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DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN 26 İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI...

SOSYAL MEDYA iLE 
SATIŞ ARTIRMA YOLLARI

Sosyal medya uzmanlarından 
işinizi büyütme taktikleri...

Sosyal medya üzerinden iş kurup
başarıya ulaşan girişimciler...

SİİRT FISTIĞI İÇİN KOBİ’LER GÜÇBİRLİĞİ YAPACAK
İTALYA’DA

MARKA YARATTI
KORELİ ORTAKLARIYLA ‘AKILLI KASK’ GELİŞTİRİYOR
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Ekonomist

Sosyal medya KOBİ’lerin yeni mağazası oldu 
Türkiye’de birçoğumuz sosyal medya ile yatıyor, sosyal medya ile
kalıyoruz. Rakamlar da bunu destekler nitelikte. Bu yılın başında
We Are Social tarafından yapılan araştırmaya göre, yaklaşık 79
milyon olan nüfusumuzun 42 milyonu aktif olarak sosyal medya
kullanıyor. Ülkemizdeki aktif internet kullanıcısının 46 milyon
olduğunu göz önünde bulundurursak, sosyal medyanın ne kadar
yaygın olduğunu görebiliriz. 

Sosyal medyayı bir pazarlama aracı olarak kullanan şirket
sayısı da buna bağlı olarak her geçen gün artıyor. Artık büyük ve
orta ölçekli şirketlerin çoğunun sosyal medyada var olduğunu
söyleyebiliriz.

Birçok firma satışlarını sosyal medyaya taşımış durumda.
Zira burada uçsuz bucaksız bir vaha söz konusu.  Her sektör hitap
ettiği kitleye göre kendi mecrasını kullanıyor.

Örneğin, B2B bir firmanın LinkedIn’deki varlığı daha
önemliyken, bir moda markası için Instagram olmazsa olmaz
diyebiliriz. Ama genel alışkanlıklara baktığımız zaman
Facebook’ta ve özellikle kriz durumları için Twitter’da varlık
göstermek hala şart.

Elbette sosyal medyanın da kendi kuralları var. Mesela özgün
olmak, hedef kitleyi iyi analiz ettikten sonra bu kitleye uygun işler
çıkarmak oldukça önemli. Sosyal medya, her gün değişen ve

gelişen, tamamıyla canlı bir dünya. Bu dünyaya ayak uydurmak
ve hızına yetişmek de şart.

Yapılan araştırmalara göre, Facebook ve Instagram’ın satışa
yönelik reklam servisleriyle Twitter’ı geride bıraktıklarını ifade
edebiliriz. Hedefleme olanakları ve sundukları reklam çeşitleri,
aynı zamanda raporlama ve analiz araçlarının da hızlı ve kullanıcı
dostu olması, Facebook ve Instagram’ın reklam pastasından daha
büyük bir pay almasını sağlıyor. 

Elbette Facebook ve Instagram’ın Türkiye’deki üye sayılarının
Twitter’a göre 3 kat daha fazla olması da burada ayrıca önemli
bir etken oluyor. Kısıtlı reklam bütçelerinin yüksek bölümü
Facebook ve Instagram’a ayrılıyor. 

Bu ay kapak haberimizde KOBİ’lerin sosyal medyayı en
efektif nasıl kullanabileceklerini araştırdık. Sosyal medya
uzmanlarının bu yönde çeşitli görüşleri var.

Sosyal medya ile iş fikrini hayata geçiren başarılı
girişimcilere de kapak haberimizde yer verdik.

Hepinize iyi bir ay geçirmeniz dileğiyle…

Not: Yazarımız Doc. Dr. Volkan Demir’in değerli babasının
rahatsızlık geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.
Kendisine Ekonomist ailesi olarak acil şifalar dileriz. 
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Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya platformları
aracılığıyla son zamanlarda yüzlerce start up girişimi hayata
geçti. Butik pastacılıktan kişiye özel tasarım malzemelerine
kadar farklı alanlarda birçok girişim söz konusu. Bu
girişimciler pazarlama, mağaza maliyetleri olmaksızın kısa
sürede önemli bir kitleye bu platformalar üzerinden
oluşabiliyor. Öte yandan Türkiye’de internet kullanıcılarının
42 milyonu aktif olarak sosyal medyada bulunurken, bunun
36 milyonu ise sosyal medyaya mobil cihazlardan bağlanmayı
tercih ediyor. Sosyal medyanın KOBİ’ler önemli bir satış
mecrasına dönüşeceği ifade ediliyor.

Üniversiteli beş gencin girişimi olan Vivosens Biyoteknoloji,
taşınabilir tanı teknolojileri üzerine çalışıyor. Yerinde tanı yapmaya
olanak tanıyan, hızlı taşınabilir bir sistem ve sonuçların anında
görüntülenmesini sağlayacak bir uygulama geliştirdiklerini belirten
şirket ortaklarından Miray Tayfun, “Yerinde tanının hayat kurtardığı
hayvancılık sektörüne yönelik de ürün geliştiriyoruz” diyor.

Doğu Avrupa, Avrasya, Ortadoğu ve Afrika genelinde 10 ülkede
yapılan araştırmalarla ortaya çıkan Ofis İçgörüleri 2016 Raporu’na
göre, Türkiye araştırma yapılan ülkeler arasında en yüksek maliyet
bilincine sahip ülke oldu. Canon Eurasia İş Ürünleri Pazarlama
Müdürü İsmet Özdemir, “10 ülkede ortalama dijitalleşme yüzde 53’te
iken, bu oran Türkiye’deki KOBİ’lerde yüzde 55’e çıkıyor” diyor.

Emekçioğlu Grubu’na bağlı Papağan Kuruyemiş, ihracat yaptığı
ülkelere yeni adresler eklemek üzere çalışmaları hızlandırdı.
İhracatın payını artırmak üzere satış ve pazarlama ağına 2 milyon TL
yatırım yapan şirket, yurtdışı satışların payını ikiye katlamayı
planlıyor. 80 milyon TL cirolu şirket geçen yıl 15 ülkeye ihracat
yaparken, bu yıl 22 ülkeye açıldı.

Otizmin yaygınlaşması bu alana yönelik girişimlerin artmasını sağlıyor.
18 aylıkken otizm spektrum bozukluğu teşhisi konulan oğlu Nuh’un
yaşadığı sorunları görerek bu alana yatırım yapmaya karar veren
Mine Nişlioğlu, yaklaşık bir yıl önce Nuh'un Gemisi Çocuk Terapi ve Aile
Danışmanlığı Merkezi’nin kurdu. Nişlioğlu, bu merkezi Türkiye
geneline yaygınlaştırmayı hedefliyor.

5 İtalya’da marka yarattı

6 KOBİ Gündemi

8 KAPAKKONUSU
KOBİ’lere sosyal
medya önerileri

15 Koreli ortaklarıyla
‘akıllı kask’ geliştiriyor

16 Dijital verileri günde
3 dolara koruyor

18 Taşınabilir tanı
teknolojileri geliştiriyor

19 Siirt fıstığı için KOBİ’ler
güçbirliği yapacak

20 Girişimciliğin umudu
üniversiteli gençler

22 Nuh’un gemisi
Türkiye’ye açılacak!

24 ComPay iş modelini
yurtdışına taşıyacak

26 Dijital pazarlamada büyüyor

27 Papağan Kuruyemiş,
ihracatla büyüyecek

28 “Teknolojik çözümleri üreten
tarafta olacağız”

30 Genetik ve biyoteknolojide
özel ‘kit’ler geliştiriyor

32 “KOBİ’lerde dijital dönüşüm
bilinci artıyor”

34 Cem Ener:
KOBİ’leri Global Pazara
Taşıyan Pratik Çözümler

36 Yurtdışı mal talepleri

40 Yurtiçi fuar takvimi

41 Yurtdışı fuar takvimi

42 Vergi takvimi

Clonera, ‘verileri koruyarak dijital saldırılarla kesintiye uğrayan iş
sürekliliğini devam ettirmek’ amacıyla 2015’te kuruldu. Günde 3
dolardan başlayan ücretlerle ve bir günde, tüm ‘dijital felaketlere’
hazır hale gelinebildiğini söyleyen Clonera Bilişim Hizmetleri
Yönetim Kurulu Başkanı Evren Ballı, 2016 sonunda hedeflerinin 3 bin
sunucuya ve 2 milyon dolar ciroya ulaşmak olduğunu söylüyor.
Planlar arasında, bu hizmeti Orta Avrupa’dan başlayarak dünyaya
ihraç etmek de var.
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YAPI MALZEMELERİ

güze Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yal-
çın Pekgüzel, kapasitenin üzerinde bir makine
parkı yapılınca farklı bir işe girmek için araştır-
malara başladıklarını anlatıyor. O dönem önce
mutfak işine girdiklerini ancak istedikleri sonu-
cu alamayınca otel mobilya üretimine girdikle-
rini söyleyen Pekgüzel, 7 yıldır oteller için mo-
bilya ürettiklerini söylüyor. Ağırlıklı olarak yur-
tiçine ve İsrail’e üretim yaptıklarını dile getiren
Pekgüzel, bugün çelik kapıdan sonra en büyük
işlerinin otel mobilya üretimi olduğunun da al-
tını çiziyor.

İtalya’da marka yarattı
En büyük problem
merdiven altı üretim
Sektörün en büyük probleminin
merdiven altı ve kayıt dışı
imalatlardan dolayı oluşan haksız
rekabet olduğunu söyleyen Yalçın
Pekgüzel, bunun çözümü için fikri
mülkiyet kanunlarında
yaptırımların artırılması
gerektiğinin altını çiziyor.
Pekgüzel, piyasanın devlet eliyle
denetiminin artırılarak kayıt dışı
ve yanıltıcı satışların
önlenebileceğinin üzerinde
duruyor.

Fatoş Bozkuş / fbozkus@ekonomist.com.tr
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Sur Çelik Kapı’yı da bünyesinde bulunduran Pekgüzel Şirketler
Grubu, bugün çelik kapıdan otel mobilyasına kadar farklı alalardan
üretim yapan bir şirket.  Geçen yılı 70 milyon TL ciro ile kapatan
grup, İtalya’da kurduğu şirket bünyesinde çelik kapı ihracatına
yönelik yeni bir marka yarattı.   Bu marka ile hedef Ortadoğu, Rusya
ve Körfez ülkelerine yapılan ihracatı artırmak.

Sur Çelik Kapı, çelik kapıda önemli üreticilerden
biri.  Pekgüzel Ailesi tarafından kurulan şirket bu-
gün aylık 3 bin çelik kapı üretimine sahip. Aile-
nin tek işi çelik kapı değil. Otel mobilyasından
mutfağa kadar pek çok alanda üretimi bulunan
ve Sur Çelik Kapı’yı da bünyesinde bulunduran
Pekgüzel Şirketler Grubu bugün 70 milyon
TL’lik bir büyüklüğe sahip. Geçen yıl İtalya’da bir
şirket kuran ve İtalyan tasarımcı Federico Del-
rosso’yla anlaşarak Ferrolini markasını yaratan
şirket, bu markayla yurtdışına çelik kapı ihraç et-
me hazırlığı yapıyor. Ağırlıklı olarak villa kapı-
larına odaklanan şirket, Kuzey Afrika, Ortadoğu,
Rusya’ya 10-15 bin Euro’luk kapılar ihraç etme-
yi hedefliyor. 

Türkiye’de ise orta segment için bir çelik ka-
pı markası yaratmak için kollar sıvanmış. Bu ye-
ni markanın üretimini ise şirket kendisi yapma-
yacak. Kalitesini kontrol ederek bu marka için te-
darik başka üreticilerden yapılacak. Şirketin Ay-
dın’da bulunan eski fabrika arazisinin yerine dört
yıldızlı otel yatırımı yapma yönünde de bir pro-
jesi bulunuyor.  

Üçüncü kuşak iş başında 
Pekgüzel Ailesi’nin iş hayatındaki geçmişi

1930’lara dayanıyor. Ailenin dedesi Mehmet Sa-
lih Pekgüzel o yıllarda sıcak dövme ve demir işiy-
le başlamış ticari hayatına.  1950’lilerde ikinci ku-
şağın devraldığı bu işe 1962’de çelik kapı ve pen-
cere üretimi de eklenmiş. Üçüncü kuşağın başa
gelmesi ise markalaşma çalışmalarını başlatmış
ve Sur Çelik Kapı doğmuş. Bugün ailenin üçün-
cü kuşak üyelerinden Yalçın Pekgüzel ve kar-
deşleri şirket yönetiminde. 13 yıl önce çelik ka-
pı için mobilya yatırımı yaptıklarını anlatan Pek-

Kendi otelini kuracak  
Yaratılan Ferrolini markasıyla önce Kuzey

Afrika, Ortadoğu, Rusya ardından ise Amerika ve
Avrupa hedefleniyor. Culina markasıyla iç me-
kan kapı üretimleri de yapan şirket, yurtiçinde
orta segment çelik kapı talebini karşılamak için
de yeni bir marka yaratma hazırlığında. Bu mar-
ka için üretimi dışarıya yaptıracaklarını ancak ka-
lite kontrolü kendilerinin yapacağını belirten Pek-
güzel, henüz marka ismine karar vermedikleri-
ni de anlatıyor. 

Sur Çelik Kapı olarak bu yılki büyüme he-
deflerinin yüzde 5 olduğunu söyleyen Pekgüzel,
2017 yılında ise yüzde 10 büyüme hedefledikle-
rinin altını çiziyor. 

Aydın’daki ilk çelik kapı tesisini Umurlu Or-
ganize Sanayi Bölgesi’ne taşıyan şirketin, şeh-
rin göbeğinde kalan eski tesis arazisine ise otel
yapma projesi var.  Gerekli izinlerin alındığını ve
dört yıldızlı bir otel yapmak için yakında yatırı-
ma başlayacaklarını söyleyen Pekgüzel, bu ote-
lin özellikle otel mobilyası işleri için bir showroom
olacağını belirtiyor.  Pekgüzel, “Otel mobilyası
üretiminde ürünleri göstermekte sorun yaşı-
yorduk. Şimdi bu otelin her odasını farklı bir ürün-
le döşeyeceğiz ve fabrikaya görüşmeye gelen-
leri otele götürerek ürünleri görmesini sağla-
yacağız” diyor. 

