil Ocak, profesyonel hayattan
girişimciliğe geçiş yapmış iki isim. Anne olduk-
tan sonra sağlıklı yemek yemeye daha fazla özen
gösterip market raflarındaki ürünlerin etiket-
lerini daha dikkatli okumaya başlayan Ergüler
ve Ocak, evlerinde aileleri için yaptıkları doğal
tavuk ve et suyunu işe dönüştürmeye karar ver-
di. Önce Kabataş’ta Meyane Ru adında bir ev ye-
mekleri restoranı açan girişimciler, burada
ürünlerinİN formüllerini de geliştirme fırsatı bul-
du.

Bir yıl kadar restoran işini götürdükten son-
ra üretime ağırlık vermeye karar veren iki ar-
kadaş, 2013 yılında Hadımköy’deki tesislerinde
üretime soyundu. Zamanla et ve tavuk suyunun
yanı sıra ürün çeşitlenmesine de gittiklerini be-
lirten İdil Ocak, şunları söylüyor: “Bugün cam
kavanozda doğal içerikli sebze suyumuz da var.
Ayrıca çorbalarımızın da beş çeşidini tüketici-
lerle buluşturuyoruz. Yakında iki yeni çorbamızı
daha piyasaya sunacağız. Ürünlerimiz butik şar-
küterilerin yanı sıra internet sitemiz ve organik
ürün satışı yapan online sitelerde satılıyor. Ay-
rıca organik gıda markası Orvital için de fason
üretim yapıyoruz. Onlar için ürettiğimiz ürün-
ler Migros ve Macrocenter raflarında satılıyor.”

İthal edemeyince ürettiler
Meyane Ru’nun ortaya çıkış öyküsü üç yıl

öncesine dayanıyor. Ortaklardan Ebru Ergüler,
ailesinin tekstil şirketindeki görevinin yanı sıra
Mutfak Sanatları Akademisi’nde (MSA) ilgili ol-
duğu aşçılık konusunda eğitim aldı. Bunun ar-

Meyane Ru, Türkiye’de segmentindeki tek
marka. İçeriğinin yüzde 100 doğal olması ise
markayı yurtdışındaki benzerlerinden de ayırı-
yor.  Et ve tavuk suyu üst segmente hitap etse
de çorbalar ile orta segmente inilmesi hedef-
leniyor. 

Orvital’e üretim yapıyor
Perakende sektörüne İtalyan
mutfağının özel lezzetlerini
sunan Eataly’den giriş yapan
Meyane Ru ürünleri,  bir yıl
içinde en çok satılan
ürünlerden biri olmayı başardı.
O dönem markayı takip eden
isimlerden birinin de Orvital
Organik Gıda’nın kurucusu
Muharrem Doğan olduğunu
belirten İdil Ocak, “Orvital ile
anlaştık ve markaya fason
üretime başladık. İki yıldır
onlar için üretim yapıyoruz.
Onlar için ürettiğimiz ürünler,
Migros ve Macrocenter’larda
tüketicilerle buluşuyor. Şu
anda üretimimizin yarını fason
olarak gerçekleştiriyoruz” diye
anlatıyor. 

dından da yemek sektöründe neler ya-
pılabilir diye araştırmaya koyuldu. Ko-
nuyu çocukluk arkadaşı İdil Ocak ile
paylaşınca birlikte bu alanda bir gi-
rişim yapma fikri ortaya çıktı. Yurtdışı
seyahatlerinde sık sık marketleri do-
laşan ve raflarda gördükleri kavanoz içinde sa-
tılan tavuk ve et suyundan esinlenen iki girişimci
bu alanda faaliyet göstermeye karar verdi.

Önce bir markayı ithal etmeyi düşündüler.
Ancak yabancı markaların içeriğine baktıklarında
katkı maddesi olduğunu gördüler. Onlar tama-
men doğal içerikli bir ürün yapmak istiyorlar-
dı. Ayrıca Türkiye’de içinde et içeriği olan hiç-
bir ürünün ithal edilmesine izin verilmediğini de
öğrendiler. Bunun ardından da kendi markala-
rını yaratıp üretime geçmeye yöneldiler. Evle-
rinde, kendi mutfaklarında hazırladıkları tavuk
ve et suyunun aynısını kavanoza soktular.

18 ay raf ömrü
Profesyonel hayata nokta koyup kendi mar-

kalarını yaratmaya koyulduklarını belirten Eb-
ru Ergüler, gelişmeleri şöyle anlatıyor: “Yüzde
100 doğal olan bu ürünün raf ömrünü nasıl uza-
tabiliriz diye araştırmalar yaptık. Laboratuvar
çalışmalarımız sonucunda 18 ay raf ömrü olduğu
ortaya çıktı. Toplam 800 bin TL yatırım yaptı-
ğımız işi her geçen yıl büyütmeyi hedefliyoruz.
Bugün ayda 5 bin adetlik üretim yapıyoruz. Seb-
zelerimizi Datça Çiftliği’nden, tavuğumuzu Or-
vital’den alıyoruz. Organik sertifikamız yok
ama organik ürünler kullanıyoruz.” 

Profesyonel hayatlarına nokta koyup ‘Meyane Ru’ markasını
yaratan kadın girişimciler Ebru Ergüler ve İdil Ocak, yüzde 100
doğal içerikli tavuk, et, sebze suyu ve doğal çorbalar üretiyor.
Aylık 5 bin adetlik üretim gerçekleştiren şirket, üretiminin
yarısını da Orvital Organik için fason olarak yapıyor.

EBRU ERGÜLER - İDİL OCAK
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Türkiye’de internet kullanımı arttıkça, reel sek-
tör ile teknolojiyi birleştiren iş modelleri de gi-
derek gelişiyor. Bunun son örneklerinden biri
de emlak projelerini karşılaştırmalı olarak ta-
nıtan internet sitesi Frapis. Turizm sektörün-
de faaliyet gösteren GoSeeDo Group tarafın-
dan 2016 yılında kurulan Frapis markası, em-
lak ve inşaat sektöründe hizmet veriyor.

Frapis markasının kurulma amacını “Em-
lak ve inşaat sektöründe birçok emlak ilan si-
tesi var ancak inşaat projelerini bir arada gös-
teren proje yok” sözleri ile anlatan Frapis Yö-
netim Kurulu Başkanı Süleyman Kaşıkçı, “İs-
veçce’de ‘dalga’ anlamına gelen Frapis’i em-
lak ve inşaat sektöründe global anlamda dal-
ga dalga büyütmeyi hedefliyoruz” dedi.

Kaşıkçı, “Özel projeler hep yurtdışında ya-
pılırdı, biz Türkler olarak örnek alırdık. Biz Fra-
pis’i tüm dünyanın örnek alabileceği spesifik
bir proje olarak sektöre sunduk” diyor. Kaşık-
çı ile kurdukları yeni iş modelini ve Türkiye gay-
rimenkul sektöründeki son durumu konuştuk.
Sorularımız ve aldığımız yanıtlar şöyle:

İş hayatındaki geçmişinizi ve kariyerinizin
önemli dönemeçlerini öğrenebilir miyiz?

Dokuz yıldır yazılım sektöründe birçok ça-
lışmada bulundum. Ve birçok sektöre proje ha-
zırlamış olmam, bana sektörleri tanıma ayrı-
calığını verdi. Bu sektörler içinde en çok ilgi-
mi çeken ise turizm ve yatırım, gayrimenkul

“Emlakta dünyayı 
ayağınıza getiriyoruz”

sektörleri oldu. 2014 yılında GoSeeDo Group
olarak Antalya, İstanbul, Cidde ve Londra’da of-
islerimizi faaliyete geçirdik. Beklediğimiz bü-
yümeyi ise ikinci yılımızı doldurmadan yaka-
lamış olduk.

Frapis markası nasıl ortaya çıktı?
Günümüzde artık portallar, broker sitele-

ri, alışveriş siteleri ciddi şekilde rağbet görü-

Dünya genelindeki emlak ve inşaat projelerini internette
karşılaştırmalı olarak tanıtan Frapis’in Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman Kaşıkçı, “Artık Esenyurt’taki ev projelerini incelerken aynı
anda Glasgow Havalimanındaki bir otopark yatırım projesini
incelemek mümkün” diyor. Şirket, bir yıllık bir sürenin ardından 250
bin projeye ulaşmayı ve 18 milyon TL ciro elde etmeyi planlıyor.

Aram Ekin Duran / eduran@ekonomist.com.tr
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letleri, İngiltere, Almanya, İskoçya, Bosna
Hersek gibi ülkeler olmak üzere birçok lokas-
yonda proje bulunuyor. 

Bir gayrimenkul yatırım ağı olarak he-
defleriniz nelerdir?

Dünya genelinde insanların bulundukları
yerden hiçbir yere gitmeden ve telefon etme-
den, istedikleri yatırım projesi veya oturmak
istedikleri konut projesine anında ulaşabilme-
lerini sağlamak. Aynı zamanda firmaların pro-
jelerini, küçük bir yıllık ücretle, fuar, seyahat,
reklam gibi masraflara girmeden direkt olarak
dünyanın dört bir yanındaki insanlara ulaştır-
mak. Bu sayede firmalar, global bir satış ağı
yakalayacak ve daha fazla müşteriye ulaşa-
caklar. 

Türkiye gayrimenkul sektörüne yabancı il-
gisi ne durumda?

Yabancılar için Türkiye bulunmaz bir cen-
net. Özellikle Asya ve Avrupa’yı birbirine bağ-
laması. İstanbul gibi tarihi misyonu olan bir
metropole sahip olmamız ve Akdeniz, Ege kı-
yıları ile denizi, kumu, güneşi tercih sebebi ol-
maktadır. Tabii yağmur alan Karadeniz şehir-
lerimizi tercih eden körfez ülke vatandaşları-
nı da unutmamak lazım. 

En çok hangi ülkelerden Türkiye’nin han-
gi bölgelerine ilgi var?

Karadeniz ve Marmara bölgesindeki İs-
tanbul, Bursa, Yalova, Ordu, Samsun, Rize,
Trabzon ve Giresun’a sıcak körfez ülkeleri ya-
ni Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emir-
likleri, Kuveyt, İran ve Irak gibi ülke vatandaşları
rağbet gösterirken; daha soğuk ve yağmur alan
ülkeler olan İngiltere, Norveç, Almanya ve Rus-
ya gibi ülke vatandaşları ise Akdeniz ve Ege kı-
yılarını tercih ediyor. Örneğin Antalya’nın Kal-
kan, Alanya, Kemer bölgeleri ile Muğla’nın Fet-
hiye, Marmaris ve Aydın’ın Didim, Kuşadası böl-
geleri ciddi şekilde revaçta. 

2016 yılı sonu proje sayısı ve ciro hedefi-
niz nelerdir?

250 bin proje ve 18 milyon TL gibi bir ci-
ro hedeflemekteyiz. Ancak bunu yıl sonu de-
ğil de bir yıla yayabiliriz. Bu da bizim çalışma
seklimizi ve saatlerimizi verimli kullanmamı-
za bağlı. 2017 ve sonrası için gerek bölgemiz
ve yakın coğrafyadaki gelişmeler gerekse kü-
resel ekonominin gidişatı gayrımenkul sektö-
ründeki hareketlilik açısından belirleyici ola-
cak.
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yor. Ülkemizde e-devlet, Uyap ve Sağlık Ba-
kanlığı’nın tüm Türkiye’deki hastanelerden tek
bir portaldan randevu alması gibi sistemler ile
birlikte bu sektör ayrı bir yer tuttu. Birçok sek-
törde benzer uygulamalar varken, yatırım
sektöründe böyle bir uygulama olmaması bir
boşluktu. Bu boşluğu doldurmak adına, Frapis
ile birçok dilde taşınmaz tüm yatırım projele-
rini sunan, Esenyurt’taki ev projelerini ince-
lerken aynı anda Glasgow Havalimanındaki bir
otopark yatırım projesini inceleme imkanı
sağlayan ilk proje olarak sektörde yerimizi al-
dık.

Frapis sistemini anlatır mısınız?
Frapis, dünyanın en çok konuştuğu dillerde

(İngilizce, Arapça, Rusça ve Farsça) dünya ge-
nelinde hizmet veren yatırım projelerini araş-
tırabildiğiniz bir online portal. Biraz detaylan-
dıracak olursak; 1500 TL+KDV ücretle bir inşaat,
emlak veya gayrimenkul firması bize yılda top-

lam 20 adet projesini gönderebiliyor. Biz bun-
ları sisteme giriyoruz ve Frapis’te yayınlanmaya
başlıyor. 

İlan yayınlama dışında ne tür hizmetler ve-
riyorsunuz?