YALÇIN PEKGÜZEL
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KOBİ GÜNDEMİ

� Denetim ve danışmanlık şirketi EY
Türkiye’nin sponsorluğunda
düzenlenen ve temiz teknoloji
projelerini ödüllendiren Climate
Launch Pad yarışmasının sonuçları
açıklandı. EY Türkiye’nin sorumlu ortak
seviyesinde katılım gösterdiği ve jüri
üyeliği yaptığı yarışmada; Sünger
projesi birinci, İvme ikinci ve BRICK-B
üçüncü seçildi. Climate Launch Pad
yarışması, henüz fikir halinde olan ve
potansiyeli yüksek projelere, hayata
geçirilme aşamasında bilgi ve
finansman desteği veriyor. Ayrıca,
büyük kurumsal firmaların
desteklenmesine ek olarak; yeni
girişimlerin, fikirlerin desteklenmesi ve
iklim değişikliğiyle mücadeleye küçük
ve orta ölçekli işletmelerin de dahil
edilmesi için önemli bir platform. EY
Türkiye İklim Değişikliği ve
Sürdürülebilirlik Hizmetleri Lideri
Zeynep Okuyan, “Climate Launch Pad
yarışması, Avrupa Birliği ülkeleri
arasında düzenleniyor. Yarışmaya
Türkiye bu yıl ilk kez katılmış olmasına
rağmen, 30 ülke arasında başvuru
sayısıyla ilk 5'e girdi. Bu güçlü
başlangıcın, programın bilinirliği
arttıktan sonra ileriki yıllarda artarak
devam edeceğini söyleyebiliriz” dedi. 

� Ülkemizde son yıllarda sağlıklı ürün arayışı ve organik gıdalara talep hızlandı. Bu kapsamda birbiri
ardına etkinlikler de yapılıyor. Bu alanda bir yarışma Tarım Bakanlığı tarafından organize ediliyor. Gıda

Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, KOSGEB ve
Türkiye Arı Yetiştiricileri
Merkez Birliği’nin
desteğiyle sektörde fark
yaratanların
ödüllendirileceği Green
Star Awards – Doğal Yaşam
Ödülleri, Tureks
Uluslararası Fuarcılık
tarafından düzenleniyor.
Dört ana başlık altında ve
16 dalda ilk kez
düzenlenecek yarışma için

başvurular online ve ücretsiz olarak alınıyor. Son başvuru tarihi 1 Ekim olan yarışmanın ödül töreni ise
4 Kasım’da İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek. Yarışmada ayrıca Tureks Fuarcılık tarafından
organize edilen Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler fuarı Exponatura 2016’nın bu yılki konsepti olan ‘Bal
Yılı’ kapsamında Türkiye’nin ‘En Ballı İli’, ‘En Ballı İlçesi’ ve ‘Yılın Bal İhracat Şampiyonu’ da ödül alarak
adını ulusal ve uluslararası arenada duyurma şansına sahip olacak. 

Doğal yaşam için yarışacaklar 

� Multinet Up Otelnet ürünü ile kurumlara daha iyi hizmet verebilmek ve onların beklentilerini anlamak
üzere önemli bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma, KOBİ’lerin çalışanlarını iş nedeni ile yılda ortalama 36
gün iş seyahatine gönderdiklerini ve otel rezervasyonlarını ağırlıklı olarak telefon ile yaptıklarını ortaya
çıkardı. Bağımsız bir araştırma kuruluşu tarafından gerçekleştirilen çalışma Türkiye’nin 15 ilinde tüm
sektörlerden seçilen firmalarla geçen 26 Nisan – 25 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Telefon ile anket
tekniğinin kullanıldığı çalışma kapsamında 724 görüşme yapıldı. Ankete katılan firmaların ortalama çalışan
sayısı ise 20 oldu. Rapora göre, konaklama rezervasyonlarında en çok tercih edilen yöntem telefon ile oteli
aramak. Konuşulan firma
temsilcilerinin yüzde 40’ı bu
yöntemi tercih ettiklerini
söyledi. İkinci sırada yüzde
29 ile online rezervasyon
yer alıyor. Çalışanları şehir
dışında konaklama yapan
firmaların yüzde 17’si ise
rezervasyon işlemlerini
turizm firmalarına
yaptırmayı tercih ediyor.
Firmaların yüzde 8’i
konaklanacak otele e-mail
atıldığını, yüzde 8’i ise
çalışanların kendilerinin
otel bulduklarını belirtti. 

KOBİ’ler çalışanlarını yılda 
36 gün iş seyahatine gönderiyor 

EY’den Temiz
Teknoloji
projesi 
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KOBi Gündemi

Kırtasiye
ürünlerine
güven arttı  

� ‘Global Sağlık Turizmi Zirvesi ve Fuarı (Health
Sumex)’, sağlık alanında dünya devlerini Ankara’da bir
araya getiriyor. Sağlık alanında emin adımlarla zirveye
ilerleyen Türkiye Health Sumex’e katılacak isimlerle de
dünya sağlık turizmine damga vuracak. Dünya Yaşlılık

Derneği Başkanı Umut Çınar ve HHB Expo ev sahipliğinde 19 – 21 Ekim tarihinde Ankara Marriott otelde
düzenlenecek olan fuara birçok yabancı konuğun katılacağının müjdesini veren Dünya Markalar Derneği Başkan
Yardımcısı Alp Sarı, “Katılacak isimler alanında çok önemli noktalarda ve lider isimler var” dedi.  Fuara biyolojik
terör karşıtı çalışmalarıyla tanınan Fuad El-Hibri, Biyolojik Savunma alanında kullanılan anditot ve aşıları üreten
Allen Shofe ve şirketin CEO’su Daniel J. Abdun Nabi, erken kanser teşhislerinde kullanılan sıvı biyopsi sisteminin
geliştiricisi Behrad Vahidi ve şirketin CEO’su Andre de Fusco, insan kaynaklı kan ürünlerinin ve immunolojik kanser
ilaçları üretim teknolojileri başkanı Marvin White katılacak.

� Yeni eğitim-öğretim
dönemi öncesi kırtasiye
sektörü velilere müjdeyi
verdi: Türkiye’de artık 100
kırtasiye ürününden 97’si
güvenli. Kırtasiye sektörü
olarak yıllardır verdikleri
mücadelenin sonuçlarını
görmeye başladıklarını
söyleyen Tüm Kırtasiyeciler
Derneği (TÜKİD) Yönetim
Kurulu Başkanı Vecdet F.
Şendil, “Uzun zamandır
üretim ve ithalat konusunda
sektör olarak verdiğimiz
mücadele, bilinçlendirme ve
eğitim çalışmaları sayesinde
2011 yılında yüzde 53
düzeyinde olan güvensiz
ürünlerin oranı günümüzde
yüzde 3.3’e kadar geriledi.
Başka bir deyişle; Türkiye
kırtasiye sektöründe satılan
her 100 üründen 97’si
güvenli. Bu sayede
uluslararası lisansör
firmaların da üretim üssü
haline geldik” açıklamasını
yaptı.

Dünya sağlık devleri Ankara’da buluşacak 

� Işık Üniversitesi, Geleceğin Çembersel
Çarpıştırıcısı (Future Circular Collider-
FCC) projesi için Avrupa Nükleer
Araştırmalar Merkezi’ne (CERN) katılımcı
oldu. Dünya çapında büyük öneme sahip
olan ve Türkiye için de bir prestij unsuru
kabul edilen bu işbirliği CERN’in
sayfasından ilan edildi. Işık Üniversitesi,
bu işbirliği ile dünyanın önde gelen
üniversiteleriyle aynı platformda
araştırmalar yapacak. FCC projesinde Işık
Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr.

Fatih Özaydın ve Yrd. Doç. Dr. Cihan Bayındır CERN’de Işık Üniversitesi’ni temsil edecekler. FCC projesi
kapsamında, standart modelin ötesinde yeni fizik keşfetme amacıyla, deneysel ve kuramsal parçacık fiziğinden,
bilgisayar ve inşaat gibi çeşitli mühendislik alt yapısı konularına katkı sunulması planlanıyor.

Işık Üniversitesi CERN üyesi oldu 

� Dünyanın 3’üncü büyük, aynı zamanda Birleşmiş Milletlerin desteklediği sivil toplum örgütlerinden birisi
olan JCI (Junior Chamber International) tarafından 1981 yılından bu yana düzenlenen, ‘Ten Outstanding Young
Persons of the World’ün 2015 yarışının sonuçları belli oldu. Yarışmaya Türkiye’yi temsilen katılan Canan
Dağdeviren ve Mehmet Z. Baykara ipi göğüsleyerek dünya birinciliği koltuğuna oturdu. Fen ve teknik gelişme
alanında yarışmaya katılan Mehmet
Zeyyad Baykara, 3D-AFM uygulamasını
geliştirerek araştırma dünyasına önemli
bir katkıda bulundu. Bu uygulama fosil
yakıtların kullanımının azaltılarak enerji
tasarrufu yapılmasını sağlıyor. Endüstriyel
süreçlerde de kullanılması hedeflenen
uygulamada nanoteknoloji araştırmacıları
için yeni bir araç sunacak olan Baykara,
günümüz neslinin yaşadığı sorunların
başında gelen ‘enerji tasarrufu’ konusuna
destek sağlamış olacak.

Dünyanın en başarılı 10 gencinden 
1’i Türkiye’den 
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Dünyada aktif kullanıcı istatistiklerine
göre en popüler ilk 10 sosyal medya
platformu şöyle sıralanıyor:

� Facebook (1,184 milyar)
� QQ (Tencent) (816 milyon)
� Qzone (632 milyon)
� Whatsapp (400 milyon)
� Google+ (300 milyon)
� Wechat (272 milyon)
� LinkedIn (259 milyon)
� Twitter (232 milyon)
� Tumblr (230 milyon)
� TencentWeibo (220 milyon)

Facebook 1’inci sırada
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Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) 2016 yı-
lı raporuna göre, Türkiye’de e-ticaret sektörü
2015 yılında yüzde 31 oranında artış göstere-
rek 24,7 milyar TL’lik bir ticari hacme ulaştı.
Alt kırılımlar içinde öne çıkan sektörler; tatil-
seyahat (8,9 milyar TL) online perakende (8,5
milyar TL), çok kanallı perakende (4,8 milyar
TL). Türkiye’de e-ticaret hacmi açısından diğer
önemli bir veri de Bankalararası Kart Merke-
zi’nin internetten yapılan kartlı ödemeleri ifa-
de eden güncel verileri. 

Rapora göre; internetten yapılan kartlı öde-
meler şubat ayında bir önceki yılın aynı döne-
mine göre yüzde 32 oranında artış gösterdi. Ve-
rilerde en dikkat çekici gelişme ise, dijital öde-
melerdeki gelişmeler. 2015 yılında hızla yük-

selmeye başlayan dijital ödemeler, 2016 yılının
ilk aylarında da aynı ivmesini devam ettirmiş.
4 yılda 3 kat artan internetten kartlı ödeme-
lerdeki yükseliş trendi 2016 yılında da sürmüş.
2015 Şubat ayında 3.7 milyar TL olan internet-
ten kartlı ödeme miktarı, 2016 Şubat’ında yüz-
de 32 artarak 4.9 milyar TL’ye ulaşmış.

Türkiye’de 36 milyon kullanıcı var
Ocak 2015-2016 arasında, dünyada in-

ternet kullanımı yüzde 10 büyümüş durumda.
Dünya genelinde 3,4 milyar insan internete
bağlanıyor. İngiltere, yüzde 87’lik bir oranla,
internetin en yaygın kullanıldığı ülke olarak li-
der konumda. İngiltere’yi Kanada (yüzde 86),
Almanya (yüzde 84), Güney Kore (yüzde 84)

“Dijital dönüşüm elçileri oluşturduk”
“Dijital dönüşüm, tüm sektörler ve Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99’unu oluşturan KOBİ’ler
açısından kaçınılmaz bir gereklilik... Biz de, dijital okuryazarlığın, iletişim ve işlem teknolojilerine
hakim olmanın, günümüzde başarıya ulaşmanın temel faktörleri arasında yer aldığına inanıyoruz.
Özellikle KOBİ’lerin teknoloji ve mobil iletişimin sunduğu olanaklardan faydalanması, iş süreçlerini
bu doğrultuda geliştirmesi için gerekli bilgileri edinmesi gerekiyor. Teknoloji, dijital dönüşümünü
gerçekleştiren KOBİ’lere yeni iş modellerinin kapısını açıyor. Bu sayede müşteriye erişimleri
güçleniyor, daha geniş pazarlara açılmaları kolaylaşıyor ve rekabet avantajına sahip oluyorlar.
Garanti Bankası olarak, bu dönüşüme daha fazla sayıda KOBİ’nin ayak uydurmasını, KOBİ’lerin
daha rekabetçi ve verimli olabilmesini, fark yaratabilmesini fazlasıyla önemsiyoruz. Bu kapsamda,
KOBİ’lerin dijitalleşme sürecinde yanlarında olmak ve bu süreci hızlandırmak için farklı bir projeyi
daha hayat geçirdik. Öncelikle sahadaki müşteri temsilcilerimize KOBİ’ler açısından dijital

dönüşümün faydalarını ve bunun için gerekli araçları anlattık. Google, Microsoft ve Turkcell iş ortaklığıyla, KOBİ’lere hizmet sunan
Müşteri İlişkileri yöneticilerimizden oluşan Dijital Dönüşüm Elçileri adlı bir ekip oluşturduk. Dijital Dönüşüm Elçilerimiz KOBİ’lerin
verimliliğinin artması, iş süreçlerinin kolaylaşması, kontrol sistemlerinin oluşturulması ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesine
katkı sağlamak amacıyla çalışıyor. Böylece e-ticaret, dijital şirket, sosyal medyada marka yönetimi, çevrimiçi reklamcılık gibi
konularda KOBİ’lerin dijital dönüşümüne katkıda bulunuyoruz.”

GARANTİ BANKASI KOBİ BANKACILIĞI PAZARLAMA KOORDİNATÖRÜ ESRA KIVRAK

Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya
platformları aracılığıyla son zamanlarda yüzlerce
start up girişimi hayata geçti. Butik pastacılıktan

kişiye özel tasarım malzemelerine kadar farklı
alanlarda birçok girişim söz konusu. Bu girişimciler

pazarlama, mağaza maliyetleri olmaksızın kısa
sürede önemli bir kitleye bu platformalar üzerinden

oluşabiliyor. Öte yandan Türkiye’de internet
kullanıcılarının 42 milyonu aktif olarak sosyal

medyada bulunurken, bunun 36 milyonu ise sosyal
medyaya mobil cihazlardan bağlanmayı tercih ediyor.
Sosyal medyanın KOBİ’ler önemli bir satış mecrasına

dönüşeceği ifade ediliyor.  
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ve Fransa (yüzde 83) izliyor. Kalabalık nüfusu
ile Çin, internet kullanımında yüzde 42’lik bir
oranla gelişmiş ülkelerin gerisinde kalıyor. Tür-
kiye’de ise internet kullanım oranı, tüm nüfu-
sa oranla yüzde 45. Yaklaşık 46,3 milyon in-
sanın İnternete bağlandığı görülüyor. 

Sosyal medyada aktif kullanıcı sayısı her
geçen yıl artıyor. 2015-2016 yılları arasında
dünyada aktif sosyal medya kullanıcı oranı yüz-
de 10 büyümüş. Yaklaşık 3.5 milyar internet kul-
lanıcısının 2,3 milyarı aktif olarak sosyal med-
yayı kullanıyor. 3,7 milyar mobil cihaz kulla-
nıcısının ise yalnızca 1,9 milyarı sosyal med-
yayı mobil cihazlardan kullanmayı tercih edi-
yor. Mobil cihazlar aracılığıyla internete bağ-
lantı kurmayı en çok seven ülkeler Güney Ame-
rika ve Arap ülkeleri.

Türkiye istatistiklerine baktığımızda, in-

“Görsel etkinin yüksek olduğu moda,
kozmetik, gıda, seyahat vb. sektörler
için Instagram oldukça önemli. Buna
Pinterest de eklenebilir, fakat Türki-
ye’deki kullanımının hatları henüz net
bir şekilde oluşmadı. B2B markalar için
ise LinkedIn ana üs olmalı. Bunun ya-
nında, Facebook şirketler için bir web
site gibi sosyal medyanın merkezi ol-
maya devam ediyor. Twitter hesapla-
rı müşteriyle iletişim ve kriz durumla-
rı için hala önemliyken, YouTube ise vi-
deo havuzu yaratması açısından ol-
dukça değerli. Yani Facebook, Twitter
ve YouTube’u sosyal medya mecrala-
rı arasında demirbaş olarak sınıflan-
dırabiliriz. Bununla beraber, mecra se-
çimi konusunda markanın hedef kitle-
sini tanıması da çok önemli. Örneğin 18-
25 yaş aralığını hedefleyen bir marka-
nın, ticari kullanım için henüz yeni sa-
yılabilecek Snapchat’i kullanması ge-
rekir. Temelde atılması gereken en
önemli adım, detaylı bir hedef kitle ana-
lizi ile sosyal medyanın teknik özellik-
lerini olabilecek en iyi şekilde birleş-
tirmek. Akabinde, yine hedef kitleye uy-
gun bir kreatif dünya yaratıp, bu dün-
yayı mümkün oldukça gündeme uygun
bir şekilde yaşatmak gerekiyor.”

“Kreatif bir dünya
yaratın”
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“Karşımızda son derece bilinçli, sor-
gulayan, araştıran ve hakkını arayan bir
tüketici var artık. Bu nedenle sosyal
medyayı pazarlama amacıyla kullana-
cak firmaların da bu düzeyde bir stra-
teji belirleyerek işe başlaması gereki-
yor. Öncelikle sektörünüze ve faaliyet
alanınıza göre potansiyel hedef kitle-
nizin yoğun olarak kullandığı sosyal
medya ağlarını belirleyerek işe baş-
lanmalı. Hedef kitlenizin hepsinin ay-
nı platformu kullandığı yanılgısına
düşmeyin. Farklı ağlar üzerindeki pay-
laşımlarınızı ayrıştırın. Çeşitli plat-
formlardaki hedef kitlenizle rezonan-
sa geçmek için zaman ayırılmalı. Da-
ha fazla etkileşim yaratmak için info-
grafik ve fotoğraf paylaşımları arttı-
rılmalı. Her platformdaki kullanıcınızı
en çok neyin mutlu edeceği doğru tes-
pit edilmeli. Anahtar kelime araştırması
yapmak çok önemli, hedef kitlenizin
aradığı anahtar kelimeleri tespit et-
meniz ve bunları içeriklerinizde kul-
lanmanız çok etkili bir yöntem. Sosyal
medyada rakiplerinizi incelemekle baş-
layabilirsiniz, onların doğru ve yanlış-
larını tespit etmeye çalışarak, benzer
hataları yapmamanız mümkün. Sosyal
medyada kullanılacak içerikler, hedef
kitlenizi çok iyi tanıyan kişilerce süz-
geçten geçirilmeli. Çünkü bu içerikler
gerek viral ortamlarda, gerekse yüz-yü-
ze ilişkilerde iletişime konu olabilirler.
Bu nedenle çok hızlı olumlu etki yara-
tabilecekleri gibi, tersine çok hızlı
olumsuz tepkilere de yol açılabiliyor.”

“İnfografik ve fotoğraf
paylaşımlarını artırın”
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“Günümüzde içerik paylaşımı giderek
daha önemli hale geliyor. Farklı plat-
formlarda içeriklerinizi yayınlayın.
İçerik yayınlarken en önemli şeyin po-
tansiyel müşterinizin ilgisini çekecek
konularda olması gerektiğini unut-
mayın. Viral olmanın bütçenizle hiç il-
gisi yok. Bazen evde çekilmiş bir video
milyonlarca dolar harcanmış bir vi-
deodan daha fazla ilgi görebilir. Viral
içerik yaratmak için aceleci olmayın,
kopya çekmeyin, insanların mantıkla-
rından çok duygularına hitap eden içe-
rikler yaratın. Unutmayın, pozitif duy-
gular negatif duygulara göre daha faz-
la viral etkisi yaratacaktır. Artık onli-
ne ve offline ayrımı yok! Cep telefon-
larının internete bağlanması ve laptop,
tablet gibi aletlerin yaygınlaşmasıyla
artık internet her yerde… Müşterinizi
özellikle offline aktivitelerinizde onli-
ne kanalları kullanmaları için yürek-
lendirin ve motive edin.”  

“Müşterinizi online
kanalları kullanmaları
için yüreklendirin”
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ternet kullanıcılarının 42 milyonu aktif olarak
sosyal medyada bulunurken, bunun 36 milyonu
ise sosyal medyaya mobil cihazlardan bağ-
lanmayı tercih ediyor.

İnternete mobilden bağlanıyoruz
Amerika, Fransa, Almanya, Kanada, Bre-

zilya, İtalya ve Japonya gibi gelişmiş ülkeler-
de en çok tercih edilen iki sosyal ağ, Facebo-
ok ve Twitter. Amerika’da internet kullanıcı-
larının yüzde 85’inin Facebook’ta, yüzde 46’sı-
nın ise Twitter’da hesabı bulunuyor. Ameri-

kalıların sosyal ağlar arasında en çok tercih et-
tikleri diğer siteler ise LinkedIn ve Google+.

Türkiye’de ise, Ocak 2015- Ocak 2016 yıl-
ları arasında aktif sosyal medya kullanıcı ora-
nı yüzde 5 büyümüş. İstatistikler, dünyada ve
Türkiye’de sosyal medya kullanımın hızla mo-
bil platformlara kaydığını gösteriyor. 2015-2016
Ocak verilerine göre, dünyada mobil cihaz-
lardan sosyal medya kullanımı yüzde 17 ora-
nında artarken, Türkiye’de de bu oran yüzde
13 gibi önemli bir artış göstermiş. Bu konuda
çarpıcı bir veri de sosyal medyada geçirilen
günlük süre; ortalama günde 2 saat 32 daki-
kamızı sosyal medyada geçiriyoruz. Türkiye’de
en popüler sosyal medya ağı, dünyada da ol-
duğu gibi Facebook. Ülkemizde 36 milyon ak-
tif Facebook hesabı var, buna sahte hesaplar

da dahil. Türkiye’de ilk üçte yer alan diğer sos-
yal ağlar ise WhatsApp ve Facebook Messen-
ger. Onları Twitter, Google+ ve Skype takip edi-
yor.

Türkiye’de mobil telefonlardan internete
bağlanma oranındaki artış da bu gelişmeyi des-
tekler nitelikte. Mobil telefonlardan internete
bağlanma oranı 2016’da bir önceki yıla göre
dünya genelinde yüzde 21 artarken Türkiye’de
yüzde 55 artmış. Türkiye’de mobil olarak 32 mil-
yon aktif sosyal medya hesabı bulunuyor. Bu-
na göre 40 milyon aktif sosyal medya hesa-
bının yüzde 80’ine mobilden erişim yapıldığı
görülüyor. Bu gelişmeler Türkiye’de mobil ci-
hazlardan sosyal medya kullanımının ve do-
layısıyla mobil girişimciliğin yakın gelecekte çok
önemli bir ekonomik potansiyel oluşturacağı-
nın sinyalini veriyor. Buradan yola çıkarak KO-
Bİ’lerinde ticaret yaşamlarında sosyal med-
yanın önemli bir yer kaplayacağını söyleyebi-
liriz. Özellikle Instagram, butik markalaşmaya
en çok yardımcı olan sosyal medya aracı. Kul-

Her işletmenin Facebook ve Instag-
ram’a bir bütçe ayırması gerekir. Twit-
ter ise anlık satın alma ve gündeme yö-
nelik içerik ve ürün üreten firmalar için
doğru bir kanal olarak karşımıza çıkı-
yor. Televizyon ve Sosyal TV kavram-
larına baktığımız zaman izleyici doğru
zamanda yakaladığınız zaman satışa
dönüş oranları hayli artıyor. Televiz-
yonda gördüğü bir ürünü o anda kar-
şısında çıkartabiliyorsanız satın alma
olasılığı önemli bir oranda artıyor. Gü-
nümüzde işletmelerin büyük çoğunlu-
ğunun reklam bütçeleri kısıtlı ve mec-
ra sayısı çok fazla. Ayrıca bu mecrala-
rın kendilerine has kuralları mevcut. Bu
nedenle sosyal medya platformlarına
yeni adım atacak şirketlerin, hem glo-
bal hem de lokal araştırma şirketleri-
nin bu konuda hazırlıkları araştırma-
lardan faydalanmaları gerekiyor. Bu
araştırmalarla elde edilen veriler her
şirketin temel stratejisini belirlemeye
yardımcı olacak nitelikte. 

“Araştırmalardan
faydalanın”
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Firmaların sektörlerine göre mecra se-
çimine önem verebilirler. Sosyal med-
ya takip ve analiz şirketleriyle çalış-
maları ve onların sağladığı iç görüye
göre aksiyon almaları ileti başına et-
kileşimlerini yükseltecektir. Yeri gel-
diğinde influencer’larla (etki bırakan ki-
şi) çalışabilirler ve hedefledikleri kitleye
daha kısa sürede ulaşabilirler. Sosyal
medyayı yeni kullanacak firmalar, sos-
yal medyada görünen sitelerle strate-
jik partnerlikler kurup görünürlükleri-
ni arttırabilirler. Anlık büyüme yerine
uzun vade büyümeye önem verilebilir.
Sosyal medya araştırma şirketlerinden
influencer tavsiyesi alınabilir. Hedef kit-
le araştırmalarına önem verilebilir.
Farklı alanlarda çalışan şirketlerle
partnerlikler kurulabilir.

“Stratejik
partnerlikler kurun”
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1Facebook’ta gıda, organik ürünlerin
öne çıktığı görülüyor.

2 Instagram’da hazır giyim, gıda,
restoran zincirleri, eğlence sektö-

rü ve turizm ön planda.

3Twitter’da daha çok teknoloji sek-
törünün ve müşteri geri dönüşleri-

ni doğasında daha çok barındıran sek-
törlerin ağırlıklı olduğu ifade ediliyor.

4YouTube’da videoya ağırlık vermesi
gereken şirketlerin prodüksiyon

ve içerik sağlayan firmaların kendini
gösterdiği görülüyor.

KOBİ’lerin sosyal
medyada sektör
dağılımı 
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1SEM (Search Engine Marketing) sitenizin ücretini ödeyerek arama sonuçlarında
arama motorlarında en üst kısımdaki sponsor link yada sağ taraftaki sponsor link

kısmında gözükerek, hedef kitlenize ulaşmanızı sağlayan bağlantı reklamlarını kul-
lanabilirsiniz. Ülkemizde en çok kullanılan arama motorlarının birçoğu arama mo-
toru pazarlamasını destekliyor.

2Sosyal medya pazarlamasında en önemli konulardan biri verimliliğin ölçümü. Han-
gi sosyal ağlarda hedef kitlenize daha etkili ulaştığınızı, hangi zaman periyodla-

rında etkinizin arttığını, olumsuz geri dönüşleri, müşteri beklentilerini, dağıtım ka-
nallarının etkinliğini v.b. düzenli raporlamak ve ilgili birimlere iletmek çok önemli. 

3Ürün bilgileri, nasıl yapılmalı kısmı, müşteri değerlendirme ve derecelendirme gi-
bi geri bildirim olanaklarını sağlamalısınız.

4Mobil de dahil olmak üzere, tüm online medya platformlarında şirketinize ait ile-
tişim bilgileri ve bu bilgilerdeki değişikliklerin güncellenmesini göz ardı etmeyin.

Sosyal medyayı kullanacaklara 4 altın tavsiye 

lanıcı sayısının gün geçtikçe artmasıyla Ins-
tagram’ın ticari potansiyeli de artıyor. Yıl so-
nunda Türkiye içinde aktif hale gelecek Ins-
tagram reklam modelleri ile iş potansiyeli kat
kat artması öngörülüyor. 

Sosyal medyanın en önemli avantajı kuş-
kusuz mağaza veya showroom masrafı ol-
maksızın ürünlerin geniş kitlelere ulaşması…
Zira özellikle Y kuşağı deneyime önem verip
yeni keşfettiği özel markaları satın almakla kal-
mıyor, paylaşıyor ve öneriyor. Bunun sonu-
cunda da aslında binlerce marka dostu çok kı-
sa sürede oluşabiliyor. Dünya da hızlı tüke-
timden otomotive, gıdadan kişisel bakıma ka-
dar her sektör ihtiyacına uygun bir şekilde sos-
yal medyayı kullanıyor… 

Biz de kapak haberimizde, sosyal medya
üzerinden başarıya ulaşan start up girişimci-
lerini, KOBİ’lerin sosyal medya kullanırken ne-
lere dikkat etmesi gerektiğini araştırdık.