Frapis aracılığıyla aynı zamanda firma bil-
gileri, web sitesi, projenin web site linkleri ve
firmanın varsa başka projelerine direk ulaşı-
labiliyor. Yatırımcı veya ziyaretçiler, direk fir-
ma ile iletişime geçebiliyorlar. Her şey tama-
mı ile stabil. Arada kimse yok. Aracı yok. Fra-
pis’te farklı ülkelerden veya kendi ülkesinden
ev almak isteyen bir aile de istediği konutu bu-
labiliyor. Veya bir yatırımcı da istediği ülkede
taşınmaz yatırım projesine ulaşabiliyor. 

Şu anda sistemde hangi ülkelerden ne tür
projeler yer alıyor?

Şu anda sistemde başta Türkiye, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emir-
likleri, Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Dev-

“15 Temmuz’un 
etkisini çabuk atlattık”
Son dönemde 15 Temmuz ve
yakın coğrafyadaki savaşlar,
sektörü nasıl etkiledi?
15 Temmuz’la birlikte tüm
sektörler gibi biz de durağana
geçtik. Çünkü kimse bu
dönemeçten sonra ne olacağını
bilemiyordu. Ancak ülke
olarak çabuk toparlandık. Ve
tüm sektörler gibi gayrimenkul
sektörü de normale döndü.
Aslında çok nadir bazı
ülkelerin dışında çok
etkilenmiyoruz savaşlardan.
Çünkü dünya genelinde ciddi
bir nüfus artışı var. Ve bu da
yeni oturum alanları, yeni
kentleşmeyi beraberinde
getiriyor. İstanbul
Başaksehir’de bulunan
Kayaköy, önceden bir mesire
ve piknik alanıydı. Ancak
şimdi lüks sitelerin bulunduğu
bir lokasyona dönüştü. Bunun
gibi tüm dünyada her geçen
gün yeni yerleşim yerleri
çıkıyor. Afrika kıtası da buna
iyi bir örnek olabilir.

SÜLEYMAN KAŞIKÇI
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PERAKENDE

Online satıştan
mağazacılığa geçti

Özlem Bay Yılmaz / obay@ekonomist.com.tr

Dört yıl önce Mete Gürdal ve Sinan Ventura tarafından kurulan
Mecrea, online satıştaki iddiasını açtığı mağazalarla da sürdürüyor.
Bugün, Nişantaşı ve Pallidium AVM’de konsept mağazaları olduğunu
belirten Mecrea CEO Sinan Ventura, “2017 sonuna kadar İstanbul,
Antalya, Ankara, İzmir ve Bursa’ya 15 adet franchise vererek yeni
mağazalar açmayı planlıyoruz” diyor.  

Kelime anlamı İspanyolca’da ‘Benim için yara-
tılmış, bana özel tasarlanmış’ olan ‘Mecrea’, Me-
te Gürdal ve Sinan Ventura öncülüğünde 2012
yılında kuruldu. İki girişimci, tasarımcıların diji-
tal butiklerini ve farklı markalara ait ürünleri ba-
rındıran butikleri online bir platformda toplayan
bir iş modelini hayata geçirdi. 

Mecrea CEO’su Sinan Ventura, amaçlarının
dijital ekonomide kendine yer bulan A markaların
yanında daha ufak markaların da e-ticaret hac-
mine kazandırılması olduğunu belirtiyor. Ventura,
“İlk yılın sonunda en çok satılan ürünün ayak-
kabı olduğunu gördük. Kullanıcılarımızdan de-

Satış hedefi 100 bin çift
Son üç yılda her yıl yüzde 100
büyüyen Mecrea, yakaladığı bu
başarılı büyüme ivmesini aynı
şekilde sürdürmeyi hedefliyor.
Satışlar açısından bakıldığında ise
bu yıl 100 bin çiftin üzerinde
ayakkabı satışı hedefleniyor.
Bugün itibariyle 150 bin üyeleri
olduğunu ve yurtdışına da açılmayı
planladıklarını dile getiren Sinan
Ventura, şöyle devam ediyor:
“Bunun için yeni ofisimizdeki mini
showroom’umuza toptan satış
kanalında yurtdışından büyük
perakende gruplarını ve internet
sitelerinin satın almacılarını davet
ederek ürünlerimizi tanıtacağız.
Uzun dönem hedeflerimizde ise
2020’de yılda 1 milyon adet
ayakkabı satan, yurtiçindeki ve
yurtdışındaki konsept mağazaları
ve global dağıtım yapan internet
sitesi mecrea.com aracılığıyla
global bir marka olabilmek var.”

falarca daha fazla adette üretilmiş, daha uygun
fiyatlı tasarımlar talebi gelince kendi ayakkabı
tasarım bölümümüzü kurmaya karar verdik. Bir
modelci tutarak kendi tasarımlarımızı yaptırmaya
başladık. Satışlarımız arttıkça atölyelerle kapasite
anlaşmaları yaparak fason üretime geçtik. Bu-
gün Türkiye’nin en geniş ayakkabı koleksiyonu-
na sahibiz” diye anlatıyor.

2015 yılında 3,4 milyon TL ciroya ulaşan şir-
ket, bu yıl 5,5 milyon TL ciroyu aşmayı planlıyor.
Mecrea’nın 2018 yılı ciro hedefi ise 20 milyon
TL’nin üzerine çıkmak. 

Mağazalaşmaya hız verdi
Mecrea koleksiyonuna her hafta 50 yeni mo-

del ekleniyor. Günde 350 çiftten fazla ayakkabı
satışı gerçekleştiren Mecrea, ayda 1 milyonun
üzerinde tekil ziyaretçi alıyor ve 5 milyon sayfa
gösterimi gerçekleştiriyor. Marka, dört yılda top-
lam 18,5 milyon tekil kadın ziyaretçi aldı. Fason
çalıştırdığı atölyelerdeki usta ve işçilerle birlik-
te 50’ye yakın kişiye istihdam sağladıklarını be-
lirten Sinan Ventura, şunları anlatıyor: “Yatı-
rımlarımız da zaman içinde hız kesmedi. Son ola-
rak yaptığımız yatırımla kendi deri ayakkabı üre-
tim atölyemizi kurduk ve online platformumu-
zun yanı sıra mağazalarımızı açtık. Şu anda Ni-
şantaşı ve Palladium AVM’de konsept mağaza-
larımız var. 2017 sonuna kadar İstanbul, Antal-
ya, Ankara, İzmir ve Bursa’ya 15 adet franchise
vererek yeni mağazalar açmak istiyoruz.”

SİNAN VENTURA
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EĞİTİM

Kadınlara online
girişimcilik atölyesi

Burcu Tuvay / btuvay@ekonomist.com.tr
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2007’den bu yana KAGİDER üyelerinin kendi tecrübelerini ve
bilgilerini kadın girişimcilere ve kadın girişimci adaylarına aktardığı
‘İşimi Kuruyorum’ eğitimleri online platforma taşınıyor. KAGİDER
Pusula ile her bir modülün akademik içerikleri, eğitim sunumları Işık
Üniversitesi hocaları tarafından verilecek. Ayrıca kadınlar
hepsiburada.com’daki pazaryerinde ürünlerini satabilecek.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER)
Işık Üniversitesi akademik işbirliğiyle ‘KAGİDER
Pusula – Online Girişimcilik Atölyesi’ projesini ha-
yata geçiriliyor. 2007’den bu yana KAGİDER üye-
lerinin kendi tecrübelerini ve bilgilerini kadın gi-
rişimcilere ve kadın girişimci adaylarına aktardığı
‘İşimi Kuruyorum’ eğitimleri online platforma ta-
şınıyor. 

Bu projeyle eğitimlere tüm Türkiye’den ka-
dınlar erişmiş olacak. Girişimci adaylarına iş pla-
nı hazırlama aşamaları, fikri mülkiyet hakları, ku-
rumsal kimlik, mali mevzuat uygulamaları, hu-
kuk, pazarlama ve satış gibi işlerini kurarken yar-
dımcı olacak bir dizi konu ele alınarak deneyimleri
birinci ağızdan paylaşılacak. Bu eğitimler Işık Üni-
versitesi’nin Akademik partnerliği ile 23 modül
altında toplandı. KAGİDER Pusula ile her bir mo-
dülün akademik içerikleri, eğitim sunumları Işık
Üniversitesi hocaları tarafından verilecek.  

Yeni pazar oluşturulacak
KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, dernek

olarak 2002’den bu yana Türkiye’de kadının önün-
deki engelleri kaldırarak, üretime ve ekonomiye
katılımını sağlamayı birincil sorumluluk olarak gör-
düklerini belirtiyor. KAGİDER Pusula’da kadın gi-
rişimci adaylarının ilham alacakları birçok hika-
ye ile finansa erişim sorunsalını çözmek üzere Kre-
di Garanti Fonu (KGF) ile bir araya geldiklerini söy-
leyen Oktar, KGF’nin kadın girişimcilere sunduk-
ları destekler ile Pusula’da eğitimini tamamlayıp
sertifika almış kadınlar için bir çözüm olacağını
belirtiyor. Hepsi Burada.com ile kadın girişimci-
ler için yeni pazar yerleri oluşturmayı hedefle-
diklerini de vurgulayan Oktar, “Bu yolda birlikte
ilerlediğimiz ve ilerleyeceğimiz düş ortaklarımız
ile kadın girişimcilerin pusulası olacağımıza ina-
nıyoruz” diyor. 

Hepsiburada.com Ticari Grup Başkanı Em-

lu'daki KOBİ'ler ve esnaflar, Pazaryeri'ne dahil ola-
rak ayda 60 milyon ziyaret alan hepsibura-
da.com’da ürünlerini satabiliyorlar. Kadın giri-
şimciler de yeni nesil bir iş olan e-ticaretin sun-
duğu fırsatlardan yararlanabilirler” diye konu-
şuyor.

Kadınlar borçlarını ödemede daha sadık Kredi Garanti Fonu (KGF)
Genel Müdür Yardımcısı Caner Teberoğlu, kadın nüfusunun iktisadi faaliyetlere
ve üretime katılmasının ülkemizin kalkınması için de büyük bir kazanım oldu-
ğunu ifade ediyor. Kadınların borçlarını ödeme noktasında erkeklere göre daha
sadık olduklarını vurgulayan Teberoğlu, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Kadınlar
küçük sermayeli işlere giriyorlar ama aslında bu onları çok daha sağlam tutuyor.
Türkiye’de üç yılın üzerine çıkabilen firma sayısı gerçekten de az. Kadın girişimci-
leri burada tutmak çok önemli. Kadın girişimciler finansal kaynakları zor edini-
yor. İşte bu noktada da KGF olarak biz devreye giriyoruz. Finansal sıkıntılar
yaşayan firmalara, girişimcilere kefalet anlamında destek veriyoruz. Kadın giri-
şimcilere, borçlarını ödemede sadık oldukları için pozitif ayrımcılık yapıyoruz ve
finansmana ucuz bir erişim sağlıyoruz.” 

re Ekmekçi, Kagider Pusula programının, giri-
şimcilik ekosisteminin büyümesine katkı sağlayan
önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Ekmekçi, “Bu
programın daha çok kadına ulaşması için hep bir-
likte çalışacağız. 

Türkiye’nin her yerinden markalar, Anado-

SANEM OKTAR - PROF. ŞİRİN TEKİNAY - CANER TEBEROĞLU - EMRE EKMEKÇİ
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YENİ EKONOMİ 2.0

Türkiye’deki küçük ve orta
büyüklükteki birçok işletmenin
dijital dönüşüm konusunda
harekete geçemediklerini
gözlemliyorum. Dijital dönüşüm
kavramı, nedense birçok işletme
sahibinin aklına ‘yüksek tutarlı
teknoloji yatırımları’ olarak
yerleşmiş durumda. Konunun
detaylarına girmeden önce, dijital
dönüşümün amaç ve hedeflerini
doğru anlamalıyız. Dijital
dönüşüm denildiğinde akla bir
imalat işletmesinin makina
parkurunu yenilemesi
gelmemelidir. Dijital dönüşüm,
işletmelerin iş yapma şekillerini
yenilemeleriyle ilgilidir. Bir
işletmenin tüm teknolojik
imkanlardan azami düzeyde
yararlanarak çalışanlarının
verimliliğini yükseltmesi, daha az
girdi kullanarak daha çok çıktı
elde eder hale gelmesi dijital
dönüşümün asıl hedefi olmalıdır.

Dijital dönüşüm konusunda
literatürde yer alan genel bilgileri
tekrarlamak yerine, sizinle en
güncel çözümlerden bazılarını
paylaşmak istiyorum. Bu ayki
yazımda, KOBİ’lerin neredeyse
hiçbir maliyete katlanmadan
dijitalleşmelerini hızlandıracak
altı farklı ürün/servise yer
veriyorum:

1
Etkili bir şekilde müşteri
ilişkileri yönetimi (CRM)
yapamayan bir işletmenin uzun

süreli varlık göstermesi günümüz
rekabet ortamında çok güç. CRM

www.zoho.com/crm adresini
ziyaret ediniz.