Tasarım takılarla dünyaya açılacak
Mieva Design, tasarım takılar üzerine ku-

rulmuş bir start up girişimi… Girişimin kuru-
cularından Miryam Zakuto, statement piece adı
verilen yarı değerli veya Swarovski gibi ma-
teryallerden yapılan takı konusunda büyük açı-
ğın olduğunu gördüklerini söylüyor. Zakuto,
“Biz daha butik ve kişiye özel modeller ile ça-
lışıyoruz. .Bir müşterimize uzun vakit ayırabi-
liyoruz, bununla beraber satış kanallarımızı da
büyütüyoruz. Satışlarımız haftada yaklaşık

50 ile 60 adet arası değişiyor” diyor. 
Zakuto, satış hacimlerini haftada 100 ade-

te çıkarmayı planladıklarını sözlerine ekliyor.
Zakuto, sözlerine şöyle devam ediyor:

“Bizi sosyal medyadan bilmeyen insanla-
ra offline noktalarda ulaşmayı hedefliyoruz. Ey-
lül ayı ile beraber yepyeni bir koleksiyon çı-
kartmaya hazırlanıyoruz. Türkiye'de üretim ya-
parak dünyaya açılmak planlarımız arasında.”

İhracata başladı
Deli Kızın Çeyizi Oylum Ersin’in girişimi…

Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakülte-
si’nden mezun olduktan sonra satış ve pazar-
lama üzerine profesyonel olarak çalışmaya baş-
layan Ersin, internet üzerinden satış yapma-
ya karar verdi. Ev aksesuarları ve çeyizlik ürün-
ler üzerine yönelen Ersin, Deli Kızın Çeyizi’ni
hayata geçirdi. “Ürünlerimizi üretirken piya-
sada çokça benzerlerinin bulunmasına karşın
yaptığımız çalışmalarla tercih edilen bir mar-
ka halin geldi” diyor Ersin… 

Porselen, döküm polyester ve ahşap
ürünlerden oluşan, daha çok ev aksesuarları
ve hediyelik eşyalar üzerine satış yapılıyor. Por-
selen demlikler, bal kavanozu, tuzluk plat-
formda bulunabilecek ürünlerden birkaçı… Er-
sin, “Hedef kitlemiz kadın internet kullanıcıları
Bu sebeple kadın internet kullanıcılarının be-
ğeni ile takip ettiği Demet Akalın, Bengü, Ase-
na, Buse Terim, Asuman Krause gibi takipçi sa-
yısı yüksek ve beğenilen internet fenomenle-
rinin sayfalarında yer aldım. Şu anda Instag-
ramda 144 binden fazla, Facebook’ta 3 bin 500
civarında takipçim var. Katar, Suudi Arabistan,
Dubai, Kuveyt, Hollanda, Almanya gibi farklı ül-
kelere de sevkiyatlarımız oluyor” şeklinde ko-
nuşuyor.

Üretimi artıracak
İzumi,  Tuba Koyunoğlu ve Devrim Gör-

gülü’nün tecrübeleri ile şekillenmiş bir start up.
2006 yılından bu yana tekstil sektörünün içe-
risinde yer alan girişimciler, bugüne kadar bir-
çok kurumsal firmanın etkinlik kıyafetlerinin
tasarımını ve üretimini gerçekleştirmiş. Ko-
yunluoğlu, kuruluş öykülerini şöyle anlatıyor:

“2013 yılında hızlı şehri yaşamının yarat-
tığı yeni özel bir giyim stili oluştu. Ben ve or-
tağım da gün içinde spor yapıp ardından kimi

KAPAK_KONUSU_EKO_girisim_EYLULSON.qxp:Layout 1  9/2/16  3:36 PM  Page 5



� Post sıklığı, 
� Reklam frekanslarının yüksekliği, 
� Müşterilere geri dönüş yapılmaması,
� Özellikle kargo firmalarıyla çalışan şir-
ketlerin iyi denetim mekanizmaları ku-
ramadıkları için ürün teslimatında hata
yapmaları,
� Yanlış projeksiyon yapmaları,
� Yanlış hedef kitle belirlemeleri,
� İletişim yaparken rakiplerin önünden
değil fakat arkasından ilerlemeleri,
� Sosyal medya mecralarının yeni özel-
liklerini kaçırabilmeleri,
� Gündem yoğunken tanıtım paylaş-
maları.

En sık yapılan hatalar

1Sosyal medyanın yarattığı değişikli-
ği kabullenmek, 

2Sosyal medya ve diğer kanallar ara-
sındaki farklılıkları netleştirmek,

3Tüketici tecrübesini akıcı bir hale
getirmek, 

4Bir tüketici gibi düşünmeye başla-
mak,

5Tüketicilerin neye değer verdiğini
bilmiyorsanız, sormak, 

6Tüketici talebi varsa, sosyal med-
yayı e-ticaret yapınızla ilişkilendir-

mek.

Başarının 6 kuralı
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zaman tüm gün toplantılara kimi zaman da da-
ha şık giyinmek zorunda olduğumuz sosyal ya-
şamın gerektirdiği davetlere katılırken defa-
larca üzerimizi değiştirme fırsatı yaratamı-
yorduk. Bizim gibi aynı talepte olan hem yur-
tiçinde hem de yurtdışında çok ciddi bir pazar
olduğunu pazar araştırmaları ile emin oldu-
ğumuzda ise farklı bir marka oluşturmak için
tecrübeleri birleştirerek 2015 senesinde Izumu
Luxury'i günlük yaşamda rahat ve şık kıyafet-
ler ile faydacı spor giyim arasındaki talebi kar-
şılamak üzere yarattık.”

İzumi ürünleri teknolojik kumaşlar ile so-
fistike tasarımlara sahip. İlk sezonda alt ve üst
giyim olarak hem sporda hem de günlük ya-
şamın gereklerine uygun 4 bin parça üretilmiş.
Talep üzerine yazlık kapsül bir koleksiyon da-
ha hazırlamışlar. Bu koleksiyon fonksiyonel gi-
yime yönelik olduğu gibi, su sporlarında da kul-
lanılabilen, UV ışınlara karşı koruyucu özellikte
gelişmiş teknolojik kumaşlarla tasarlanıp üre-
tilmiş. Koyunluoğlu, “Agresif hedeflerimiz var,
satış hacmini 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz.
Yurtdışından kısa sürede çok ciddi talepler oluş-
tu. Üretim hacmimizi genişleteceğiz” diyor.

Online satışla başarı yakaladı 
Ahmet Özkan Özyeğin Üniversitesi İşlet-

me Bölümü’nden mezun olduktan sonra çeşitli
start up projelerinin içinde yer aldı. Nunuss-
World'ün macerası da sosyal medyanın içinde
olmayı sevmesi ve Instagram’ın iyi bir mecra
olacağını tahmin etmesiyle başladı. Instagram
üzerinden ürün satmak istiyordu ancak bu tek

başıma yürüteceği bir iş modeli olmadığını dü-
şündü. Bunun üzerine nişanlısı ile Nunuss-
World’ü hayata geçirdi. Nişanlısı Nurgül ismi-
nin kısaltılmış hali olan Nunu kelimesinden Nu-
nussWorld markasını yarattı. 

İlk etapta telefon aksesuarları satışı ger-
çekleştiren NunussWorld, artan talep üzerine
ürün skalasını genişletti. Özkan bu süreci şöy-
le anlatıyor: 

“Hazır telefon aksesuarları bize yetme-
meye başladı. Kişiye özel tasarımlar ve her yer-
de olmayan ilginç tasarımlı kapaklar üretmek
istiyorduk. Bize üretim konusunda tedarik sağ-
layacak bir firma ile anlaştık. 5 ay sonra firma
da bize yetmemeye başladı ve kendi üretim ofi-
simizi açmaya karar verdik. Bugün kendi üre-
timimizi yapıyoruz. Telefon kapağı, kol saati,
çikolata, yastık kılıfı, kupa, çakmak, magnet,
mouse pad, anahtarlık, puzzle gibi ürünleri ki-
şiselleştiriyoruz. Aynı zamanda firmalara da
hizmet vermeye başladık. Şu anda 45 bin ta-
kipçimiz var. Bu operasyonu toplamda 3 kişi
ile yürütüyoruz. NunussWorld markasını tüm
dünyaya sipariş gönderen bir marka yapma-
ya çalışıyoruz ve çeşitli yatırımcılarla görüşme
halindeyiz.”

Perakendeye geçecek
Fatma Avunduk’un sosyal medya üzerin-

den kurduğu iş modeli Fatofotofan’un öyküsü
Avunduk’un resim çizmesiyle başladı. Resim çi-
zerken bu çalışmayı nasıl farklılaştırıp insan-
ları satın almak istediği bir ürüne dönüştüre-
bileceğini düşünürken aklına kitap ayracı, gün-

lük, onun ardından da projelerin saklanabile-
ceği cepli dosya tasarlamak fikri geldi. Tanı-
tım olarak da ilk sosyal medyada paylaştı. Sos-
yal medyada çalışmaları büyük beğeni topla-
yan Avunduk, kupa, telefon kılıfı, tişört, yas-
tık kılıfı, kartvizit, logo tasarlıyor. Haftalık 50
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ile 200 arasında ürün satışı gerçekleştirdikle-
rini söyleyen Avunduk, “İŞKUR’dan aldığım gi-
rişimcilik eğitimi sonrası bana verilen KOSGEB
belgesi ile kendi ofisimi açmayı hedefliyorum.
Hipermarketlerde ürünlerimin yer almasını ve
genç müşterilerimin ürünlerime kolaylıkla
ulaşmasını istiyorum” diyor. 

İş fikirleri buluşuyor
Sosyal medya özellikle de bloglar anne-

ler ve anne adayları için birçok yenilik, iş fikirleri
ve ortaklıkları yaratıyor. Bu ortaklıklardan bi-
ri de Fikirdenk.com’un kurucuları arasında ger-
çekleşmiş. Fikirdenk, iki ayrı bloğu olan ve bu
sayede tanışan Sena Baran ve İrem Erdilek
tarafından kurulmuş bir alışveriş reh-
beri. Annelerin işine yarayacak fi-
kirler, bebek alışverişi için püf
noktaları, aktiviteler ve be-
beğinizle ilgili her şey Fi-
kirdenk‘in ilgi alanın-
da. Bloglarında fay-
dalı bilgileri içeren
‘Keşifler’, ‘Hafta-
nın Markası’ gibi
bölümlerin Fi-
kirdenk’in alt
yapısını oluştur-
duğunu söyle-
yen Erdilek, Fi-
kirdenk’te kulla-
nıcı yorumlarını
baz aldıklarını be-
lirtiyor. Satış yap-
madıkları için hiçbir
markanın ürününü ob-
jektiflikten uzak değerlen-
dirmediklerini ifade eden Er-
dilek, paylaşacak ürünü olan, fik-
rini anlatmak isteyen her anne ve ba-
banın Fikirdenk’e yorumlarıyla katkıda bu-
lunabildiğini ifade ediyor. 

Kullanıcılar yorumlarında artıları ve ek-
sileri diledikleri gibi paylaşabiliyor. Baran, “Ye-
ni bir marka & ürün piyasaya çıktığında edi-
tör kullanıcı kimliğimizle onu deneyerek an-
latıyoruz. Kendi çocuklarımızda kullanamaya-
cağımız hiçbir ürünü, reklam ve gelir mantığı
ile sitemizde paylaşmayı doğru bulmuyoruz.
Öte yandan, eğer incelediğimiz ürünün geliş-
tirilmesi gereken kısımları varsa onu da dile

getirmekten çekinmiyoruz. Her geçen gün bu
alt yapıya değişik bir başlık ekleyerek bilgi ban-
kasını geliştirmek arzusundayız” diye konu-
şuyor.

El yapımı pastalar
2012’de zanaatkâr usulü üretimi benim-

seyerek kurulan Mutfak Atölyesi, sipariş üze-
rine üretim yapıyor. Le Cordon Bleu eğitimli
Aslı Ayan ve Zeynep Karahan adında iki pas-
ta şefinin kurduğu bu girişim, sosyal medya
üzerinden giderek büyüyor.

Doğal malzemelerle üretilen katkı ve ko-
ruyucu madde içermeyen el yapımı çikolata-
lar ve mevsimsel olarak değişen pastacılık
ürünleri bulunuyor Mutfak Atölyesi’nde…
Ayan, Facebook’ta ve Instagram’da takipçi sa-
yısının gün geçtikçe arttığını belirtiyor. Ta-
mamen el yapımı üretim yapmalarına rağmen,

sipariş ve eğitimlere olan talepte son altı ay-
da önemli bir artış kaydettiklerini söyleyen
Ayan, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Her gün üretilen yeni ürünler ve payla-
şılan bilgiler sayesinde bu etkileşimin artarak
devam edeceğini düşünüyoruz. Yapım aşa-
masında olan web sitemizle de daha geniş kap-
samlı bir bilgi paylaşım platformu oluşturma-
yı hedefliyoruz. Mutfak Atölyesi olarak sosyal
medya da, ‘kalabalık ama izleyen’ değil ‘doğ-
ru ve katılımcı’ bir takipçi profilini amaçlıyo-
ruz. Sosyal medya kanallarını son bir yıldır ak-
tif olarak kullanıyoruz. İnstagram aracılığıyla
bize ulaşıp, Türkiye’nin farklı şehirlerinden pas-
tacılık eğitimlerimize katılan takipçilerimiz

var.”