2
Masaüstü yazılımları yerine
Google Drive üzerinde çalışan
Google Docs, Google Sheets,

Google Slides gibi online
yazılımları tercih edebilirsiniz.

Google Drive’daki çözümleri
masaüstü yazılımlardan farkı
kılan başlıca özellik, yaptığınız her
çalışmanın anında internete
yüklenmesini sağlamasıdır. Diğer
bir özelliği ise aynı doküman
üzerinde eş zamanlı olarak birden
fazla kişinin çalışmasını
sağlamasıdır. Bu sayede,
çalışmaya dahil olan kişiler

arasındaki e-
mail trafiği
minimize
edilmiş
oluyor,
çalışmalar
daha hızlı

tamamlanmış oluyor. Google
tarafından sunulan bu çözümler
sayesinde dosyalarınızı her
defasında USB belleğe yükleyip
yanınızda taşıma derdinden de
kurtuluyorsunuz. Cep
telefonunuza yükleyeceğiniz
Google Drive uygulaması
sayesinde üzerinde çalıştığınız
tüm dökümanları nereye
giderseniz yanınızda götürüyor
olacaksınız.
www.google.com/drive
adresinden Google Drive
çözümlerine herhangi bir ücret
ödemeden erişebilirsiniz.

Cem Ener
Direktör-BÜMED
Business Angels / BUBA

için Zoho’nun çözümlerini
kullanabilirsiniz.

Birçok şirketin en değerli
sermayesi, müşterileriyle ilgili
biriktirdiği bilgiler ve müşterilerle
yaşadığı deneyimlerdir. Sadık
müşteriler sürekli olarak sizin
ürünlerinizi ararlar ve sizi
başkalarına önerirler. Mevcut
müşterilerin sadık kalmalarını
sağlamak, yeni müşteriler
kazanmaya göre daha kolaydır.
Bunu başarmak etkili bir CRM
uygulamakla mümkündür.
Maalesef ülkemizdeki KOBİ’lerin
çoğu için CRM, cari hesap kartı
takibinden öteye gitmemektedir.
Halbuki müşterilerle ve
tedarikçilerle olan ilişkiler sadece
faturaların ne zaman ödeneceği
veya tahsil edileceğinden ibaret
değildir. Örneğin, etkili bir CRM
uygulayarak, müşterinizin bir
sonraki siparişinin ne zaman
gerçekleşeceğini tahmin edip,
müşteriniz size ulaşmadan önce
siz müşterinize bir hatırlatma
mesajı gönderebilirsiniz. Piyasada
çok sayıda ücretli CRM yazılımı
bulunmaktadır. Zoho’nun
KOBİ’lere sunduğu ücretsiz CRM
çözümü ise birçok ihtiyacınızı
karşılayabilecek düzeydedir.
Ücretli çözümlere geçiş
yapmadan önce mutlaka Zoho’yu
test etmenizi tavsiye ederim.
Detaylı bilgi için

KOBİ’ler için Dijital
Dönüşüm - Hızlı ve 
Ücretsiz Çözümler
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3
Şirketinizi ilgilendiren
platformlara ve web sitelerine
giriş yaparken kullandığınız

kullanıcı adı ve şifrelerinizi,
LastPass sistemi üzerinden
çalışanlarınızla güvenli bir şekilde
paylaşabilirsiniz.

İnternet üzerinden kullanıcı
adı ve şifre kullanarak giriş
yaptığımız çok sayıda web sitesi
var. Her birinin giriş bilgilerini
hatırlamak çok zor. Çoğu kişi aynı
şifreyi birden çok hesabına
uyguluyor, bu da ciddi bir
güvenlik zaafiyetine sebep oluyor.
Diğer yandan, şirketiniz için çeşitli
platformlarda kullanıcı hesapları
açıyorsunuz. Daha sonra, bir
çalışanınızın bu hesaplara giriş
yapıp sizin adınıza işlemler
yapmasını istiyorsunuz.
Geleneksel yöntem nedir? Bir
post-it kağıdına kullanıcı adı ve
şifre yazıp ilgili çalışana teslim
etmek. Bu şekilde yapınca, kendi
şifrenizi çalışanınıza deşifre etmiş
oluyorsunuz. Bu post-it’lerin
kaybolma veya çalınıp kötü niyetli

Ardından, göndereceğiniz bülten
metnini MailChimp üzerinde
yazarak ve hazırladığınız e-posta
listesini MailChimp platformuna
aktararak, tek tuşla herkese
ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi için
www.mailchimp.com‘a giriniz.

5
Şirket çalışanları arasındaki
haberleşmeyi daha verimli
hale getirmek için Slack

platformunu kullanabilirsiniz.
Slack platformu için

‘Şirketlere yönelik Whatsapp’
diyebiliriz. Slack platformuna üye
olduktan sonra, platformda

oluşturacağınız farklı konu
başlıklarına sahip sohbet
odalarına istediğiniz
çalışanlarınızı davet edebilirsiniz.
Örneğin, şirketinizin #muhasebe
isimli sohbet odasına muhasebe
departmanı çalışanları katılabilir.
Resmi olmayan kısa
yazışmalarınızı Slack üzerinden
yaparak şirket içerisinde gereksiz
e-posta trafiğini minimize etmiş
olursunuz. Aynı zamanda iletişim
hızınızı da artırırsınız. Slack
platformu, masaüstünde ve cep
telefonlarında kullanılabilir.
Detaylı bilgi için www.slack.com‘a
giriniz.

6
Aynı iş/proje üzerinde çalışan
kişilerin iş takibi yapmalarını
sağlamak amacıyla Trello

platformunu kullanabilirsiniz.

Çalışanlarınıza her gün yeni
görevler ve projeler veriyorsunuz.
Hangi çalışanın hangi konuyu
takip ettiği, projenin hangi
kısımlarının tamamlandığı, sırada
yapılması gereken görevler gibi
detayları kolayca izleyebilmeniz
için Trello platformunu
kullanabilirsiniz. Detaylı bilgi için
www.trello.com’a giriniz.

kişilerin ellerine geçme ihtimali
de var. Bulut tabanlı LastPass
yazılımı sayesinde, hem kendi
şifrelerinizi düzenli ve güvenli bir
şekilde internet ortamında
saklıyorsunuz, hem de
çalışanlarınızdan istediğiniz
kişilerle kolayca paylaşıyorsunuz.
Detaylı bilgi için
www.lastpass.com ‘a giriniz.

4
Müşterilerinize ve
tedarikçilerinize düzenli
olarak bültenler göndermek

için MailChimp platformunu
kullanabilirsiniz.

Yeni ürünlerinizi,
kampanyalarınızı ve şirketinizle
ilgili tüm haberlerinizi
müşterilerinize ve
tedarikçilerinize haftada bir veya
ayda bir e-posta bülteni içerisinde
iletebilirsiniz. Öncelikle tüm ilgili
tarafların e-posta adreslerini bir
dosyada bir araya getirmelisiniz.

33KASIM 2016
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KOBİLGİ

Bu ay; muhasebe, finansman, vergi gibi
konulara uzak kalmış ama KOBİ ortağı,
yöneticisi ya da girişimci olması nedeniyle
de “yeteri kadar muhasebe, finansman ve
vergi” konularında bilgi sahibi olmak is-
teyenler için bir yazı dizisine başlıyorum.
Bu yazı dizisinin ilki finansal muhasebe
olacaktır. İşletme ve ekonomi dışındaki
konularda uzmanlaşan KOBİ ortakları, yö-
neticileri, girişimciler kendi konularına
hakim olabilmekte ancak ticari yaşam içe-
risinde vazgeçilmez olan muhasebe, fi-
nansman ve vergi konularına hakim ola-
mamaktadırlar. Bu kişiler elbette mali
müşavirleri yardımıyla işletmelerini yö-
netebilmekte ancak yukarıda saydığımız
konular hep eksiklik olarak hissedilmek-
tedir. Bu nedenle de bu kişilerin işlet-
mecilik ile ilgili asgari düzeyde kavram-
lara, işleyişe ve genel hatlara hakim ol-
maları gerekmektedir.

1. Finansal Muhasebe Nedir?
Finansal muhasebe, işletmedeki bil-

gi ve belgelerin finansal raporlara akta-
rılma sürecidir. Finansal muhasebe sü-
recinde dönem sonunda işletmenin fi-
nansal durumunu (bilanço), finansal per-
formansını (kar/zarar tablosu ya da ge-
lir tablosu) ve nakit akışını gösteren fi-
nansal raporlar hazırlanmaktadır. Bu fi-
nansal raporlara göre vergi kanunlarına
göre yapılacak bazı düzeltmelerle öde-
necek vergi hesaplanabilmektedir. Ayrı-
ca işletme ile ilgili bilgi sahibi olmak is-
teyen diğer taraflar (bankalar, kredi ku-
ruluşları, tedarikçiler vs) bu finansal ra-
porları talep etmekte ve bunlara göre iş-
letmeyi değerlendirmektedir.

� Tutulması isteğe bağlı defterler
Tutulması zorunlu olan defterler şun-

lardır:
� Envanter Defteri
� Yevmiye Defteri (Günlük Defter)
� Büyük Defter (Defter-i Kebir)

4. Finansal Muhasebe İçin
Ne Gereklidir?

Finansal muhasebe, uygulamada ka-
yıt girme olarak da nitelendirilmektedir.
İşletmelerin her ay sonunda; alış fatura-
ları, satış faturaları, makbuzlar ve diğer
belgelerle birlikte işletmenin banka he-
sabının dökümü ve dekontları, işletmenin
kredi kartı dökümü gibi belgeleri de ma-
li müşavirlerine teslim etmeleri gerek-
mektedir. Bir sonraki ayın 24’üne kadar
mali müşavirler KDV, Muhtasar (stopaj)
beyannameleri elektronik ortamda verip,
en geç 26’sında ödeme yapmaları için iş-
letmelere tahakkukları teslim etmekte-
dirler.

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

3. Muhasebe Sürecinde
Defterler Hangileridir?

Finansal nitelikteki işlemlerin finan-
sal bilgi sisteminde depolanabilmesi için
muhasebe defterlerine kaydedilmeleri
gerekir. Vergi Usul Kanunu'na (VUK) gö-
re kâr amaçlı faaliyet gösterenlerin yani
tüccarların belli defterleri tutma zorun-
luluğu vardır.

VUK, tüccarları, yıllık alım veya satım
hacimlerini temel alarak birinci sınıf tüc-
carlar ve ikinci sınıf tüccarlar olarak iki
sınıfa ayırmaktadır. VUK'un bu sınıflan-
dırmaya esas aldığı kriterler yıldan yıla
değiştirilmektedir.

İkinci sınıf tüccarlar işletme esasına
göre işletme hesabı defteri tutarlar. İş-
letme hesabı defterinde sadece döneme
ait gelirler ve giderler yer alır.

Birinci sınıf tüccarlar bilanço esasına
göre defter tutarlar. Bilanço esasında tu-
tulan defterler ikiye ayrılır:

� Tutulması zorunlu olan defterler

2. Muhasebe
Süreci Nasıl İşler?

Girişimciler ve
finansal muhasebe
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(pasif) olmak üzere iki denge unsuru var-
dır. Varlıklar işletmenin sahip olduğu eko-
nomik değerleri ifade etmekte, kaynak-
lar ise işletmenin varlıklarını nasıl edin-
diğini gösteren finansal yapı ve ortakla-
rın işletme üzerindeki haklarını gösteren
sahiplik yapısından oluşmaktadır.

Gelir Tablosu Nedir?
Gelir tablosu, bir işletmenin faaliyet

dönemine ait finansal performansının ra-
porlanması amacıyla hazırlanan dinamik
bir tablodur. Gelir tablosu hazırlanırken
tahakkuk eden tüm gelir ve gider unsur-
ları kâr veya zarar ile ilişkilendirilir. Bu
tabloya sıklıkla KÂR/ZARAR Tablosu da
denmektedir.

KÂR/ZARAR Tablosu 
Brüt Satışlar
Satış İndirimleri (-)
Satışların Maliyeti (-)
Faaliyet Giderleri (-)
Diğer Faaliyetlerden Olağan
Gelir ve Karlar
Diğer Faaliyetlerden Olağan 
Gider ve Zararlar (-)
Finansman Giderleri (-)
Olağandışı Gelir ve Kârlar
Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
Dönem Net Kârı (Zararı)

Nakit Akışı Nedir?
Nakit akışları, işletme faaliyetlerin-

den, yatırım faaliyetlerinden ve finans-
man faaliyetlerinden sağlanan nakit ve
nakit benzeri tahsilatları ve bu faaliyet-
lere ilişkin nakit ve nakit benzeri öde-
meleri ifade etmektedir.

Nakit akışları; ayrıca işletmenin faiz
ve borçlarını ödemede kullanacağı na-
kitleri yaratma kabiliyetini göstermekte-
dir. Bu bakımından yatırımcı ve borç ve-
renler için nakit akışı ile ilgili bilgi olduk-
ça önemlidir. 

Nakit Akışlarının Sınıflandırılması
Nakit akışları üç çeşit faaliyetten kay-
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naklanmaktadır: 
� İşletme Faaliyetleri: İşletmenin te-

mel gelirlerini elde ettiği faaliyetleri ile ya-
tırım ve finansman faaliyetleriyle ilgili ol-
mayan diğer faaliyetleri, 

� Yatırım faaliyetleri: İşletmenin
uzun vadeli varlıklarının, nakit benzerle-
rine dahil edilmeyen yatırımlarının elde
edilmesi ve elden çıkarılmasına ilişkin faa-
liyetleri,

� Finansman faaliyetleri: İşletmenin
öz kaynak ile yabancı kaynaklarının ya-
pısında ve tutarında değişiklik meydana
getiren faaliyetleridir.

Nakit Bütçesi Nedir?
Gelecekteki dönemlerde gerçekleş-

mesi beklenen nakit akışları gelecek
beklentileri (projeksiyonları) olarak ad-
landırılmaktadır. Gelecek bütçeleri geç-
miş performansın değerlendirilmesi ve
gelecek faaliyetlerin planlanması için kul-
lanılmaktadır. Nakit bütçesi ise işletme-
nin gelecekteki raporlama döneminde el-
de edeceği ve ödeyeceği nakdin tahmin
edilmesidir. Bu bütçeler, nakit açığı ol-
duğunda kısa vadeli borçlanma ihtiyacı-
nı; nakit fazlası olduğunda ise kısa vadeli
yatırım olanaklarını ortaya çıkarmakta-
dır. 

Nakit Bütçelerinin Hesaplanması
Tahmini Nakit Girişleri
(Tahmini Nakit Çıkışları)
Tahmini Dönembaşı Nakit
Tahmini Dönemsonu Nakit

7. Kredi Alırken ya da Yatırımcı Bu-
lurken Finansal Muhasebe Önemli
midir?

İşletmeler kredi alırken ye da yatı-
rımcı bulurken; kredi kuruluşlarının ve po-
tansiyel yatırımcıların ilk incelemek iste-
yeceği bilgiler finansal tablolarda mev-
cuttur. Çünkü finansal tablolar işletme ile
ilgili genel amaçlı bilgileri sağlamaktadır.
İşletmeler kendilerini ve tarihçelerini ne
kadar anlatırlarsa anlatsın, işletmenin ta-
rihçesinin ve faaliyetlerinin rakamsal ola-
rak göründüğü tablolar finansal tablo-
lardır. Bilanço ve kâr/zarar tablosu ile na-
kit akışlarını gösteren tablo en fazla ihti-
yaç duyulan finansal tablolardır.

5. Girişimciler Mali Müşavirlerden
Neleri Talep Etmelidir?

Eğer bir girişimci aldığı mali müşa-
virlik hizmetinin bedelini, mali müşaviri ile
birlikte her yıl sözleşme ile belirleyip öde-
melerini de zamanında yapıyorsa, aldığı
hizmeti kaliteli olarak talep etmesi de hak-
kıdır. Bu girişimciler dönemsel olarak; ay-
lık, üç aylık vb. finansal raporlar isteye-
bilir, bu raporlar konusunda birlikte top-
lantılar talep edebilirler.

6. Girişimcilerin En Fazla İhtiyaç
Duyduğu ve Merak Ettiği Muhase-
be Kavramları Nelerdir?

Hesap Nedir?
Finansal nitelikteki olayların her bir

varlık ve kaynak unsurunda (bilançoda) ve
faaliyet sonuçlarını gösteren her bir un-
surda meydana getirdiği değişimleri izle-
meye yarayan çizelgeye hesap denir.

Mizan Nedir?
Mizan; kayıtlar yapıldıktan sonra, fi-

nansal raporlar oluşturulmadan önce, ka-
yıtların defterlere doğru işlenip işlenme-
diğini, işlemlerin doğru yapılıp yapılma-
dığını kontrol etmek için hazırlanan çi-
zelgelerdir. Bankalar, işletmeler genellikle
dönem sonlarında finansal tablo hazırla-
dığından, ara dönemlerde işletmelerden
mizan hatta detay mizan talep etmekte-
dirler. Bu detay mizanlarda amaç; işlet-
menin mal veya hizmet aldığı, sattığı te-
darikçi ve müşteriler ile gelir ve gider ka-
lemlerini detaylı görmektir.  Mizanda borç
toplamının alacak toplamına; borç baki-
yesinin de alacak bakiyesine eşit olması
gerekir. Bu eşitliklerin sağlanması halin-
de, yevmiye defterindeki kayıtların büyük
deftere geçirilmesinde hata yapılmadığı
kabul edilir.

Bilanço Nedir?
Bilanço, bir işletmenin belli bir andaki

finansal durumunu gösteren tablodur.
Başka bir deyişle bilanço bir işletmenin
belli bir andaki fotoğrafıdır (Yalkın, 1988,
s. 62). Bilançoda varlık (aktif) ve kaynak

... Hesabı
Borç Alacak
Hesabı Hesabı
borçlandırmak alacaklandırmak

Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
Varlıklar (Aktif) Kaynaklar (Pasif)

Finansal Yapı
Sahip Olunan (Borçlanma Yapısı)
Varlıklar Varlıklar Üzerindeki

Sahiplik
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BISFE 2016 Busan Int'l Seafood & Fisheries Expo 31 Ekim 2016 01 Kas›m 2016 Bal›kç›l›k Busan G.KORE

MEBEL 01 Kas›m 2016 02 Kas›m 2016 MOB‹LYA MOSKOVA RUSYA

HOLZHAUS 01 Kas›m 2016 01 Kas›m 2016 AHfiAP-YAPI MOSKOVA RUSYA

YUGAGRO 01 Kas›m 2016 02 Kas›m 2016 TARIM VE HAYVANCILIK Krasnodar RUSYA

PHARMTECH & INGREDIENTS 01 Kas›m 2016 02 Kas›m 2016 ‹LAÇ MOSKOVA RUSYA

INTERLIGHT MOSCOW 01 Kas›m 2016 01 Kas›m 2016 AYDINLATMA EK‹P. VE TEKN. MOSKOVA RUSYA

Win-door North America 01 Kas›m 2016 02 Kas›m 2016 Kap›-pencere Toronto KANADA

Acetech Mumbai 01 Kas›m 2016 02 Kas›m 2016 Yap›, Dekorasyon ve ‹nflaat Malz. Mumbai H‹ND‹STAN

CleanExpo Kazakhstan 01 Kas›m 2016 02 Kas›m 2016 Temizlik Malzemeleri Almat› KAZAK‹STAN

AgroWorld Kazakhstan 01 Kas›m 2016 02 Kas›m 2016 Tar›m ve Hayvanc›l›k Almat› KAZAK‹STAN

Ingredients Kazakhstan 01 Kas›m 2016 02 Kas›m 2016 G›da Katk› Maddeleri Almat› KAZAK‹STAN

KazUpack 01 Kas›m 2016 02 Kas›m 2016 Ambalaj & Ambalaj Teknolojileri Almat› KAZAK‹STAN

WorldFood Kazakhstan 01 Kas›m 2016 02 Kas›m 2016 G›da Ürünleri ve Teknolojileri Almat› KAZAK‹STAN

Yugagro 01 Kas›m 2016 02 Kas›m 2016 Tar›m ve Hayvanc›l›k Krasnodar RUSYA

Holzhaus Autumn 01 Kas›m 2016 02 Kas›m 2016 Ahflap Yap› Moskova RUSYA

Clean Expo Moscow 01 Kas›m 2016 02 Kas›m 2016 Profesyonel Temizlik, Kuru Temizleme Moskova RUSYA

Moda & Textile ( Former SibFashion/SibTextile) 01 Kas›m 2016 02 Kas›m 2016 Moda Novosibirsk RUSYA

SFITEX /SECURIKA 01 Kas›m 2016 02 Kas›m 2016 Güvenlik St. PetersburgRUSYA

Greenbuild International Conference & Expo 01 Kas›m 2016 02 Kas›m 2016 ‹nflaat Vaflinkton DC ABD

FoodTech 01 Kas›m 2016 03 Kas›m 2016 G›da iflleme, paketleme Herning DAN‹MARKA

IFFT - Interior Life Style Living 01 Kas›m 2016 02 Kas›m 2016 Mobilya, ‹ç Dizayn Tokyo JAPONYA

Euro Bus Expo 01 Kas›m 2016 03 Kas›m 2016 Arabalar, Ticari Araç, Motorsiklet Birmingham ‹NG‹LTERE

Palakiss Fall-International Jewellery Exhibition 01 Kas›m 2016 02 Kas›m 2016 Kuyumculuk Vicenza ‹TALYA

Pitti Immagine - MODAPRIMA 01 Kas›m 2016 02 Kas›m 2016 Giyim ve Moda Floransa ‹TALYA

EICMA MOTO 01 Kas›m 2016 02 Kas›m 2016 Motorsiklet Milano ‹TALYA

EICMA Bici 01 Kas›m 2016 02 Kas›m 2016 Bisiklet Milano ‹TALYA

Sevilla de Boda 01 Kas›m 2016 02 Kas›m 2016 Düµün Sevilla ‹SPANYA

SICAB - Salón Internacional del cabalo 01 Kas›m 2016 02 Kas›m 2016 Binicilik Sevilla ‹SPANYA

PREMIERE VISION 01 Kas›m 2016 02 Kas›m 2016 Tekstil Sao Paulo BREZ‹LYA

BIJOIAS 01 Kas›m 2016 02 Kas›m 2016 Mücevherat Sao Paulo BREZ‹LYA

SIAL INTERFOOD 01 Kas›m 2016 02 Kas›m 2016 Y‹YECEK, ‹ÇECEK Cakarta ENDONEZYA

Cemat Asia 01 Kas›m 2016 04 Kas›m 2016 Lojistik, Otomasyon, tafl›mac›l›k fianhay Ç‹N

PTC (Power Transmission and Control) ASIA 01 Kas›m 2016 04 Kas›m 2016 Güç ‹letimi ve Otomasyon fianhay Ç‹N

Chiba International Jewellery Fair 01 Kas›m 2016 01 Kas›m 2016 Kuyumculuk Pekin Ç‹N

Fabtech 01 Kas›m 2016 02 Kas›m 2016 Metal ‹flleme fiikago ABD

AAPEX 01 Kas›m 2016 03 Kas›m 2016 Otomotiv Las Vegas ABD

SEMA Show 01 Kas›m 2016 03 Kas›m 2016 Otomotiv Las Vegas ABD

Midest 01 Kas›m 2016 02 Kas›m 2016 Metal ‹flleme Paris FRANSA

Abu Dhabi International Petrolium Exhibition - ADIPEC 01 Kas›m 2016 02 Kas›m 2016 Petrol Abu Dhabi BAE

IFTF 02 Kas›m 2016 04 Kas›m 2016 Çiçekçilik ve Peyzaj Vijhuisen HOLLANDA

HOREX Kazakhstan 02 Kas›m 2016 04 Kas›m 2016 Otel Ekipmanlar› Almat› KAZAK‹STAN

WorldFood Kazakhstan 02 Kas›m 2016 04 Kas›m 2016 G›da Almat› KAZAK‹STAN

KazUpack 02 Kas›m 2016 04 Kas›m 2016 Ambalaj, Paketleme, Etiket Almat› KAZAK‹STAN

AgroWorld Kazakhstan 02 Kas›m 2016 04 Kas›m 2016 Tar›m Almat› KAZAK‹STAN

HOREX 02 Kas›m 2016 04 Kas›m 2016 Otel, restoran mobilyalar› Almat› KAZAK‹STAN

CleanExpo Central Asia 02 Kas›m 2016 04 Kas›m 2016 Temizlik malzemeleri Almat› KAZAK‹STAN

Food Week 2016 Korea Int'l Food & Food Tech Expo 02 Kas›m 2016 05 Kas›m 2016 G›da Seul G.KORE

SEHRA MED 02 Kas›m 2016 06 Kas›m 2016 Otel Ekipmanlar› Suosse TUNUS

Indo Defence 02 Kas›m 2016 05 Kas›m 2016 SAVUNMA SANAY‹‹ Cakarta ENDONEZYA

MOLDOVA FASHION EXPO 03 Kas›m 2016 06 Kas›m 2016 Haz›r Giyim, Tekstil Kiflinev MOLDOVA