Bedava tanıtım şansı
Butik pastacılık konusunda

bir başka girişim ise Canella
Bakery…  2008 yılında bu-

tik pastacılık alanında bi-
reysel ve kurumsal hiz-
met vermek üzere Ay-
şe Şenol tarafından
kurulan Canella Ba-
kery, doğum günü,
nişan ve düğün pas-
talarının yanı sıra kut-
lama, davet ve iş top-

lantısı gibi günlük ha-
yatın her anına özel

üretim gerçekleştiriyor.
Instagram’da 6 bin 670

takipçiye ulaştıklarını belir-
ten Şenol, şöyle devam ediyor:

“Ürünlerimiz çok çeşitli. Yi-
ne de pastayı baz alıcak olursak gün-

lük ortalama 8-10 pasta yapıyoruz. Bu
yılın sonuna kadar günlük hafta içi ortala-

ma 15 pasta, hafta sonu 50 pasta yapmayı he-
defliyoruz. Catering hizmetlerimizde de yüzde
30’luk bir artış hedefindeyiz. Start up’lar için
sosyal medya çok iyi bir platform. Eskiden ta-
nıtım için PR ajanslarına ciddi rakamlar öde-
meden sektörde öne çıkma şansınız ve bili-
nirliliğinizi arttırma imkanınız çok düşüktü. Şim-
diyse sosyal medya doğru şekilde kullanıldı-
ğında çok ciddi imkanlar sunuyor. Hedef kit-
lenize çok daha hızlıca ulaşabilme ve kendinizi
tanıtma şansını veriyor.”
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duğumuz üç partnerli konsorsiyumumuza AB Eu-
reka programı kapsamında 1.5 milyon Euro ci-
varında bir destek aldık” diyor.

Test aşamasına geçilecek
Altı aylık bir hazırlık süreci ile şekillenen ‘akıl-

lı kask projesi’,  AB desteğinin TÜBİTAK tarafın-

Koreli ortaklarıyla 
‘akıllı kask’ geliştiriyor

Özelleşmiş platform geliştiriyor
Dünyadaki IoT çalışmalarını ve yeni çıkan teknolojileri yakından takip eden ve
sürekli kendini güncelleyen Medron, tamamen kendi imkanları ile endüstriyel
IoT alanında özelleşmiş bir platform geliştiriyor. Bunu Sanayi 4.0 devrimi
kapsamında akıllı fabrikalar, büyük şantiyeler, madencilik gibi alanlarda test
etmek ve yaygınlaştırmak için çalışmalara başladıklarını dile getiren Mert,
“Bununla birlikte uluslararası işbirliklerimize de yenileri ekliyoruz.
Tamamladığımız anlaşmalar sonucunda bu yıl bitmeden biri Japon devi kendi
sektörünün lideri firma ile diğeri ise altı ülkenin yer aldığı Avrupa Birliği destekli
olmak üzere iki proje  işbirliği daha başlatıyoruz” diye anlatıyor. 

Özlem Bay Yılmaz / obay@ekonomist.com.tr

Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve AB’nden 2 milyon TL’nin üzerinde destek alan Medron
Tecnology,  nesnelerin interneti (IoT) alanına yoğunlaştı. Şirketin genç kurucusu Eren Mert, “Koreli iki
ortağımızla birlikte ‘akıllı kask’ projesine odaklandık. Projemize AB Eureka’dan 1,5 milyon Euro’luk destek
aldık. Ürüne gemi inşa sanayinden madenciliğe kadar pek çok sektörden ilgi bekliyoruz” diyor. 

Yıldız Teknopark içerisinde yer alan ve 2014 yı-
lında kurulan Yıldız Kuluçka bugün 100'den faz-
la girişimciye ev sahipliği yapıyor. Medron Tec-
nology de bunlardan biri. 2011 yılında 33 yaşın-
daki girişimci Eren Mert tarafından T.C. Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Serma-
yesi Desteği ile kurulan şirket, yeni ürün geliş-
tirmeye odaklanmış durumda. Medikal sistemler,
elektronik devre tasarımı, gömülü yazılımlar ve
otomasyon başta olmak üzere  mühendislik  bi-
limlerinin  pek  çok  alanında  AR-GE  faaliyetleri
yürüten Medron Tecnology, özellikle de nesne-
lerin interneti (IoT) alanına yoğunlaşmış bir ino-
vasyon firması. 

Bugüne kadar Bilim Sanayi Teknoloji Ba-
kanlığı, TÜBİTAK ve AB’nden 2 milyon TL’nin üze-
rinde destek aldıklarını, yeni işbirlikleri ile yılso-
nuna kadar sonucunu almayı bekledikleri yeni
uluslararası hibe destekleri de bulunduğunu di-
le getiren Mert,  “Geçen yılın mayıs ayında baş-
ladığımız ‘akıllı kask’ projemiz var.  Projeyi iki Ko-
reli ortakla birlikte yürütüyoruz. Proje için kur-

dan da onaylanması ile resmi olarak faaliyete geç-
ti. Şu an sensör ve arttırılmış gerçeklik dona-
nımlarının geliştirmeleri devam ediyor. Önü-
müzdeki yıl bulut tarafındaki yazılımlar, mobil ya-
zılımlar ve gömülü yazılımların tamamlanması ile
test aşamalarına geçilmesi planlanıyor. Mert, pro-
je ile ilgili şunları anlatıyor: “Akıllı kaskın arttırılmış
gerçeklik gözlüğü ve ana kontrolcüsünü üretme
konusunda Koreli ileri nano teknoloji bölgesin-
de yer alan EyeDis şirketi ile ortağız. Ortam sen-
sörlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi alanında da
Kore Elektronik Teknoloji Enstitüsü görev alıyor.
Bu üçlü işbirliği teknolojik olarak çok ileri konumda
olan Kore’den ülkemize oldukça değerli bir çok
bilgi transferi imkanı sağlamakta.”

‘Safety Linker’ ismi ile piyasaya çıkarılacak
olan akıllı baret, Sanayi 4.0 devriminde endüs-
triyel IoT alanında özellikle iş sağlığı ve güvenli-
ğine getirdiği yenilikler ile fark yaratacak. Ürü-
ne;  teknoloji gemi inşası, petrol platformları, ma-
dencilik, ağır sanayi ve birçok endüstriyel alanın
ilgi göstermesi bekleniyor. 

EREN MERT
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Bilgisayar ağlarının ve internetin yaygınlaş-
maya başlanmasıyla, siber güvenlik daha da
önemli hale geliyor. Dijitalleşmeyle birlikte,
hem kurumların hem bireylerin en hayati ve-
rilerinin ve bilgilerinin teknolojiye ve sistem-
lere bağımlı olması, bunların korunması ihti-
yacını da artırıyor. Bu ihtiyaç da, bu alanda
hizmet veren oyuncuların çeşitlenmesine
katkıda bulunuyor. Clonera Bilişim Hizmetle-
ri de bu alanda faaliyet yürüten sektörün ye-
ni aktörlerinden biri.

Clonera Bilişim Hizmetleri Yönetim Kurulu
Başkanı Evren Ballı, Clonera’nın kuruluş öy-
küsünü anlatmaya 2005’te hayata geçirdikleri
bilişim şirketi Treo Bilgi Teknolojileri ile baş-
lıyor. Şirket, ‘veri merkezi modernizasyonu,
konsolidasyon, bulut hizmetleri, kurumsal ye-
dekleme çözümleri, felaket kurtarma ve iş sü-
rekliliği, birleşik iletişim çözümleri’ gibi alan-
larda teknoloji danışmanlığı hizmeti sunuyor.
Evren Ballı, bilgi ve iletişim teknolojileri sek-
törünün dinamizminin ve kurumlara kattığı de-
ğerlerin, kendisini bu sektörde girişimci ol-
maya iten nedenler olduğunu kaydediyor.

3 milyon dolarlık yatırım
Clonera, fikir olarak 2013’te doğuyor; şir-

ketleşme ise 2015’te gerçekleşiyor. Aradaki iki
yıllık süreçte, dijital felaketler sonrasında ke-
sintiye uğrayan iş sürekliliği gözlemleniyor ve
bu ihtiyaç doğrultusunda AR-GE çalışmaları ya-

‘Dijital verileri’
günde 3 dolara koruyor

pılıyor. Yola altı kişilik bir
ekiple çıkan Clonera, şim-
di ise 70 kişilik bir ekiple
hizmet veriyor ve istihdam
sağlamaya devam ediyor.
2016 sonunda yıllık 2 milyon
dolar ciro hedefleyen şirketin
planları arasında, ‘bütünleşik iş sürekliliği’
hizmetini Orta Avrupa’dan başlayarak tüm
dünyaya ihraç etmek de var.

‘Yüzde 100 Türk sermayesi’ ile kur-
dukları Clonera’ya AR -GE ve altyapı ol-
mak üzere toplamda 3 milyon dolar ya-
tırım yaptıklarını ifade eden Evren Ballı, ana
çıkış noktalarını da şöyle özetliyor: “Yapı-
lan araştırmalar, dijital felaketlere uğra-
yan şirketlerin yüzde 93’ünün beş yıl içe-
risinde kapandığını gösteriyor.  Şirketle-
rin doğal afetlere uğrama olasılığı sadece
yüzde 5 iken; veri kaybı, siber saldırı, sistem
odası arızası, personel riski gibi dijital risklerle
karşılaşma olasılığı yüzde 95. Şirketlerin di-
jital sermayelerinin büyük bir risk altında ol-
duğu çok açık. Biz de Clonera olarak dijital çö-
küntüye uğrayan şirketlerin ara vermeden ve
hiçbir kayba uğramadan işlerini sürdürebil-
melerini sağlıyoruz.” 

‘Felaketten kurtarıyor
‘İş sürekliliği ve felaket kurtarma’nın kar-

maşık süreçlerini üstlenerek, IT hizmetlerini

güven altına alan, her koşulda çalışması-
nı sağlayan hazır, kolay, gerçek ve bü-

tünleşik çözümler sunduklarını be-
lirten Evren Ballı, kurumların bu

hizmeti bütünleşik olarak sa-
dece Clonera’da bulabilecek-
lerini söylüyor. “Geleneksel
felaket kurtarma çözümlerini

kullanan kurumlar verilerine
ulaşsa da uygulamalarını
sürdüremiyor” diyen giri-
şimci, kurumların Clonera

ile bir günde tüm felaketle-
re hazır hale gelebildiğini vur-
guluyor ve bu iddiasını verdiği
şu bilgilerle destekliyor:
“Kullanım kolaylığı, güven-
lik, hızlı devreye alma gibi

özelliklerle dijital sermaye-
nin her koşulda erişilebilir ol-
masını sağlayarak para, itibar ve

zaman kaybını önlüyoruz. Ayrıca Clonera ile
sadece alt yapı ve yazılım katmanına değil, fe-
laket kurtarma için gerekli olan tüm bileşen-
lere de yüzde 70 daha az maliyetle sahip olu-
nuyor.” 

Bu noktada Evren Ballı, bir ayrıntıya da
dikkat çekerek Clonera’nın tüm bu süreçleri
yönetmesinin aslında şirketlerin bilgi tekno-
lojileri (BT) departmanlarının da işini kolay-
laştırdığını sözlerine ekliyor. Bu sayede de BT

Clonera, ‘verileri koruyarak dijital saldırılarla kesintiye uğrayan iş sürekliliğini devam ettirmek’
amacıyla 2015’te kuruldu. Günde 3 dolardan başlayan ücretlerle ve bir günde, tüm ‘dijital felaketlere’
hazır hale gelinebildiğini söyleyen Clonera Bilişim Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Evren Ballı, 2016
sonunda hedeflerinin 3 bin sunucuya ve 2 milyon dolar ciroya ulaşmak olduğunu söylüyor. Planlar
arasında, bu hizmeti Orta Avrupa’dan başlayarak dünyaya ihraç etmek de var.

Ceren Oral / coral@ekonomist.com.tr
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departmanlarının, iş sürekliliğinin karmaşık sü-
reçlerini işinin uzmanına bırakarak kurumla-
rının vizyonuna yönelik iş geliştirmeye daha
çok zaman ayırabildiklerini ifade ediyor.   

Sistem ve ücretlendirme 
Clonera ile kurumun sistemleri şifrele-

nerek Clonera Veri Merkezi’ne yedekleniyor.
Test ve gerçek felaketler dışında uyku mo-
dunda ve şifrelenmiş olan veri merkezindeki
sistemlere, kurumun sorumlusu dışında kim-
se erişemiyor. Saldırı ya da tehdit durumun-
da aktif hale gelen sistemle ve teknolojiyle,
data kayıpları internet hızına da bağlı olarak
‘sıfır’a kadar düşüyor. Çağrı bildirildikten
sonra dakikalar içinde, sunucular kalınan yer-
den çalışmaya devam edebiliyor. Ayrıca ku-
rumların, felaket kurtarma testini dilekleri za-
man yapabilme veya demo ile sistemin işle-
yişini görebilme olanakları da bulunuyor. Clo-
nera ile klonlanan tüm bilgiler ise ikisi İstan-
bul’da diğerleri İzmir ve Ankara’da olmak üze-
re dört büyük veri merkezinde saklanıyor. 

Ücretlendirme için, sanal sunucu başına
fiyatlanan farklı paketler var. Kurumlar işinin
riskine en uygun paketi seçebiliyor. Örneğin,

günlük 3 dolar ödenerek sanal sunucu fela-
ketlere hazır hale getirilebiliyor.

Hedef 3 bin sunucu
Clonera’nın kurumların yanı sıra bireysel

kullanıcıların verilerini de anlık olarak klon-
layabildiğini söyleyen Evren Ballı, bu çözümün
hem kurumların çalışanlarına hem de birey-
sel kullanıcılara tek lisansla telefon, tablet, bil-
gisayarlarının klonlanması avantajını sundu-
ğunu kaydediyor. “Şu ana kadar aralarında
Boyner, Beymen, Karaca, Altınyıldız, İstanbul
Kültür Üniversitesi’nin bulunduğu 100 kuru-
ma ait bin 500’den fazla sanal sunucuyu bü-
tünleşik iş sürekliliği çözümü ile koruyup, fe-
laketlere karşı hazır hale getirdik” diyen gi-
rişimci, 2016 yılsonu hedeflerinin ise 3 bin su-
nucuya iş sürekliliği sağlamak olduğu bilgisi-
ni veriyor. Ayrıca yasal düzenlemelere tabi sek-
törlerde kurumların denetim ve regülasyon-
lara hazır hale gelmelerini sağladıklarının da
altını çiziyor. 

‘Artık anılarımız 
bile dijitalde’
Evren Ballı, dijitalleşmenin
artmasına paralel olarak siber
saldırıların da farklı çeşitlerle
gittikçe yoğunlaştığı günümüz
şartlarında, hem şirketlerin hem
de bireylerin verilerini korumak
için bu sisteme kesinlikle
ihtiyaçları olduğu kanaatinde.
‘Artık anılarımız bile dijitalde’
diyen Evren Ballı, bu gerekliliği
şöyle açıklıyor: “Yapılan bir
araştırmaya göre, bir yıl içerisinde
gerçekleşen kesintilerin ortalama
maliyeti orta ölçekli bir işletmede
880 bin dolar. Dolayısıyla
şirketlerin artık bu riski alma
lüksü kalmadı. Dijitalleşen
şirketlerin hepsi klonlamaya
ihtiyaç duyuyor ve duyacak. Nasıl
bir otomobil sigortalanıyorsa
şirketler de dijital felaketlere karşı
maddi kayıplarını ve prestijlerini
güvence altına almak için bir nevi
sigorta yaptırmak durumundalar.”