AstanaZdorovie 03 Kas›m 2016 05 Kas›m 2016 Saµl›k Ekipmanlar› ve Teknolojileri Astana Kazakistan

EXPO PHARMA 2016 03 Kas›m 2016 05 Kas›m 2016 TIBB‹ ÜRÜNLER Tunus TUNUS

Ft. Lauderdale International Boat Show 03 Kas›m 2016 07 Kas›m 2016 Yatç›l›k Ft. LauderdaleABD

SJAJ 03 Kas›m 2016 06 Kas›m 2016 Mücevherat, Saat Novisad SIRB‹STAN

TRANS POLOND 04 Kas›m 2016 06 Kas›m 2016 Transport ve Lojistik Varflova POLONYA

Salón LOOK Madrid de la Imagen y la Etética Integral 05 Kas›m 2016 07 Kas›m 2016 Kozmetik Madrid ‹SPANYA

Salon du Meuble Bruxelles 06 Kas›m 2016 09 Kas›m 2016 Mobilya ve ‹ç Dekorasyon Brüksel BELÇ‹KA

Pack Expo 06 Kas›m 2016 09 Kas›m 2016 Paketleme Las Vegas ABD

EQUIP HOTEL 06 Kas›m 2016 10 Kas›m 2016 OTEL VE RESTORAN EK‹PMANLARI Paris FRANSA

Tokyo Fashion Wear Expo (Autumn) 07 Kas›m 2016 09 Kas›m 2016 Tekstil, Haz›r Giyim, Ayakab›, Deri Tokyo JAPONYA

Saudi Rail 07 Kas›m 2016 09 Kas›m 2016 Demiryolu Riyad S. ARAB‹STAN

Saudi Logitrans 07 Kas›m 2016 09 Kas›m 2016 Lojistik Riyad S. ARAB‹STAN

SFITEX International Security and Fire Exhibition 2016 08 Kas›m 2016 10 Kas›m 2016 Güvenlik ve Yang›n Güvenliµi Tekn. St.Petersburg RUSYA

China Nan'an Shuitou Stone Exposition 08 Kas›m 2016 11 Kas›m 2016 Mermer, Doµal Tafl ve Doµal Tafl ‹fllemei Shuito Ç‹N

ELECTRONICA 08 Kas›m 2016 11 Kas›m 2016 ELEKTRON‹K ÜRET‹M TEKNOLOJ‹LER‹ Münih ALMANYA

BRAUBEVIALE 08 Kas›m 2016 10 Kas›m 2016 ‹ÇECEK Nürberg ALMANYA

FEIPLAR COMPOSITES & FEIPUR 08 Kas›m 2016 10 Kas›m 2016 Kompozit ve plastik Sao Paulo BREZ‹LYA

Prodexpo 08 Kas›m 2016 01 Kas›m 2016 G›da ve ‹çecek Minsk BELARUS

FHC Shanghay 08 Kas›m 2016 10 Kas›m 2016 G›da ve Otel Ekipmanlar› fianhay Ç‹N

NT EXPO 08 Kas›m 2016 10 Kas›m 2016 DEM‹RYOLU Sao Paolo BREZ‹LYA

International Fair of Furniture 08 Kas›m 2016 13 Kas›m 2016 Mobilya Belgrad SIRB‹STAN

FMB 09 Kas›m 2016 11 Kas›m 2016 Makine yan sanayi fuar› Bad Salzuflen ALMANYA

AgriTek fiimkent 09 Kas›m 2016 11 Kas›m 2016 Tar›m fiimkent KAZAK‹STAN

Eima 09 Kas›m 2016 13 Kas›m 2016 Tar›m Bologna ‹TALYA

AUTOMECHANIKA Buenos Aires 09 Kas›m 2016 12 Kas›m 2016 Otomotiv Buenos Aires ARJANT‹N

METAL EXPO 10 Kas›m 2016 13 Kas›m 2016 METALURJ‹ Moskova RUSYA

Mangystau Petrol-Gaz Fuar› 10 Kas›m 2016 13 Kas›m 2016 Petrol ve Gaz Aktau KAZAK‹STAN

BIOCULTURA 10 Kas›m 2016 13 Kas›m 2016 G›da, ekolojik ürünler Madrid ‹SPANYA

ORTO MEDICAL CARE 10 Kas›m 2016 12 Kas›m 2016 Yafll›lar için ortopedi, fizik tedavi Madrid ‹SPANYA

MUTEC 10 Kas›m 2016 12 Kas›m 2016 Müze ve Sergi Teknikleri Leipzig ALMANYA

DENKMAL 10 Kas›m 2016 12 Kas›m 2016 Restorasyon Leipzig ALMANYA

HB Expo Health and Beauty 10 Kas›m 2016 13 Kas›m 2016 KOZMET‹K Duflanbe TAC‹K‹STAN

Trans Uzbekistan 11 Kas›m 2016 13 Kas›m 2016 Tafl›mac›l›k Taflkent ÖZBEK‹STAN

Fenestration China 12 Kas›m 2016 14 Kas›m 2016 Kap›-Pencere Sistemleri Pekin Ç‹N

Cosmofood 12 Kas›m 2016 15 Kas›m 2016 G›da Vicenza ‹TALYA

FAKUMA 13 Kas›m 2016 17 Kas›m 2016 PLAST‹K ‹fiLEME Friedrich. ALMANYA

Saudi Horeca 13 Kas›m 2016 15 Kas›m 2016 G›da ,‹çecek ve ikram Riyad S. ARAB‹STAN

GASTRONOMIA 13 Kas›m 2016 16 Kas›m 2016 Otel, restoran ve f›r›nc›l›k ekipmanlar› Lozan ‹SV‹ÇRE

MEDICA-World Forum for Medicine 14 Kas›m 2016 17 Kas›m 2016 Medikal Ekipmanlar ve Medikal Tekn. Düsseldorf ALMANYA

Emballage 14 Kas›m 2016 17 Kas›m 2016 Ambalajlama Paris FRANSA

Transport & Logistics 15 Kas›m 2016 16 Kas›m 2016 TAfiIMACILIK, LOJ‹ST‹K Rotterdam HOLLANDA

METS 15 Kas›m 2016 17 Kas›m 2016 Doµa Sporlar› Aksesuarlar› Amsterdam HOLLANDA

Peterfood 2016 15 Kas›m 2016 17 Kas›m 2016 G›da Ürünleri Ticareti ve G›da Üretim St.Petersburg RUSYA

PISCINE 15 Kas›m 2016 18 Kas›m 2016 Havuz ve havuz ekipmanlar› Lyon FRANSA

AQUALIE 15 Kas›m 2016 18 Kas›m 2016 Havuz ve havuz ekipmanlar› Lyon FRANSA

Cosmoprof Asia 15 Kas›m 2016 17 Kas›m 2016 Kozmetik Hong Kong Ç‹N

EuroTier 15 Kas›m 2016 18 Kas›m 2016 Hayvanc›l›k Hannover ALMANYA

Denim by Premiere Vision 16 Kas›m 2016 17 Kas›m 2016 Haz›r giyim Barselona ‹SPANYA

Swedental 2016 16 Kas›m 2016 18 Kas›m 2016 Diflçilik Göteborg ‹SVEÇ

AGRO Innovation 16 Kas›m 2016 18 Kas›m 2016 Tar›m Tokyo JAPONYA

JAPAN HOME & BUILDING SHOW 16 Kas›m 2016 18 Kas›m 2016 Yap› Teknolojileri ve Makineleri Tokyo JAPONYA

Japantex 16 Kas›m 2016 18 Kas›m 2016 Ev Tekstili Tokyo JAPONYA

Metal Madrid 16 Kas›m 2016 17 Kas›m 2016 Maden Madrid ‹SPANYA

PLASTICS & RUBBER INDONESIA 16 Kas›m 2016 19 Kas›m 2016 PLAST‹K, KAUÇUK CAKARTA ENDONEZYA

PLASPAK INDONESIA 16 Kas›m 2016 19 Kas›m 2016 AMLBALAJ Cakarta ENDONEZYA

DRINKTECH INDONESIA 16 Kas›m 2016 19 Kas›m 2016 ‹ÇECEK Cakarta ENDONEZYA

International Caspian Environmental Exhibition 16 Kas›m 2016 18 Kas›m 2016 Çevre koruma ve teknolojileri Bakü Azerbaycan

HOTELIA 17 Kas›m 2016 20 Kas›m 2016 Otel ekipmanlar› Selanik YUNAN‹STAN

JIMTOF-Japan International Machine Tool Fair 17 Kas›m 2016 22 Kas›m 2016 Makine Tokyo JAPONYA

AfricaCom 17 Kas›m 2016 19 Kas›m 2016 Telekomünikasyon Cape Town G.AFR‹KA

Midest 17 Kas›m 2016 20 Kas›m 2016 Yan Sanayi Paris FRANSA

Foodex 17 Kas›m 2016 20 Kas›m 2016 G›da Cidde S. ARAB‹STAN

BIBE - Bilbao International Bike Exhibition 18 Kas›m 2016 20 Kas›m 2016 Bisiklet Bilbao ‹SPANYA

SPORTFIT BILBAO 18 Kas›m 2016 20 Kas›m 2016 Spor ürünleri Bilbao ‹SPANYA

Metalex 18 Kas›m 2016 21 Kas›m 2016 Makine, metal / sac iflleme Bangkok TAYLAND

BEBES & MAMAS 19 Kas›m 2016 20 Kas›m 2016 Bebek ve anne ürünleri Madrid ‹SPANYA

Agrotech 19 Kas›m 2016 22 Kas›m 2016 Tar›m veTar›m Makineleri Chandigarh H‹ND‹STAN

MEBEL 21 Kas›m 2016 25 Kas›m 2016 Mobilya Moskova RUSYA

AGRA INNOVATIVE AFRICA 22 Kas›m 2016 24 Kas›m 2016 TARIM Lagos N‹JERYA

JEWELLERY ARABIA 22 Kas›m 2016 26 Kas›m 2016 Mücevherat Manama BAHREYN

AGROMEK 22 Kas›m 2016 25 Kas›m 2016 Tar›m ürünleri, tar›m makineleri Herning DAN‹MARKA

Lux Live 22 Kas›m 2016 23 Kas›m 2016 Ayd›nlatma Londra ‹NG‹LTERE

Bauma China 22 Kas›m 2016 25 Kas›m 2016 ‹nflaat Makineleri fianhay Ç‹N

TINIMTEX 23 Kas›m 2016 27 Kas›m 2016 Haz›r Giyim ve Ayakkab› Köstence ROMANYA

SIB 23 Kas›m 2016 27 Kas›m 2016 Yap› ve Bina Kazablanka FAS

EMPACK 23 Kas›m 2016 24 Kas›m 2016 Paketleme, ambalaj Madrid ‹SPANYA

Logistics Madrid 23 Kas›m 2016 24 Kas›m 2016 Lojistik Madrid ‹SPANYA

PACKAGING INNOVATION - Salón del Packaging de Diseño 23 Kas›m 2016 24 Kas›m 2016 Ambalaj Madrid ‹SPANYA

FIMAP 23 Kas›m 2016 26 Kas›m 2016 Agaç ‹flleme makinalar› Porto PORTEK‹Z

EMAF 23 Kas›m 2016 26 Kas›m 2016 Makine , kal›p, plastik Porto PORTEK‹Z

Marintec Indonesia 23 Kas›m 2016 25 Kas›m 2016 DEN‹ZC‹L‹K Cakarta ENDONEZYA

UZAGROEXPO 23 Kas›m 2016 25 Kas›m 2016 Tar›m Taflkent ÖZBEK‹STAN

UZPRODEXPO 23 Kas›m 2016 25 Kas›m 2016 G›da, içecek, ambalaj Taflkent ÖZBEK‹STAN

WOODEX 24 Kas›m 2016 27 Kas›m 2016 AHfiAP ‹fiLEME Moskova RUSYA

Central Asia Plast World 24 Kas›m 2016 26 Kas›m 2016 Plastik Almat› KAZAK‹STAN

Central Asia Machine World 24 Kas›m 2016 26 Kas›m 2016 Makine ve Otomasyon Almat› KAZAK‹STAN

Madrid Horse Week 24 Kas›m 2016 27 Kas›m 2016 Binicilik Madrid ‹SPANYA

ATF Trade Exhibition 24 Kas›m 2016 26 Kas›m 2016 Haz›r Giyim, Tekstil ve Ayakkab› Cape Town G.AFR‹KA

Saudi Health and Beauty 25 Kas›m 2016 28 Kas›m 2016 Kozmetik C‹DDE S. ARAB‹STAN

ISF (International Sport and Fitness) 25 Kas›m 2016 27 Kas›m 2016 Spor ürünleri Cidde S. ARAB‹STAN