Evren Ballı
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Taşınabilir tanı
teknolojileri geliştiriyor

Özlem Bay Yılmaz / obay@ekonomist.com.tr

Üniversiteli beş gencin girişimi olan Vivosens Biyoteknoloji,
taşınabilir tanı teknolojileri üzerine çalışıyor. Yerinde tanı yapmaya
olanak tanıyan, hızlı taşınabilir bir sistem ve sonuçların anında
görüntülenmesini sağlayacak bir uygulama geliştirdiklerini belirten
şirket ortaklarından Miray Tayfun, “Yerinde tanının hayat kurtardığı
hayvancılık sektörüne yönelik de ürün geliştiriyoruz” diyor. 

Vivosens Biyoteknoloji, beş kişilik bir ekibin gi-
rişimi. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Tek-
nik Üniversitesi’nde mühendislik, iş geliştirme ve
tasarım bölümlerinde okuyan 22-26 yaş aralı-
ğındaki gençler tarafından Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı’nın 100 bin TL’lik tekno girişim
desteğiyle 2015 yılında kurulan şirket, laboratuvar
masraflarını  ‘Geen Biyoteknoloji’ isimli bir
Türk biyoteknoloji start up’ı ile yaptığı işbirliği
sayesinde çok daha kolay bir şekilde üstlenebildi.  

Taşınabilir tanı teknolojileri üzerine çalışan
Vivosens, yerinde tanı yapmayı sağlayan, hızlı ta-
şınabilir bir sistem ve sonuçların anında görün-
tülenmesini sağlayacak bir uygulama geliştiriyor.
Vivosens Biyoteknoloji ortaklarından Miray Tay-
fun şunları anlatıyor: 

“Numunenin damlatıldığı striplerimiz (şerit),

leştirildiği yeni bir dünya hedefliyor. Katma de-
ğer yaratabilecekleri sektörleri araştırırken ye-
rinde tanının hayat kurtardığı bir sektör fark et-
tiklerinden bahseden Tayfun, “Bu sektör hay-
vancılık. İlk yıl hedeflerimiz büyükbaş hayvan çift-
likleri. Şuan E.coli ve Brucella mikroorganizma-
larının tanısı üzerine çalışıyoruz. Yakında seri üre-
time geçmeyi hedefliyoruz. 2017 sonuna kadar
beklenmesini gerçekleştirdiğimiz senaryoda
500 çiftliğe ulaşıp, 2 bin reader (okuyucu) sat-
mayı öngörmekteyiz. Bu senaryo gerçekleşirse
yaklaşık olarak 120 bin strip üretilip müşterile-
rimize ulaştırılacak” diye anlatıyor. 

Yurtdışına da açılacak
Son kullanıcıların evlerinde test
yapmasını sağlayacak olan
ürünlerinin en büyük kullanıcı
kitlesinin Kuzey Avrupa ve ABD
olduğunu dile getiren Tayfun,
şunları ekliyor: “Sağlık konusunda
bilinç arttıkça bizim gibi
şirketlerin ürettiği yeni ürünlere
ilgi de artıyor. Hedefimiz ürün
geliştirme sürecini tamamladıktan
ve ilk satışlarımızı Türkiye’de
yaptıktan sonra yurtdışı
pazarlarına açılmak. Pazara giriş
stratejimiz olan hayvancılık
sektöründe ise Türkiye ve
Ortadoğu gerçekten büyük bir
fırsat. Çünkü süt ürünlerindeki
verimler oldukça düşük ve
ürünümüz sayesinde hastalıklar
kaynaklı verim düşüklüğünün
önlenebilir.”

stripleri takarak sonuçları anlamlandıran bir oku-
yucumuz ve sonuçlarınızı akıllı cihazlardan gö-
rüntülemenizi sağlayan bir uygulama üzerine ça-
lışıyoruz. Hem ürünün gelişmesi, satılması,
müşterileri gibi iş geliştirme konuları üzerine ça-
lışıyoruz, hem de AR-GE sürecimizi gerçekleşti-
riyoruz.” 

Hayvancılıkla da ilgili
Vivosens Biyoteknoloji; hastalıkların kuluçka

evresinde fark edilip önlenebildiği, kanser çe-
şitleri ya da HIV gibi kritik testlerin evlerde ve
eczanelerde kolay ve hızlı bir şekilde gerçek-

MİRAY TAYFUN, GÖZDE BÜYÜKACAROĞLU, BALIM BENGİSU CAF
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Siirt fıstığı için KOBİ’ler
güçbirliği yapacak

Burcu Tuvay / btuvay@ekonomist.com.tr
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Türkiye’de coğrafi işaretli ürünlerin markalaşması için çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalardan
biri de Siirt’te ‘Fıstık İşleme Sanayi Altyapısının İyileştirilmesine Yönelik Teknik Destek Projesi’. Projeyle
ortak paketleme tesisi kurulması, markalaşma çalışmaları ve ürün geliştirme faaliyetleri
gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.  Siirt Fıstık Projesi Teknik Yardım Bileşeni Takım Lideri Bahri Aydın, tesis
ile birlikte 25 bin ton civarında olan yaş fıstık üretiminin 150 bin tona çıkmasının hedeflendiğini söylüyor.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği mali iş-
birliği ile finanse edilen, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sek-
törler Programı kapsamında ‘Siirt Fıstık İşleme
Sanayi Altyapısının İyileştirilmesine Yönelik
Teknik Destek Projesi’ hayata geçiriliyor. Yaklaşık
10 milyon Euro yatırımla gerçekleşecek proje ile
yerel işletmelerin rekabet gücü artırılarak Siirt
fıstığının uluslararası marka değerinin yüksel-
tilmesi hedefleniyor.

Rekabetçi Sektörler Programı’na Siirt İli ve
İlçeleri Fıstık Üreticileri Birliği tarafından sunu-
lan projeyle ortak paketleme tesisi kurulması,
markalaşma çalışmaları ve ürün geliştirme faa-
liyetleri gerçekleştirilerek bölgede fıstık sektö-
rünün rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor.
Projenin hedefi, Siirt fıstığının uluslararası mar-
ka değeri artırılarak üreticilerin daha fazla ge-
lir elde etmesi ve bölgenin sosyo-ekonomik ge-
lişimine katkı sağlanması. 

2018’de tamamlanacak
Projenin inşaat ve müşavirlik işleri kapsa-

mında fıstık İşleme tesisinin kurulması ve tesi-
sin işletilmesi hedefiyle üretim hattı ve yardım-
cı birimlerin kurulması gerçekleştirilecek. Tek-
nik destek alanında ise tesisin kurulması ve iş-
letilmesi için iş planı, gerekli insan kaynağının
temini, yönetim, markalama ve pazarlama plan-
larının oluşturulması ve uygulanması ile KOBİ’lere
yönelik eğitim çalışmaları yapılacak.

Projenin 2018'in Mart ayında tamamlanması

yasal ve mikrobiyolojik analizlerinin yapılabildiği
entegre bir üretim alanı şeklinde planlandığını
söylüyor. 

Siirt’te her yıl ortalama 1 milyondan fazla
fidan dikimi yapıldığını belirten Aydın, “Mevcut
durumda Siirt ili ve ilçelerinde 25 bin ton civa-
rında yaş fıstık üretimi oluyor. Kurutulmuş ola-
rak üçte biri esas alınmakla birlikte kapasite, kul-
lanımın o şekilde de yapıldığı için, yaş ürün ola-
rak belirtiliyor. 15 yıl sonra bu rakamın en az 150
bin ton olması bekleniyor” diyor. 

Yurtdışı pazarlar
araştırılıyor
Siirt ili ve ilçelerinde 8 bin
dolaylarında fıstık üreticisi
bulunuyor. Bu üreticilerden 5 bin
300’ü projenin ana yararlanıcısı
‘Siirt İli ve İlçeleri Fıstık Üreticileri
Birliği Başkanlığı’ üyesi.  Zaman
içinde üyelerin ve tesis ile iş yapan
üretici sayısının artmasının
hedeflendiğini belirten Bahri
Aydın, ihracat yönelik çalışmalarla
ilgili olarak ise şu bilgileri veriyor:
“Şu aşamada, projede, Hollanda,
Belçika, Yunanistan, İtalya,
Almanya, Bosna Hersek,
Makedonya, Suudi Arabistan, İran,
ABD, Çin ve Hindistan’ın yanı sıra
yurt içinde de 15 şehirde pazar
araştırmaları yürütülüyor.” 

planlanıyor. Projenin hayata geçmesiyle birlik-
te Siirt, yüksek katma değer üreten, uluslarara-
sı ölçekte kurumsallaşmış bir tesise kavuşacak.
Proje kapsamında ürün satışına yönelik ulusal
ve uluslararası bazda pazar araştırmaları, buna
bağlı olarak markalama çalışmaları, bölgedeki
KOBİ'lere yönelik iş geliştirme danışmanlığı
desteği bulunuyor, Yanı sıra kalite, gıda, çevre,
iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin te-
sisin akredite edilmesi hedefine uygun olarak ku-
rulması ve işletilmesinin yanı sıra tüm sistem-
lerle ilgili el kitapları ve yönlendirme belgeleri-
nin hazırlanması gibi alanlarda da destekler var.

Üretim artacak
Siirt Fıstık Projesi Teknik Yardım Bileşeni Ta-

kım Lideri Bahri Aydın, tesisin kabuk soyma, ku-
rutma, çıtlak ve boş-dolu ayırma, iç fıstık çıkar-
ma, iç fıstık işleme, kavurma, paketleme, depo-
lama ve hammadde ve son ürünün fiziksel, kim-

BAHRİ AYDIN
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Intel; Türkiye’de inovasyon ve girişimcilik kül-
türünü geliştirmek, hayaller ile girişimcilik ara-
sındaki bağlantıyı ortaya koymak amacıyla ül-
ke çapında kapsamlı bir Hayal Haritası ve Gi-
rişimcilik DNA’sı araştırması gerçekleştirdi.
Türkiye’nin ne tür hayaller kurduğunu, ha-
yallerin yok olma ya da girişimcilik fikrine dö-
nüşme noktasında geçirdiği dönüşümü orta-
ya koymayı amaçlayan araştırmada, 10 şe-
hirden 8-55 yaş arası yaklaşık 2 bin kişi ile gö-
rüşüldü.

Türkiye’de ilk kez yapılan ve Future Bright
ile gerçekleştirilen araştırmaya göre, hayalle-
rimiz meslek odaklı. Girişimcilik fikirlerine dö-
nüşebilecek ‘üretken’ hayal kurabilenlerimizin
oranı yalnız yüzde 15. Üniversite öğrencileri öze-
linde gerçekleştirilen girişimcilik kapsamında-
ki araştırma sonuçları ise umut vaat ediyor. Top-
lumun genelinin aksine üniversite öğrencileri-
nin yüzde 78’i girişimci olma fikrine sıcak ba-
kıyor ve en çok teknoloji destekli sektörlerde gi-
rişimci olmak istiyor. Üniversite öğrencilerinin
yüzde 60’ı ‘Türkiye’den milyar dolarlık şirket çı-
kar mı?’ sorusuna evet yanıtını veriyor.

Yanıtı aranan sorular
Araştırma sonuçlarını Future Bright Şirket

Kurucu Ortağı Akan Abdula ile birlikte açıkla-
yan Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın,
yanıt aradıkları soruları şöyle sıraladı; “Hayal
kurmaktan neyi anlıyoruz? Hayal kurmaya ne

Girişimciliğin umudu
üniversiteli gençler

Türkiye’nin Hayal Haritası ve Girişimcilik DNA’sını çıkaran Intel’in araştırması çarpıcı bulgularla dolu.
Girişimcilik fikirlerine dönüşebilecek ‘üretken’ hayal kurabilenlerimizin oranı yalnız yüzde 15’te
kalırken, üniversite öğrencilerinin yüzde 78’i girişimci olma fikrine sıcak bakıyor. En çok da teknoloji
destekli sektörlerde girişimci olmak isteniyor. Üniversite öğrencilerinin yüzde 60’ı “Türkiye’den milyar
dolarlık şirket çıkar mı?” sorusuna “Evet” yanıtını veriyor.

BURAK AYDIN
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zaman başlayıp, ne zaman
bırakıyoruz? Hayallerimiz
geleceği kucaklayacak ka-
dar kapsamlı mı yoksa gün-
lük hayatın zorluklarında
gerçekleşmeden kaybolup
gidiyorlar mı? Girişimcilik
dünyamızda hayallerin et-
kisi ne kadar?”

Ekonomimizin yaratıcı
teknolojilere dayalı olarak
gelişmesi ve teknolojiyi sa-
dece tüketen değil üreten
bir toplum haline gelmemiz
için büyük hayaller kurup
bunların peşinden koşmak
gerektiğini belirten Aydın,
“Çocukluğumuzda bile ye-
terince hayal kurmuyoruz.
Oysa yaratıcılığın yolu, yeni fikirler geliştir-
mekten, girişimciliğin yolu ise hayal kurmaktan
geçiyor. Intel Türkiye olarak vizyonumuzu ‘Tür-
kiye’den milyar dolarlık teknoloji girişimleri çı-
karmak!’ şeklinde belirledik. Ülke olarak gen-
lerimize işlemiş olan ‘başımıza icat çıkarma!’ kül-
türü çocukluktan itibaren hayal kurmamaktan
ya da kurduğumuz hayallerin peşinden koş-
mamamızdan kaynaklanıyor” diye konuşuyor. 

Nüfusumuz genç, hayallerimiz yaşlı
8-55 yaş arasında kadın ve erkeklerle ger-

çekleştirilen Türkiye Hayal Araştırması’na gö-
re insanların yüzde 49’u çocukken hayal kur-
maya başlıyor. Hayal kurma, yaş ilerledikçe dra-
matik şekilde azalıyor. Yetişkinlerin sadece yüz-
de 14’ü hayal kurduğunu belirtiyor. Hayal kur-
ma sıklığına bakıldığında da benzer bir tablo or-
taya çıkıyor. Çocukluk ve ergenlikte sürekli ha-
yal kurduğunu belirten (yüzde 32) katılımcılar,
yetişkin yaşlara doğru hayal kurmaktan nere-
deyse vazgeçiyor.