Essen Motor Show 26 Kas›m 2016 04 Aral›k 2016 Motorlu araçlar Essen ALMANYA

Expocosmética Bilbao 28 Kas›m 2016 30 Kas›m 2016 Güzellik, saµl›k, moda Bilbao ‹SPANYA

EXPONAVAL 29 Kas›m 2016 02 Aral›k 2016 Savunma ve Denizcilik Valparaiso fi‹L‹

Aluminium 29 Kas›m 2016 01 Aral›k 2016 Alüminyum Düsseldorf ALMANYA

Composites Europe 29 Kas›m 2016 01 Aral›k 2016 Bilesik malzemeler Düsseldorf ALMANYA

Valve World Expo 29 Kas›m 2016 29 Kas›m 2016 Amatür Düsseldorf ALMANYA

POLLUTEC LYON 29 Kas›m 2016 02 Aral›k 2016 Çevresel teknoloji ve ekipmanlar Lyon FRANSA

FI Europe & NI 29 Kas›m 2016 01 Aral›k 2016 G›da ve G›da Malzemeleri Frankfurt ALMANYA

YURTDIŞI FUARLAR TAKVİMİ

Fuar Tarihi Konusu Yeri Fuar Tarihi Konusu Yeri

36 KASIM 2016

FUAR_EKO_girisim_KASIM.qxp:EKO_girisim_fuar  11/11/16  2:24 PM  Page 1



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
TURKCHEM Chem Show Eurasia 2016 10 Kas›m 2016 12 Kas›m 2016 Hammadde, Yard›mc› Madde, Saf, Özel, Spesifik Kimyasallar, Labaratuar Cihazlar› ve Üretim Teknolojileri ‹stanbul
CITYSCAPE Türkiye 10 Kas›m 2016 12 Kas›m 2016 Gayrimenkul, Finanasman, Yat›r›m, Proje Yönetimi ve Gelifltirme ‹stanbul
Mezun Amerika ve ‹ngilterede Eµitim Fuar› 12 Kas›m 2016 12 Kas›m 2016 Yurtd›fl› Eµitim, Eµitim Materyalleri ve Teknolojileri ‹stanbul
INARTS Yurtd›fl› ve Yurtiçi Sanat Okullar› Fuar› 12 Kas›m 2016 13 Kas›m 2016 Sanat ve Tasar›m Eµitimi ve Kariyer ‹stanbul
35.Uluslararas› ‹stanbul Kitap Fuar› 12 Kas›m 2016 20 Kas›m 2016 Kitap ve Süreli Yay›nlar ‹stanbul
ARTIST 2016 26.Uluslararas› ‹stanbul Sanat Fuar› 12 Kas›m 2016 20 Kas›m 2016 Sanat ‹stanbul
NFV EXCO 14 Kas›m 2016 15 Kas›m 2016 Sert Kabuklu Yemifller, Meyve ve Sebzeler, Teknolojiler ‹stanbul
Piltech Pil Akü Batarya ve Teknolojileri Fuar› 16 Kas›m 2016 18 Kas›m 2016 Tafl›nabilir Enerji Kaynaklar›, fiarj Aletleri ve At›klar›n Yönetimi ‹stanbul
TIREX Lastik ve Teknolojileri Fuar› 16 Kas›m 2016 18 Kas›m 2016 Lastik, Jant, Zincir ve at›klar›n yönetimi ‹stanbul
Uluslararas› Logitrans Transport Lojistik Fuar› 16 Kas›m 2016 18 Kas›m 2016 Tafl›mac›l›k, Lojistik, ‹ntermodal Uygulamalar, Depolama Telematik ‹stanbul
24.Uluslararas› Yapex 16 Kas›m 2016 19 Kas›m 2016 Yap›-‹nflaat Yenileme ve Restorasyon Antalya
Natural Stone 2016 16 Kas›m 2016 19 Kas›m 2016 Mermer, Doµal Tafl ve Teknolojileri ‹stanbul
Adana Tar›m Fuar› 2016 16 Kas›m 2016 20 Kas›m 2016 Tar›m, Hayvanc›l›k, Tavukçuluk, Süt Endüstrisi Adana
Emlak 2016 16 Kas›m 2016 20 Kas›m 2016 Konut ve ‹flyeri Projeleri ve Bunlar›n Pazarlanmas› ve Finansman›na Yönelik Çözümler ‹stanbul
Adana 9. Sera - Bahçe Fuar› 2016 16 Kas›m 2016 20 Kas›m 2016 Serac›l›k, Bahçecilik, Fidanc›l›k, Tohumculuk, Çiçekçilik ve Teknolojileri Adana
Paintistanbul 2016 17 Kas›m 2016 19 Kas›m 2016 Boya Sanayi ve Yard›mc› Maddeler ‹stanbul
5.Domatexpo Domates Yetifltiriciliµi ve Tekn.Fuar› 17 Kas›m 2016 19 Kas›m 2016 Domates Üretimi ve Pazarlamas›ndaki Teknikler ve Teknolojiler Antalya
Bursa Kurumsal Firma ‹htiyaçlar› ve Pazarlama Fuar› 17 Kas›m 2016 20 Kas›m 2016 Pazarlama, ‹letiflim, Eµitim, Yaz›l›m, Reklam,, Dan›flmanl›k, Bursa
STI 17 Kas›m 2016 20 Kas›m 2016 K›rtasiye, Ofis Araçlar› ve Eµitim Teknolojileri ‹zmir
Ortadoµu G›da 6.G›da-Tek Fuar› 17 Kas›m 2016 20 Kas›m 2016 Yöresel G›da, ‹çecek ve Coµrafi ‹flaret Tescilli Yöresel Ürünler Diyarbak›r
15.‹stanbul Perakende Fuar› 23 Kas›m 2016 24 Kas›m 2016 Maµaza, Market, Al›flverifl Merkezlerine Yönelik Ürün, Hizmetler ve Al›flverifl Merkezleri Yat›r›mc›lar› ‹stanbul
Aysaf 17. Uluslararas› Ayakkab› ve Yan Sanayi Fuar› 23 Kas›m 2016 26 Kas›m 2016 Ayakkab› Yan Sanayi Ürünleri, Aksesuar, Deri, Suni Deri, Taban, Tekstil, Makineler, Kurum Mümessillikler ve Dergiler ‹stanbul
S‹RHA-‹STANBUL 2016 24 Kas›m 2016 26 Kas›m 2016 Otel, Restoran ve Catering Sektörleri için G›da, Ekipman ve Hizmetleri Fuar› ‹stanbul
Flower Show ‹stanbul 2016 24 Kas›m 2016 27 Kas›m 2016 ‹ç ve D›fl Mekan Mevsimlik Süs Bitkileri ve Yan Sanayi ‹stanbul
Göller Bölgesi-Yayla fiartlar›nda Tar›m ve Hayvanc›l›k 24 Kas›m 2016 27 Kas›m 2016 Tar›m ve Hayvanc›l›k Isparta
Otomotiv Yedek Parça Komponent ve Teknolojileri 24 Kas›m 2016 27 Kas›m 2016 Otomotiv, Motorsiklet Yedek Parça, Komponent, Tamir Bak›m Ekipmanlar›, Y›kamaTeknolojileri, Aksesuar, Tuning, LPG Sistemleri Ankara
ANKA-PAK 2016 1.Ambalaj ve Paketlem Fuar› 24 Kas›m 2016 27 Kas›m 2016 Ambalaj ve Ambalaj Makineler, Etiket Ankara
URBAN EXPO EURASIA 24 Kas›m 2016 27 Kas›m 2016 ‹fl Makineleri, Kent Mobilyalar›, Park Bahçe Düzenlemeleri, Spor Tesisleri Ekipmanlar›, Ayd›nlatma, Altyap›, Yang›, ‹fl Saµl›µ› ve Güvenliµi, Trafik, Ayd›nlatma ‹stanbul
Samsun G›da 2016 24 Kas›m 2016 27 Kas›m 2016 G›da ve ‹çecek Ürünleri, G›da ‹flleme Teknolojileri, Unlu Mamüller, Soµutucular, Depolama, Paketleme ve Maµaza Market Ekipmanlar› Samsun
Maden Türkiye 24 Kas›m 2016 27 Kas›m 2016 Maden Arama, Üretim, Tafl›ma, Cevher Haz›rlama, Yönetim Teknolojileri ve Hizmetleri, Maden ve Tünelcilik Ekipmanlar› ‹stanbul
Kauçuk 2016 ‹stanbul 9.Kauçuk Endüstrisi Fuar› 24 Kas›m 2016 27 Kas›m 2016 Kauçuk Endüstrisi ‹stanbul
E2 Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Fuar› 25 Kas›m 2016 27 Kas›m 2016 Elektrik ve Elektronik Teknolojileri ‹stanbul
MAGIC Ulusal ‹htisas Deri Fuar› 25 Kas›m 2016 29 Kas›m 2016 Giysilik, Ham Deriler, Deri Konfeksiyon, Deri ‹flleme Makineleri, Finisaj, Kimyasallar ‹stanbul
Türkiye Ev ve Mutfak Gereçleri Üret. ‹hracatç›lar› F. 30 Kas›m 2016 3 Aral›k 2016 Züccaciye, Dekoratif Ev Aksesuarlar› ve Elektrikli Ev Eflyalar› ‹stanbul
Growtech Eurasia 2016 30 Kas›m 2016 3 Aral›k 2016 Sera, Tar›m Ekipmanlar› ve Teknolojileri Antalya
Trafik ‹stanbul 1 Aral›k 2016 3 Aral›k 2016 Trafik Sistemleri ve Alt Yap› ‹stanbul
Metro & Rail ‹stanbul 1 Aral›k 2016 3 Aral›k 2016 Hafif Rayl› Sistemler, Demiryolu Teknolojileri ‹stanbul
Travel Turkey ‹zmir 10.Turizm Fuar ve Konferans›" 1 Aral›k 2016 4 Aral›k 2016 Turizm Fuar ve Konferans› ‹zmir
Bursa Kozmetik, Güzellik, Estetik, Kiflisel Bak›m 1 Aral›k 2016 4 Aral›k 2016 Kozmetik, Güzellik, Estetik, Kiflisel Bak›m ve Ürünleri Bursa
Bursa Evlilik, Düµün Haz›rl›klar›, Organizasyon 1 Aral›k 2016 4 Aral›k 2016 Evlilik, Düµün Haz›rl›klar›, Organizasyon, Abiye Giyim, Tak› ve Aksesuarlar› Bursa
41.Uluslarararas› Gamex/Compex Fuar› 1 Aral›k 2016 4 Aral›k 2016 Bilgisayar ve Bilgisayar Oyunlar› Teknolojileri ‹stanbul
Pazarlama Fuar› 2016 7 Aral›k 2016 8 Aral›k 2016 Pazarlama ‹stanbul
Plast Eurasia ‹stanbul 2016 7 Aral›k 2016 10 Aral›k 2016 Plastik Makineleri, Kimyasallar, Hammaddeler, Kal›p, Is›, Kontrol Cihazlar›, Hidrolik-Pnömatik ‹stanbul
SILMO‹STANBUL Optik Fuar› 8 Aral›k 2016 11 Aral›k 2016 Optik ve Oftalmolojik Ürünler, Yedek Parçalar, Endüstri Makineleri ‹stanbul
Tuch Expo- Tuhafiye ve Hobi Ürünleri Ticaret Fuar› 8 Aral›k 2016 11 Aral›k 2016 Tuhafiye ve Hobi Ürünleri ‹stanbul
Fespa Eurasia 8 Aral›k 2016 11 Aral›k 2016 Dijital, Serigrafi, Tekstil Bask› ve Endüstriyel Reklam ‹stanbul
Çin Zhej›ang ‹hraç Fuar› 2016 8 Aral›k 2016 11 Aral›k 2016 3.Çin Zhej›ang ‹hraç Ürünleri Fuar› ‹stanbul
Otomasyon Fuar› 2016 8 Aral›k 2016 11 Aral›k 2016 Elektrik, Elektronik, Otomasyon, Ayd›nlatma, ‹letiflim Bursa
‹fl ve ‹flçi Güvenliµi, Saµl›µ› ve Ekipmanlar› Fuar› 8 Aral›k 2016 11 Aral›k 2016 ‹fl ve ‹flçi Güvenliµi, Saµl›µ› ve Ekipmanlar› Bursa
Bursa Demir-Çelik 2016 8 Aral›k 2016 11 Aral›k 2016 Demir-Çelik, Döküm, Demird›fl› Metaller, Ürün ve Üretim Makineleri Bursa
Bursa 15.Uluslararas› Metal ‹flleme Teknolojileri Fuar› 8 Aral›k 2016 11 Aral›k 2016 Metal ‹flleme Makineleri, Kaynak, Kesme, Delme Teknolojileri, El Aletleri, Pnömatik, Hidrolik (Depolama ve ‹stifleme Özel Bölümü) Bursa
Bursa 8.Sac ‹flleme Teknolojileri Fuar› 8 Aral›k 2016 11 Aral›k 2016 Sac, Boru, Profil, ‹flleme Teknolojileri ve Yan Sanayileri Bursa
Gayrimenkul Yat›r›m Fuar› 2016 9 Aral›k 2016 11 Aral›k 2016 2.Çukurova Gayrimenkul ve Proje Yat›r›m› Adana
Educaturk Eµitim ve Kariyer Fuar› 12 Aral›k 2016 13 Aral›k 2016 Eµitim ve Kariyer ‹stanbul
Gapshoes 14 Aral›k 2016 17 Aral›k 2016 Ayakkab›, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Gaziantep
‹BS Anne Bebek Çocuk Fuar› 16 Aral›k 2016 18 Aral›k 2016 Anne Bebek ve Çocuk Fuar› ‹stanbul

Fuar Tarihi Konusu Yeri

YURTİÇİ FUARLAR TAKVİMİKasım 2016
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MAL TALEP

NİJERYA
Firma Adı: Lubcon Limited

Adres: Nijerya Federal Cumhuriyeti Ankara
Büyükelçiliği - Uğur Mumcu’nun Sokağı, No: 56
Gaziosmanpaşa - Ankara,
Yetkili Kişi: Mrs. Oluwakemi Adubi Osunnaıke /
Charge D. Affaires a.i
Tel: +90.312.448 1077; 
Faks:+90.312.448 1082; 
e-mail: embassynigeriaturkey@gmail.com 
Nijerya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği
Ticaret Müşavirliği tarafından, Nijerya’da
yerleşik imalat, petrol, inşaat, konaklama, tarım
ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren
Lubcon Group’un bir üyesi olup, yağlayıcılar ve
gres yağı üreten Lubcon Limited Şirketi’nin,
susam tohumu karşılığında Türkiye’den baz yağ
(SN 150, SN 500, BS 150, 600N) ithal etmek
istediği bildiriliyor. 

UKRAYNA
Firma Adı: ERIDON

Adres: 03191, Kyiv, PO Box 50 - Ukraine
Tel: +380.44.536-92-00; 
Cep Tel: +380.44.501-88-30; 
e-mail: office@eridon.ua; 

web: www.eridon.ua
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından,
dünyadaki gıda maddeleri ve içeceklerin
bileşenlerinden eczacılık ürünlerine, hayvan
yemlerine, kâğıt ürünlerine kadar binlerce
alanda kullanılan rafine edilmiş mısır
ürünlerinin (malt, nişasta, mısır yağı, hayvan
yemi, mısır ekstresi) elde edildiği mısır işleme
tesisleri (corn refining plants) ve diğer tarımsal
tesisler kuran firmanın Türkiye’de tesisler
kurmak ve Türkiye’deki tarım işletmeleriyle
işbirliği yapmak istediği bildiriliyor. 

Firma Adı: OLIRPI PRIVAT ENTERPRISE
Adres: 22, HNIVANSKE HIGHWAY LINE

1ST, VINNITSA REGION, UKRAINE, UA 21008
Yetkili Kişi: Oleg Pizniak / CEO
Tel: +380.93.188 4050; 
Cep Tel: +380.50.445 0772; 
e-mail: olpi2006@meta.ua 
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından,
OLIRPI firmasının, bitki sapları ve samanları ile
ayçiçeği kabuklarının sıkıştırılması ve ısıl
işlemden geçirilmesi yöntemiyle üretilen çapları
6 ile 8 mm olan katı bio-yakıtları (fuel pellets)
Türkiye’ye ihraç etmek istediği bildiriliyor. Söz

konusu ürünün teslim şeklinin FCA ve fiyatının
40 - 50 Euro/ton olduğu belirtiliyor. 

Firma Adı: ERIDON
Adres: 03191, Kyiv, PO Box 50 - Ukraine

Tel: +380.44.536-92-00; 
Cep Tel: +380.44.501-88-30; 
e-mail: office@eridon.ua; 
web: www.eridon.ua
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından,
bitki koruma maddeleri (yabani bitki
öldürücüler, mantar ilaçları, böcek öldürücüler,
dezenfektanlar, nem çekiciler, dezenfektanlar
ve tarımsal bitki koruma etkili sistemler,
büyüme düzenleyicileri) ve gübreler üreten
firmanın, ürünlerini Türkiye’ye de satmak
istediği bildiriliyor. 

Firma Adı: BROTEP – ECO PRJSC
Adres: 88 Yaroslav Mudryi Str. City of

Brovary, 07400, Ukraine
Yetkili Kişi: Dmitry Miroshnicov / CEO Ukraine
intensive exports Program
Tel: +380.44.2090711; 
Cep Tel: +380.56.4093030; 
e-mail: expo@exim.net.ua; 

Yurtdışından
24 işbirliği teklifi

1

2

4

3

5

Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’ne (TOBB)
ekim ayı içerisinde birçok
farklı ülkeden işbirliği
teklifi geldi. Yurtdışından
gelen 24 işbirliği çağrısını
sizler için derledik.
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web: http://gradirni.com.ua/
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından,
enerji tasarruflu soğutma kuleleri tasarımı,
üretimi, kurulumu ve bakımı ile soğutma
kuleleri bileşenleri üreticisi ve aynı zamanda su
geri dönüşüm sistemleri alanında faaliyet
gösteren mühendislik firmasının ürünlerini
[HCDCS (Harmonized commodity description
and coding system) Kodu: 841989] ülkemize de
satmak istediği bildiriliyor. 

TUNUS
Firma Adı: SARL SOTIM

Adres: 21, Av. Habib Bourguiba–2080–Ariana
Yetkili Kişi: Bentorcha
Tel: +216.71.703 702; 
Faks:+216.71.703 722; 
e-mail: sotim@sotim.tn
T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
tarafından Sarl Sotim firmasının ülkemizden
plastik torbalar (GTİP No: 392321 ve 392329)
almak istediği bildiriliyor. 

Firma Adı: M&M de Commerce
Adres:3, av. 14 janvier – Wardanine

5010 – Monastir
Yetkili Kişi: Med Ali SLIMEN
Tel: +216.73.519 770;
Faks:+216.73.519 770; 
e-mail: slimenmohamedali@gmail.com 
T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
tarafından M&M de Commerce firmasının
ülkemizden çeşitli gıda ürünleri (GTİP No:
180631, 180690, 210500, 190531, 190590,
190532, 220290) almak istediği bildiriliyor. 

İRAN
Firma Adı: HADIANKHAMSE Co., Ltd.

Adres: Number 210, Second Floor, Momtaz
Building, Imam Street Zanjan , IRAN ,
4514636951
Yetkili Kişi: Sepideh Sabetghadam
Tel: +98.24.33365293; 
Cep Tel: +98.912.2412552;
Faks:+98.24.33320596; 
e-mail: s.sabetghadam@hadiankhamse.com; 
web: www.hadiankhamse.com
Ulusal ve uluslararası boyutta üretim
şirketlerinin gereksinimi olan kimyasal
hammadde, tarım, sanayi ve aynı zamanda ilaç
malzemeleri ve gıda ürünleri tedarikçisi olan

firmanın, çinko külçe, kurşun külçe, bakır külçe,
çinko sülfat, bakır sülfat, demir sülfat,
alüminyum sülfat ve permanganat potasyum
ihraç etmek istediği bildiriliyor. Firma yetkilisi
Sepideh Sabetghadam ile Türkçe iletişim
kurulabilirler. 

YUNANİSTAN
Firma Adı: Demi KACHRAMANOGLOU

Adres: Athens / Greece
Yetkili Kişi: Damianos Kachramanoglou
Tel: +30.210.8130750; 
Cep Tel: +30.693.2701247;
Faks:+30.210.813075;
e-mail: demikach@otenet.gr 
Damianos Kachramanoglou'nun, Almanya’daki
bir gıda maddeleri bileşenleri acentesi olan
Gisela Perpeet adına, Türkiye’den keçiboynuzu
(harnup) tohumu (çekirdeği)
üreticileri/tedarikçileri aradığı bildiriliyor. 

HİNDİSTAN
Firma Adı: RICH MARBLE AND

GRANITES
Adres: 13 Armenian Street, Kolkata 700 001
Yetkili Kişi: Sanjay Kumar Jhunjhunwala
Tel: +91.98.306 37219; 
Cep Tel: +91.98.; 
e-mail: richmarble@yahoo.com 
Hint mermeri, granit ve doğal taşları satıcısı
olan firmanın ürünlerini (absolute black granite
slabs, black galaxy slabs, Kashmir white, raw
silk, tan brown and other various colors
available in India) ülkemize de ihraç etmek
istediği bildiriliyor. 

KAZAKİSTAN
Firma Adı: ASTANA MINING

EXPLORATİON COMPANY
Adres: 010000, Astana, Kazakhstan, ,
Yetkili Kişi: Fazylbek Absattaruly / Gnl. Director
Tel: +7.7172.769 135; 
Cep Tel: +7.775.480 0035; 
e-mail: fazylbek@gmail.com 
Astana Mining Exploration Company adlı Kazak
madencilik şirketinin, yeni açtığı maden
sahasından çıkan doğal krizopras isimli değerli
taşları Türkiye’ye de ihraç etmek istediği
bildiriliyor. Madencilik alanında faaliyet
gösteren ve altın madeni işleten şirketin üst
düzey yöneticisi olan Fazylbek Absattaruly,

TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı
kapsamında her yıl düzenlenen etkinliklerden
birisine Kazakistan’dan katıldı. Fazylbek
Absattaruly ile Türkçe iletişim kurulabilir. 

SIRBİSTAN
Firma Adı: PARK SISTEM DOO

Adres: 21 000 NOVI SAD SERBIA, EUROPE
SVETOZARA MILETICA 24
Tel: +381.21.6616 341; 
Cep Tel: +381.62.280 070; 
Faks:+381.21.6616 341; 
e-mail: office@fastenergydrink.com;
web: www.fastenergydrink.com
Sırbistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği
tarafından, Novi Sad şehrinde bulunan ve enerji
içecekleri üreten PARK SISTEM DOO firmasının
enerji içecek ürünlerini Türkiye’ye ihraç etmek
istediği bildiriliyor. 

TÜRKMENİSTAN
Firma Adı: AYSÖZEN

Adres: Ashgabat - TURKMENISTAN
Yetkili Kişi: Bayram BAYRAMOW / Müdür
e-mail: bbayram@aysozen.com 
Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ın kuzeyinde
kurulan ülkenin ilk organize sanayi bölgesinde
karton kutu fabrikası kuran firmanın, karton
kutu imalatında kullanacağı oluklu mukavvayı
Türkiye’den temin etmek istediği bildiriliyor.
Firmanın özellikle Doğu – Güneydoğu – İç
Anadolu yani İran sınırına yakın illerimizdeki
oluklu mukavva (safiha) üreticileriyle görüşmek
istediği belirtiliyor. İlgilenen firmalarımız “TOBB
Türkçe Konuşan Girişimciler Grubu” üyesi olan
Bayram Bayramow ile Türkçe iletişim
kurabilirler. 

MACARİSTAN
Firma Adı: ALX Macar Ticareti

Geliştirme Merkezi
Adres: İncilipınar Mah. Nişantaşı Sok. Cazibe İş
Merkezi No:13 Daire:1301 Şehitkamil / G.ANTEP
Yetkili Kişi: Alper BAKIR / İş Geliştirme Müdürü
Tel: +90.342.215 3376; 
Cep Tel: +90.505.982 7371; 
Faks:+90.342.215 3377; 
e-mail: alper.bakir@alx.com.tr;
web:www.alx.com.tr
ALX Macar Ticareti Geliştirme Merkezi
tarafından, tarım sektörü için toprağın su tutma
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oranını arttırmak üzere kullanılan organik bazlı
bir sıvı üreten bir Macar firmasının ürünlerini
Türkiye’ye de satmak istediği bildiriliyor. 2014
yılında Macaristan’da kurulan şirketin,
Macaristan, Polonya, Fas, Güney Afrika, İrlanda
ve İngiltere’de bayilik sistemi ile satışlarını
sürdürdüğü belirtiliyor. Püskürtülerek
uygulanan su tutucunun, organik olduğu için
toprak ve bitki sağlığına zararlı bir içeriğinin
olmadığı, toprağın su ihtiyacını yüzde 50
oranında azalttığı, kuraklık ve su kaybını
azalttığı, toprağın verimini artırdığı, bitkilerin
daha uzun ömürlü olmasını sağladığı, bakım ve
sulama maliyetlerini azalttığı söyleniyor. Firma
ve çözümleri ile ilgilenen ve bağlantı kurmak
isteyen kuruluşların, 'Wat 1/su tutucu'
referansıyla ALX Macar Ticareti Geliştirme
Merkezi’ne başvurmaları gerekiyor. 