Her 10 katılımcıdan 5’i en büyük hayalinin
‘sadece bir meslek sahibi olmak’ olduğunu söy-
lüyor. Katılımcıların hayale meslek ve maddi-
yat odaklı yaklaşmalarının temel nedeni ise ‘ge-
leceği güvence altına alma kaygısı’. Hayalini
meslek olarak tanımlayanların en fazla (yüzde
16) tercih ettiği meslek öğretmenlik ve (yüzde
16) doktorluk olurken, bunları futbolcu/spor-
cu/antrenör (yüzde 9), sanatçı, pilot ve polis ol-
mak (yüzde 7) izliyor. Hayali maddiyat odaklı dü-

şünenlerin en fazla kurduğu hayal ise kendi işi-
nin sahibi (yüzde 9) olmak. Katılımcılar para ka-
zanmanın yolunun kendi işini kurmaktan geç-
tiğine inanıyor. Yine her 2 kişiden biri; hayal kur-
mak için kişinin ‘geçim derdinin olmaması’ ge-
rektiğini düşünüyor.

Girişimcilik ‘parası olanın işi’
Intel Türkiye Hayal Haritası’nın en önem-

li bulgularından bir diğeri ise girişimciliğin bir
alternatif olarak aklımıza dahi gelmemesi.
Araştırmaya katılanların yüzde 78’i girişimcili-
ği aklından bile geçirmemiş. Girişimciliği dü-
şünen katılımcıların ise yaklaşık 3’te 1’i fikrini
kimse ile paylaşmıyor. Fikri olanların yüzde 21’i
arkadaşıyla, yüzde 19’u babasıyla, yüzde 14’ü
eşi/sevgilisi, yüzde 7’si ise annesiyle paylaştı-
ğını söylüyor. 

Girişim fikri olup hayata geçiremeyen her
4 kişiden 3’ü temel neden olarak maddi sıkın-
tılar/sermaye yoksunluğunu gösteriyor. Giri-
şimcilik fikri olanların yani 22’lik dilimin içinden
de sadece yüzde 27’si hayalini gerçekleştire-
bildiğini belirtiyor. “Eğitim seviyesi yükseldik-
çe girişimcilik seviyesi de yükselir” diyenlerin
oranı yüzde 26 olurken “girişimci olabilmek için
çeşitli kurum ve kuruluşlardan destek almak
önemlidir” diyenlerin oranı ise yüzde 34.

Intel Türkiye’nin 15 ayrı üniversitede 500
üniversite öğrencisiyle gerçekleştirdiği girişim
odaklı araştırmaya göre ise toplumun geneli-
nin aksine üniversite öğrencilerinin yüzde 78’i

Gençlerin odağı 
dijital ekonomi
Araştırma, üniversite öğrencileri
arasında ilk girişimcilik fikrinin
yüzde 36 ile ergenlik döneminde
ortaya çıktığını, bu oranın yaş
ilerledikçe yüzde 30’lar
seviyesine düştüğünü ortaya
koyuyor. Girişimcilik konuları
değerlendirildiğinde yüzde 29
oranıyla en çok teknoloji
desteğiyle ve teknoloji sektöründe
girişimci olmak ön plana çıkıyor.
Bunu yüzde 23 ile iş
kurmak/ticaret yapmak izliyor.

Nevzat Aydın’ı rol 
model olarak görüyorlar 
Üniversite
eğitiminin
girişimcilik
üzerinden olumlu
etkisi olduğunu
düşünen
öğrencilerin oranı
yüzde 56.
Üniversite öğrencilerinin yüzde
75’i Türkiye’deki iş ortamının
girişimcilerin önünü açmadığına,
aksine zorlaştırdığına inanıyor.
Bu yüzden 10 öğrenciden 6’sı
girişimlerini yurt dışında
yapmayı planlıyor. Diğer yandan
üniversite öğrencilerinin yüzde
60’ı Türkiye’den milyar dolarlık
şirketler çıkacağına inanıyor.
Üniversite öğrencileri arasında
girişimcilik konusunda rol model
olarak görülen kişiler, sırasıyla
Nevzat Aydın, Steve Jobs ve
Mark Zuckerberg. Yüzde
29’unun ise rol modeli yok.

girişimci olma fikrine olumlu bakıyor. Erkek öğ-
rencilerde bu oran yüzde 84’e kadar yükseliyor.
Gençlerin ana motivasyonları ise yenilikçi olmak
ve kendi işini kurmak. Girişimci olmak isteme-
yenlerin ise yüzde 39’u girişimcilik ruhuna sa-
hip olmadıklarını, yüzde 33’ü risk almak iste-
mediklerini belirtiyor.
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Nuh’un gemisi
Türkiye’ye açılacak!

fizyoterapiye kadar her nevi disiplini kapsıyor.
Özellikle gelişim geriliği gösteren çocukların 1
veya 2 saat eğitime gelmeleriyle hayatlarında
hiçbir şey değişemeyeceğini söyleyen Nişlioğ-
lu, “Eğitim mutlaka devamlı olmalıdır. Dolayı-
sıyla eğitim modelimiz dâhilinde, eğitim veri-
lirken anne, baba veya çocuğun günlük bakımı
ile ilgilenen kişinin mutlaka seansı izlemesi şart-
tır. Terapistin sesinin tonunda, oturuş şekline
kadar çocuğun öğrenmesi açısından kullanılan
metotları görerek öğrenmesi veli için çok
önemlidir. Veli mutlaka durmadan bunları ev-
de, parkta, alışverişte tekrarlamalıdır ki çocuk
kalıcı bir şekilde bunları öğrenebilsin” diyor. Mer-
kezde hem ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor hem
de mutlaka eve ödevler veriliyor. Bunların so-
nuçları her gün telefon üzerinden kurulan pay-
laşım sistemi ile görüşülüyor.

Evde tekrar şart
Eğitim modeline göre terapi, evde okulda,

merkezde ve sosyal çevrede uygulanıyor. Mut-
laka çocukların okulları ayda bir kere ziyaret ede-
rek, öğretmenleri ile yakın ilişkiler kuruluyor. Bi-
reysel plan öğretmenleri ile paylaşılarak karşı-
lıklı bilgi alış verişinde bulunuluyor. Nişlioğlu,
eğitim sürecinde öğretmen, veli ve terapistin el
ele olmak zorunda olduğunu söylüyor. Ameri-
ka’da özel gereksinimi olan bir çocuğun hafta-
da 25 saat terapi aldığına dikkat çeken Nişlioğ-
lu sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Ülkemizde
bu tek kelimeyle imkânsız. Dolayısıyla, merke-
zimizin eğitim politikası aileler, terapistlerimiz,
öğretmenlerimizin desteğiyle bu eğitimi tekrar
tekrar evde uygulayarak haftada 25 saatinde üs-
tüne çıkartmak.”

Gölge öğretmenler var
Merkez, eğitim modelinde farklılık yaratmak

Otizmin yaygınlaşması bu alana yönelik girişimlerin artmasını
sağlıyor. 18 aylıkken otizm spektrum bozukluğu teşhisi konulan
oğlu Nuh’un yaşadığı sorunları görerek bu alana yatırım yapmaya
karar veren Mine Nişlioğlu, yaklaşık bir yıl önce Nuh'un Gemisi
Çocuk Terapi ve Aile Danışmanlığı Merkezi’nin kurdu. Nişlioğlu, 
bu merkezi Türkiye geneline yaygınlaştırmayı hedefliyor. 

Beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlık olan
otizm son yıllarda giderek yaygınlaşıyor. Otizm
Derneği’nin yaptığı araştırmalara göre dünya
üzerinde otizmli sayısı toplam nüfusun yüzde
1,5’ine denk geliyor. Net bir ilaç tedavisi veya
tıbbi çözümü bulunmayan otizmin en önemli te-
davi aracı eğitim olarak kabul ediliyor. Ancak
dünyada ve Türkiye’de otizm tanısı konan ço-
cuklar yeterli eğitim alamıyor. Milli Eğitim Ba-
kanlığı verilerine göre, Türkiye genelinde dev-
let okulları ve Otistik Çocuklar Eğitim Merkez-
lerinde (OÇEM) 0-18 yaş grubu arasında yakla-
şık 352 bin otizmli çocuk içinden sadece yüzde
5’i yani 21 bin 131 çocuk eğitim alabiliyor. Bu boş-
luk son dönemde bu alan yönelik girişimlerin sa-
yısının artmasına neden oluyor. 

Nuh'un Gemisi Çocuk Terapi ve Aile Da-
nışmanlığı Merkezi Kurucusu Mine Nişlioğlu da
18 aylıkken otizm spektrum bozukluğu teşhisi
konulan oğlu Nuh’un yaşadığı sorunları görerek
bu alana yatırım yapmaya karar veren bir giri-
şimci. Lisans eğitimini Londra Üniversitesi’nde
psikoloji üzerine yapan ardından yüksek lisans
eğitimini işletme üzerine tamamladıktan sonra
tamamen finans sektörüne yönelen Nişlioğlu’nun
hayatı oğluna 18 aylıkken otizm teşhisi konul-
masıyla hayatı tam anlamıyla değişiyor. Bir sü-
re iş hayatına devam eden Nişlioğlu, “İş haya-
tında kalmak, her şeyden evvel maddi açıdan ço-
cuğumun geleceğini düşünmek zorundaydım.

Ancak, iş hayatında kaldığım zaman da çocu-
ğumun ilerlemesi çok yavaş, programsız ve ba-
na göre birçok sorunun cevapsız kaldığı bir or-
tamda gerçekleşiyordu. Yurtdışında birçok ül-
ke ve terapi merkezi dolaştım. Kime emanet
edersem edeyim, hangi merkeze yollarsam yol-
layım bir arpa boyu yol alabiliyorduk. Ben ye-
tersiz kalıyordum” diyor. Nişlioğlu, sonunda ka-
riyerini noktalayarak tüm öğrendiklerini pay-
laşmak, birçok kişiye de şifa ve imkân olabilmek
adına oğlu Nuh’un ismini vererek Nuh’un Gemisi
Çocuk Terapi ve Aile Danışmanlığı’nı kurdu. 

Farklı model geliştirdi
‘Bir iş kurma’ düşüncesinden çok, bir an-

ne olarak hareket eden Nişlioğlu, Türkiye’deki
eğitimlerin yetersiz olduğunu düşündüğü için
farklı bir eğitim modeli oluşturdu. Merkez, her
çocuk farklı şekillerde öğrenebileceğinden, her
çocuğa göre bireyselleştirilmiş öğretim meto-
du uyguluyor. Merkeze gelen çocuklar ve aile-
leriyle ilk olarak uzun uzadıya görüşülüyor. Ay-
nı zamanda alanlarında uzmanlaşmış terapist-
ler çocuk ile zaman geçirip durum tespiti yapı-
yorlar. Eğer bir doktor tarafından yönlendirme
söz konusuysa hemen doktor ile iletişime geçi-
liyor ve gerekli testler de yapıldıktan sonra ço-
cuğun ihtiyaçlarına yönelik bireysel eğitim
programı oluşturuluyor. Bireysel program ko-
nuşmadan özel eğitime, duyu bütünlemesinden
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için kendi bünyesinde farklı uygulamalar da ya-
pıyor. Bunlardan biri gölge öğretmen yetişti-
rilmesi. Eğitimlerini tamamlamış uzmanların ge-
lişim sorunları yaşayan çocuklar ile zaman ge-
çirmeleri, bireysel eğitimlerini uygulamaları, bu
vesileyle pratik eğitim de almaları çok önem-
seniyor. Merkezde seminerler düzenlendiğini be-
lirten Nişlioğlu, “Özellikle gelişim sorunlarının
neler olduğunu ve nasıl anlaşılabileceğini, ço-
cukların psikolojik sorunlarını ve yaşadıkları trav-
maları konu alan bilgilendirme seminerlerimiz

oluyor. Burada amaç sosyal çevrenin aydın-
lanması ve tüm çocuklarımızın bir arada olabi-
leceği ortamların yaratılabilmesi adına herke-
sin bilgilendirilmesi” diyor. 

Şu anda merkezde haftada 3 ile 5 kere ge-
len ve bütüncül eğitim gören, gelişimsel sıkın-
tıları olan 21 danışan (merkeze gelen çocuklar)
bulunuyor. Bunun yanında psikolojik rehberlik
uygulamalarına katılan, haftada 1 veya 2 kere
danışmanlık almak için merkeze gelen 16 da-
nışan daha var. Merkez, bu sene yenilenen ve

Grup eğitimleri 
oluşturulacak
Merkez, ihtiyaçlar
doğrultusunda yenilikler
yapmayı hedefliyor. Özel
gereksinimi olan çocukların
grup içerisinde, sosyal bir
ortamda ve daha ileride hayatla
baş başa kaldıklarında sıkıntı
yaşamamaları için ‘grup
eğitimleri’ oluşturulması
planlanıyor. Nişlioğlu, “Gölge
öğretmenlerinin ve özel eğitim
öğretmenlerinin desteğiyle sanki
sınıf ortamındaymış gibi
beraberce ders görebilme,
etkinlik yapabilme, kitap
okuyabilme, hesap yapabilme,
birlikte oyunlar oynayabilme ve
dolayısıyla hayata
hazırlanabilmelerini
sağlayabilecek yeni programlar
uygulamayı hedefliyoruz” diyor.  

genişleyen kadrolarıyla kapasitesi en az iki ka-
tına çıkartmayı hedefliyor. 