Firma Adı: ALX Macar Ticareti
Geliştirme Merkezi

Adres: İncilipınar Mah. Nişantaşı Sk Cazibe İş
Merkezi No:13 Daire:1301 Şehitkamil/ G.ANTEP
Yetkili Kişi: Alper BAKIR/ İş Geliştirme Müdürü
Tel: +90.342.215 3376; 
Cep Tel: +90.505.982 7371; 
Faks:+90.342.215 3377; 
e-mail: alper.bakir@alx.com.tr; 
web: www.alx.com.tr
2000 yılında Macaristan’da kurulan, 2011 yılında
yaptığı iştiraklerle Avrupa, Kuzey Amerika ve
Asya’da kendisini uluslararası boyutlara taşımış
olan, mobil ödeme çözümleri ile bankalar, mobil
şebeke operatörleri, belediyeler ve firmalara
geniş bir yelpazede hizmet veren firmanın mobil
ödeme çözümü ürünlerini Türkiye’de de satmak

istediği bildiriliyor. Akıllı cep telefonları vasıtası
ile randevu alınıp SMS ile ödeme ve araç park
imkânı sağlayan sistemi ile Avrupa’da bu
konuda lider konumda olduğu belirtilen
firmanın, Vodafone, T mobile gibi mobil şebeke
operatörleri, Telenor gibi telekomünikasyon
şirketleri, Otpay ve Erste Mobile Pay mobil
otomatik ödeme sistem şirketleri ile MasterCard
gibi bankalar ve tüketicilerinin kart ve kredi
kartı ile ödeme sistemlerini sağlayan
uluslararası çapta şirketler ile işbirliğinin
bulunduğu da belirtiliyor. Firma ve çözümleri ile
ilgilenen ve bağlantı kurmak isteyen
kuruluşların, 'mobil ödeme çözümleri'
referansıyla ALX Macar Ticareti Geliştirme
Merkezi’ne başvurmaları gerekiyor. 

RUSYA
Firma Adı: NPK "Clean world"

Yetkili Kişi: Gabchenko Valery / Commercial
Director of OOO NPK "Clean world"
Tel: +7.495.409-98-77; 
e-mail: vng.tersus@gmail.com 
Rusya Ticaret Temsilciliği tarafından, Rusya’nın
önde gelen organik gübre şirketlerinden olan
OOO NPK "Clean world" Şirketinin, Türkiye’de
proje uygulama ortaklığı ve organik gübre satışı
konusunda işbirliği yapabileceği firmalar aradığı
bildiriliyor. Hali hazırda Doğu ve Batı Avrupa ile
Amerika ülkelerine ihraç edildiği bildirilen söz
konusu organik gübrenin kullanılmasıyla
toprağın durumuna bağlı olarak ürün veriminde
yüzde 7 ile  15 oranında artış sağlandığı
belirtiliyor. Malların teslim şeklinin FOB sistemi
üzerinden, taşımanın deniz yoluyla olacağı ve en
az partinin 3 bin ton olacağı söyleniyor. 

Firma Adı: GEYSER LLC
Adres: 195279, Saint Petersburg,

shosse Revolyutsii, 69
Yetkili Kişi: Mr. Sharaf Kochkarov / Deputy
Commercial Director
Tel: +7.812.605 00 55; 
Cep Tel: +7.981.131 59 49; 
Faks:+7.812.605 00 55; 
e-mail: ksr@geizer.com ; 
web: http://geyser.pro
Rusya Ticaret Mümessilliği tarafından, su arıtma
sistemleri, ev tipi tezgâh altı su filtreleri, filtreli
sürahiler ve bunların kartuşlarını üreten
GEYSER Şirketi’nin ürünlerini Türkiye’ye de
ihraç etmek istediği bildiriliyor. 

Firma Adı: INTERSKOL
Adres: 141400, Khimki, ul. Leningrad, d.29

Tel: +7.495.665-76-31 ext 1; 
e-mail: interskol@interskol.ru; 
web: www.interskol.ru
Rusya Ticaret Temsilciliği tarafından, makine
setleri, genel amaçlı elektrikli el aletleri
(matkaplar ve akülü cihazlar ve vidalamalar),
beton ve diğer inşaat makineleri (inşaat
makineleri, kırıcı ve deliciler), ağaç işleme
(testereler) ve küçük inşaat ekipmanları üreten
firmanın ürünlerini Türkiye’ye de ihraç etmek
istediği bildiriliyor. 

Firma Adı: Experimental Plant ltd
Adres: Russia, Sverdlovsk Region,

REZH, Objezdnaya 3,
Tel: +7.3436.22560; 
Faks:+7.3436.24399; 
e-mail: info@e-z.ru; 
web: www.e-z.ru
Rusya Ticaret Temsilciliği tarafından, Rusya
Federasyonu’nda çeşitli sektörler için makine ve
ekipmanlar (taş ocağından taş çıkarma ve doğal
taş işleme ekipmanı, tarım makineleri, yük
taşıma araçlarının tamiri için özel freze
makineleri ile standart dışı ürün ve ekipmanlar)
üreten Experimental Plant ltd. Firmasının taş
ocaklarında kullanılan kesme vb. makinelerini
Türkiye’ye ihraç etmek istediği bildiriliyor. 

Firma Adı: DTF Drilling Technologies
Factory

Adres: Russia, Saint-Petersburg Strelna,
Nizhnjaja Kolonia, 51.
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Yetkili Kişi: Vera Sukhareva / Export Manager
Tel: +7.812.640-13-41; Cep Tel: +7.911.923 99 71;
Faks:+7.812.640-19-50; e-mail: svi@zavodbt.ru;
web:www.zavodbt.com
Rusya Ticaret Temsilciliği tarafından, Rusya
Federasyonu ve BDT ülkelerinin bölgede önde
gelen sondaj ekipmanı üreticilerinden birisi olan
DTF Drilling Technologies Factory firmasının,
ürünlerini (Drill rigs, CPT trucks, Drilling tools,
Mud pumps, Air compressors, Spare parts for
rigs) Türkiye’ye ihraç etmek istediği bildiriliyor. 

Firma Adı: KOZ L.L.C. “Kamyshinsky
Opytny Zavod”

Adres: 1B. Kubanskaja str., Kamyshin, Russia
403888
Tel: +7.8445.9-11-13; 
Faks:+7.8445.9-57-47; 
e-mail: info@koz.ru; 
web: www.koz.ru
Rusya Ticaret Temsilciliği tarafından; petrol
depoları, yakıt ve yağlama maddeleri ambarları,
petrol rafinerileri ve petrokimya tesisleri, liman
terminalleri, petrol ve gaz şirketleri, benzin
istasyonları, enerji işletmelerinin yanı sıra diğer
şirketler petrol ve gaz endüstrisi işletmeleri için
petrol ve petrol ürünlerinin doldurma ve
boşaltma ekipmanlarının tasarımı, üretimi ve
tedariki faaliyetleri bulunan KOZ L.L.C.
Şirketinin, ürünlerini Türkiye piyasasına da
sunmak istediği bildiriliyor. 

AVUSTRALYA
Firma Adı: Emporium-Direct Pty. Ltd.

Adres: Sydney, Australia, ,
Yetkili Kişi: Hakan Ömer / Director
Tel: +61.2.9643 8800; 
Faks:+61.2.9643 8900; 
e-mail: emporium-direct@bigpond.com 
26 yıldır Avustralya'da Sydney'de yaşadığını ve
hâlihazırda Asya’daki birçok ülkeden paketleme
ve temizlik gereçleri üzerine muhtelif malları
Avustralya’ ya ithal edip, toptan sattığını ifade
eden yurttaşımız, Türkiye’den rekabet kabiliyeti
bulunan kaliteli her hangi bir ürün ve/veya
ürünlerin Avusturalya’ya ithalatı, pazarlaması ve
dağıtımı üzerine işbirliğine gitmek istediğini
bildiriyor. Üniversite lisans ve lisansüstü
eğitimini Avustralya’da gerçekleştirmiş olan,
uygun bir ekibi, uygun nakliye ekipmanı ve
gümrük alanının yakınında çeşitli büyüklüklerde

depolarının bulunduğunu belirten yurttaşımız,
rekabet kabiliyeti bulunan kaliteli ürün
üreticilerinin hakkaniyetli ve mantıklı işbirliği
tekliflerini beklediğini belirtiyor. 

SURİYE
Firma Adı: Khaled Katmawi Sabbagh

Adres: PO Box 11547, First Floor-Swaid
Building,, AI Andalos Street, Aleppo, Syrian Arab
Republic
Yetkili Kişi: Khaled Katmawi Sabbagh
e-mail: khaled.sabbagh7691@gmail.com 
Kule inşa etmeksizin rüzgâr balonu ile yerden
250 ila 500 metre yükseklikteki güçlü rüzgârdan
yararlanarak enerji elde edilmesi için yeni bir
yöntem geliştiren Suriyeli mucit Khaled K.
Sabbagh, tekniğini daha da geliştirebilmek ve
ticarileştirebilmek için Türkiye’den bir
girişimci/yatırımcı aradığını bildiriyor.
İngiltere’den uluslararası patent aldığını bildiren
Mucit, bu yöntemi ile üretilecek enerji
maliyetinin, geleneksel yel değirmenleriyle
üretilecek aynı miktardaki enerjinin maliyetinin
yüzde 20’si kadar olduğunu belirtiyor. 

BOSNA HERSEK
Firma Adı: ENERGOINVEST, d.d.

SARAJEVO
Adres: 71000 Sarajevo, Hamdije Ćemerlica 2
Bosnia and Herzegovina
Yetkili Kişi: Zajim Aljicevic / Director,
Information&Telecommunication Sector
Tel: +387.33.703 600 / 703 6; 

Cep Tel: +387.61.215 996; 
Faks:+387.33.657 458; 
e-mail: zajim.aljicevic@energoinvest.ba; 
web: www.energoinvest.ba
İhracat odaklı, çokuluslu ve çok disiplinli bir
mühendislik firması olarak 1951 yılında
kurulmuş olan Energoinvest d.d. Sarajevo
şirketinin, Türk telekomünikasyon, bilgi
teknolojileri ve yazılım firmaları ile bilgi
alışverişine başlama ve işbirliği yapmak istediği
bildiriliyor. Firmanın elektrik enerjisi, enerji
iletim hatları, telekomünikasyon ve bilgi
teknolojileri, telekom yazılımı geliştirme,
otomasyon, petrol, gaz ve petrokimya, çevre
koruma ve su dağıtım sistemleri ile termal
enerjiyle çalışan tesisler alanlarında
müşterilerinin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş
iletişim çözümleri sunduğu belirtiliyor. 3G/4G
teknolojileri, IP/MPLS çekirdek ağ çözümleri,
PTP/PMP radyo gibi FTTX ve kablosuz
teknolojiler, WiFi, WiMAX vb teknolojileri,
DSLAM/MSAN, Softswitch alanlarındaki teknoloji
geliştirme ve en son dünya trendlerini izleyen
Energoinvest d.d. Saraybosna şirketinin, kendi
tasarımı olan güçlü çözümlerle anahtar teslimi
bazında gerçekleştirdiği işlerin çeşitli telekom
operatörleri ve ekipman satıcılarınca kabul
gördüğü ifade ediliyor. Energoinvest d.d.
Sarajevo şirketinde Müdür olan Zajim Aljicevic
TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı
kapsamında her yıl düzenlenen etkinliklerden
altıncısına Bosna Hersek’ten katılmıştır. Zajim
Aljicevic ile Türkçe iletişim kurulabilir. 
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MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

Kasım 2016

14 Kasım 2016 Pazartesi

� 2016 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

� 2016 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
15 Kasım 2016 Salı

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

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

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

� Ekim 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

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

� Ekim 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
17 Kasım 2016 Perşembe

� 2016 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

� 2016 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
21 Kasım 2016 Pazartesi

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

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

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

� Ekim 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� Ekim 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

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

23 Kasım 2016 Çarşamba

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

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

24 Kasım 2016 Perşembe

� Ekim 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

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

25 Kasım 2016 Cuma

� 1-15 Kasım 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
28 Kasım 2016 Pazartesi

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

� Ekim 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

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

30 Kasım 2016 Çarşamba

� Ekim 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

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

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

� Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları yüzde 75 ve Daha Yüksek Oranda 
Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi

� Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi

� 2016 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi

� 2016 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi

KASIM 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.
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