Önce İstanbul’da yaygınlaşacak
Nişlioğlu’nun şimdiki hedefi eğitim mer-

kezlerini franchise vererek yaygınlaştırmak. Se-
ne sonu itibariyle bu konuda çalışmalara baş-
layacaklarını söyleyen Nişlioğlu, ilk aşamada İs-
tanbul’da büyümeyi hedeflediklerini belirtiyor.
Ardından hedef 5 milyon ve üstü nüfusu olan
illerde yeni merkezler açmak. Yaklaşık bir yıl ön-
ce faaliyete geçen Nuh'un Gemisi Çocuk Tera-
pi ve Aile Danışmanlığı Merkezi, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir merkez. Bu ne-
denle açılacak merkezler için bakanlığın belir-
lediği bazı standartlar var. Bakanlık, bir bekle-
me salonu, seans/aile danışmanlığı odası ve per-
sonelin dinlenebileceği bir kısmın bulunmasını,
ses yalıtımı, engelli çocukların sıkıntı çekmeden
girip çıkabilecekleri, her nevi kaza veya afetle-
re karşı gerekli tüm önlemlerin alındığı bir or-
tamın olmasını istiyor. Merkezin yatırım mali-
yetinde ise şubenin açılacağı konum, içerisine
yapılacak tefrişat, alınacak personelin maliye-
ti ve verilecek hizmetin farklılığı gibi konular rol
oynuyor. Nişlioğlu, bu noktada kesin bir rakam
vermenin mümkün olmadığını söylüyor. 

MİNE NİŞLİOĞLU
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GARANTİ PARTNERS

Türkiye’de 20 milyar dolara ulaşması beklenen fintech pazarı, girişimciler için önemli fırsatlar
yaratıyor. Bu fırsatı görerek ödeme sistemlerine yatırım kararı alan alanında uzman beş ismin
kurduğu ComPay, ilk yılında Türkiye’nin önde gelen 65 online alışveriş firması ile işbirliği yapmayı ve
toplamda 300 bin işleme ulaşmayı hedefliyor. Şirketin kurucularından İrfan Aslan, 2017 yılından
itibaren ComPay iş modelini yurtdışına taşımayı hedeflediklerini söylüyor. 

ComPay iş modelini
yurtdışına taşıyacak

Finansal teknolojiler olarak adlandırılan fintech,
son yılların en hızlı büyüyen pazarlarından bi-
ri. Türkiye’de 20 milyar dolara ulaşması bek-
lenen fintech pazarı girişimciler için önemli fır-
satlar yaratıyor. FinTech girişimlerinde özellikle
ödeme sistemleri öne çıkıyor. Bu girişimlerden
biri de ComPay. 

Şirket, 30 yıllık dostlukları bulunan üç ya-
kın arkadaşın, iş hayatlarındaki farklı bilgi, bi-
rikim ve tecrübelerini birleştirmesiyle kuruldu.
15 yılı aşkın bankacılık ve ödeme sistemleri tec-
rübesinden yola çıkarak, online alışverişlerde-
ki önemli bir eksikliği fark eden girişimciler,
müşteri deneyimini kolaylaştırıp, pazarın da ge-
lişmesine katkı sağlayacak bir fikir etrafında ça-
lışmaya başladılar. 2014 yılında ödeme sis-
temlerinin Türkiye’deki duayenlerinden Mine
Könüman’ın da ekibe katılmasıyla ComPay Öde-
me Çözümleri kurulmuş oldu. 

Hazırlıklar iki yıl sürdü
Teknik geliştirmeler ve kilit iş ortaklarıy-

la görüşmelerle geçen iki sene boyunca sabır-
la çalışan ekip, 650 ayrı müşteri ziyareti yaptı
ve binden fazla kişiyle görüştü. ComPay’in iş
modeli, son kullanıcı ve işyerlerine faydaları an-
latıldı, müşteri ihtiyaç ve beklentileri ile Com-
Pay son halini aldı. ComPay platformuna katı-
lan ilk işyeri Atlasglobal oldu, ilk işlem Aralık
2015’te gerçekleştirildi. ComPay’ın İrfan Aslan,
Celal Gürcüoğlu, Rıza Erman Çağıl, Mine Kö-

nüman ve Engin Çelik’ten oluşan kurucu ekibi
her biri kendi uzmanlık alanında şirkete katkı
sağlıyor. Mine Könüman ve İrfan Aslan ağırlık-
lı bankacılık ve ödeme sistemleri, Erman Çağıl
ve Celal Gürcüoğlu online alışveriş, Engin Çelik
ise yazılım alanında önemli tecrübelere sahip,
çeşitli firmaların yönetim kadrolarında yer al-
mış profesyoneller. Kuruculardan İrfan Aslan,
ortaklardan her birinin ComPay iş modeli içe-
risinde gerekli olan kritik bilgi ve tecrübeye sa-
hip olmasını başarıya giden yolda çok önem-
sediklerini söylüyor. 

ComPay, kısaca online alışverişte müşte-
rilerin kendi bankasının internet bankacılığı ile
ödeme yapmasını sağlayan yeni bir ödeme ko-
laylığı. Müşteri ödeme anında önce ComPay’i
sonra bankasını seçiyor, ComPay üzerinden ken-
di bankasının sayfasına bağlanarak ödeme iş-
lemini bankasının sayfasında tamamlıyor. Öde-
me yapılacak firmanın banka hesap bilgileri,
IBAN, sipariş referans kodu, ticari unvan gibi
ödemeye ilişkin bilgilerini girmeye gerek ol-
madan işlemini tek tıkla tamamlıyor. Bankalar,
ComPay üzerinden aldıkları ödeme bilgilerini
müşterilerin karşısına otomatik olarak çıkarıyor
ve müşteri hazır ödeme formunu onayladıktan
sonra işlem tamamlanıyor. Yeni bir üyelik ge-
rektirmediği için ComPay platformundaki ban-
kaların tüm internet bankacılığı müşterileri Com-
Pay kolaylıklarından faydalanabiliyorlar. Şirke-
tin kurucularından İrfan Aslan, sahip oldukları

bu avantajlarla bankaların tecrübesi, risk yak-
laşımı, ürün çeşitliliği ve inovasyon gücünü bir-
leştirerek müşterilerin hayatlarını çok daha faz-
la kolaylaştırabileceklerini söylüyor. 

Hedef 300 bin işlem
Aralık 2015 itibariyle ComPay’in ilk ürünü

‘Online Alışverişlerde Hesaptan Ödeme’ kulla-
nıcıların hizmetine sunuldu, 2016 senesi içinde
ise büyük bankalarla entegrasyon sürecini de
tamamlayarak hem müşteri kitlesini hem de
ürün gamını genişletmiş oldu. İşyeri tarafında
ise Atlasglobal, e-Bebek.com, Babil.com, Ere-
yon.com, misli.com gibi sektörün lider online
alışveriş markaları ile çalışmaya başlayan şir-
ket, entegrasyon süreci devam eden bir çok mar-
ka ile de büyümesini sürdürüyor. 

Müşterilerin ComPay’e olan ilgisinden ol-
dukça memnun olduklarını söyleyen Aslan, bu
ilginin rakamlara da yansıdığını belirtiyor. Ör-
neğin şirket ilk işlemi gerçekleştirdiği günden
bu yana her ay ortalama yüzde 75 büyüyor. Com-
Pay ilk yılında Türkiye’nin önde gelen 65 onli-
ne alışveriş firması ile işbirliği yapmayı ve top-
lamda 300 bin işleme ulaşmayı hedefliyor. 

Aslan, 2016 yaz boyunca devam eden “Com-
Pay ile öde 20 TL indirim kazan” kampanyası-
nı sonbahar döneminde de yeni banka işbirlik-
leri ve yeni online alışveriş firmalarıyla buluş-
turmaya devam edeceklerini söylüyor.  

Şirket, önümüzdeki dönem için yeni projeler
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üzerinde çalışıyor. Şirket, bankaların farklı di-
jital bankacılık ürün ve hizmetlerini yeni onli-
ne ödeme kolaylıkları olarak sunmak için pro-
jeler geliştiriyor. Yakın gelecekte başlatacakları
“Online Alışverişlerde Tüketici Kredisi ile Öde-
me” ComPay’in yeni projelerinden biri olacak.
Müşteriler özellikle yüksek tutarlı alışverişleri-
ni ödeme anında bankasından anında kullana-
cağı tüketici kredisi ile yapabilecek. Aslan, müş-
terilere ve online satış yapan firmalara uzun dö-
nemli finansman sağlayacak bu yeni ürünle bir-
likte pazarda çok önemli bir ihtiyacı karşılaya-
caklarını söylüyor. 

Yurtdışında büyüme hedefi var
Türkiye’de yılda yaklaşık 25 milyon adet on-

line alışveriş işlemi gerçekleşiyor. Öncelikle bu
alanda ComPay’in yaygınlaştırılmasını hedef-
lediklerini söyleyen Aslan, “Online alışverişle bir-
likte şehir içi ulaşım kartları,  ön ödemeli kart-
lar ya da sanal hesaplara online para yükleme
işlemleri de ComPay’in hedef pazarları arasın-
da. Kartsız ödemenin tercih edilebileceği in-
ternet üzerinden gerçekleşen tüm ödeme iş-
lemlerinde müşterilerin hayatını kolaylaştıran
ComPay için pazarda büyük fırsatların olduğu-
na inanıyoruz” diyor. 

ComPay’ın hedefleri Türkiye ile sınırlı de-
ğil. Ortaklar, 2017 yılından itibaren ComPay iş
modelini yurtdışında çeşitli ülkelerde hayata ge-
çirerek ComPay’i global bir marka olarak ko-

numlanmayı hedefliyor. GarantiPartners prog-
ramına seçilen ComPay, alacağı desteklerin de
gücüyle hem Türkiye’deki hem de yurtdışında-
ki büyümesini hızlandırmayı hedefliyor. Ga-
rantiPartners’ın sunacağı her türlü desteği çok
değerli bulduklarını söyleyen Aslan, “Garanti
Bankası’ndan destek almaktan dolayı sevinçli ve
heyecanlıyız. Türkiye’nin önde gelen Fintech
startuplarından biri olarak Garanti Bankası’nın
girişim hızlandırma programı GarantiPart-
ners’ın ücretsiz ofis kullanımı, kritik konularda

sektörün önemli isimlerinden stratejik men-
törlük, pazarlama desteğiyle birlikte sahip ol-
duğu iş ağının da pazarda büyümemizi hızlan-
dıracağına inanıyoruz” diyor.

Bu yıl gerçekleştirilen 2016 BBVA Open Ta-
lent yarışmasında Türkiye’den finale kalan tek
Fintech projesi olan ComPay, şimdi de Garan-
tiPartners desteği ile Londra’ya finallere gide-
rek Türkiye’yi uluslararası arenada temsil et-
meye hazırlanıyor. Aslan, global açılımın şim-
diden başladığını söylüyor.

Ayşegül Sakarya Pehlivan / asakarya@ekonomist.com.tr

Yatırımcılarla
görüşmeler sürüyor
ComPay Ödeme Çözümleri,
ortakların özsermayesi ile
kurulmuş bir startup. Bugüne
dek yatırım almayan ComPay,
büyümesini daha da
hızlandırmak amacıyla kapılarını
artık yatırımcılara açmış
durumda. Türkiye’de de tüm
dünyada olduğu gibi Fintech
start up’ların yatırımcı tarafında
yoğun ilgi gördüğünü söyleyen
Aslan, Türkiye’nin önde gelen
yatırımcı gruplarıyla
görüşmelere başladıklarını
belirtiyor. 

İRFAN ASLAN
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Dijital pazarlamada
büyüyor

Özlem Bay Yılmaz / obay@ekonomist.com.tr

RTB House, internet teknolojilerine ve reklam çö-
zümlerine gönül vermiş Robert Dyczkowski, Bart-
lomiej Romanski ve Daniel Surmacz’ın bir ara-
ya gelerek Polonya’da kurduğu bir şirket. 2012
yılında faaliyetlerine başlamış olmasına rağmen
kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılmayı
başaran RTB House, kurucularının ortaya koy-
duğu 350 bin Euro kaynak ile yola çıktı. Bugün
ise dünya çapında 150’den fazla çalışanıyla
30’dan fazla ülkede faaliyet gösteren bir yapı-
ya ulaştı. Dijital reklam sektöründe varlık gös-
teren şirket, dünya çapında 850’den fazla kam-
panyayı yürütüyor. 2013 yılı Eylül ayında Türki-
ye’de de faaliyet gösteriyor. Bugün Türkiye pa-
zarında faaliyet gösteren Boyner.com.tr, Cicek-

tasyonu konusundaki istekli genç nesli RTB Hou-
se’un kurulduğu ülke olan Polonya’dan sonraki
ilk duraklarından biri olmasını sağladı. Örneğin;
son RTB House raporuna göre, Türkiye’deki mo-
bil cihaz kullanıcıları Avrupa ortalamasına kıyasla
neredeyse iki katı daha fazla mobil reklamlara
tıklıyorlar. Bunun sebepleri arasında mobil cihaz
kullanımının fazla olması ve genç nüfusun etki-
si yer alıyor” diyor.

Kişiselleştirilmiş
çözümler öne çıkacak
Reklamveren- ajans ve medya
üçlüsünün aynı çatı altında temsil
edildiği tek meslek örgütü olan IAB
Türkiye’nin rakamlarına göre,
Türkiye’de dijital reklam
yatırımları 2015 yılında yüzde 19
artış göstererek 611,5 milyon
TL’ye ulaştı. Burada en fazla payı
yaklaşık 400 milyon TL ile display
reklamlar kategorisi aldı. IAB
Avrupa AdEx Benchmark
raporuna gore ise, dijital reklam
yatırımları yüzde 13.1 oranında
artarak 36.2 milyar Euro’ya ulaştı.
Böylece 33.3 milyar Euro’luk
Avrupa televizyon pazarını geride
bırakmış oldu. Türkiye’de de
benzer bir eğilimin seyrettiğini
belirten Aras, şunları ekliyor: “Zira
internet reklamcılığındaki
ölçümlenebilir yapı ve yatırım geri
dönüşünün karşılığını bulması,
reklamverenleri bu alanda yatırım
yapmaya itiyor. İlerleyen dönemde
de yeniden hedefleme, reklam
satın alma süreçlerini optimize
eden programatik satın alma ve
kişiselleştirilmiş çözümler öne
çıkacak.”

sepeti.com, Cimri.com, Emlak-
jet.com, Etstur.com, Flo.com.tr,
Kariyer.net, Morhipo.com,
N11.com, Trendyol.com, Viven-
se.com gibi önde gelen e-tica-
ret şirketleri ile çalıştıklarını be-
lirten RTB House Bölge Direk-
törü Ömer Aras, ”Önümüzde yıl-
lar içerisinde tüm e-ticaret si-
telerinin yanı sıra Kariyer.net gi-
bi farklı alanlardaki web sitele-
rinin de yeniden hedefleme çö-
zümlerinden faydalanması için
çalışmalar sürdürüyoruz” di-
yor.

Polonya’dan sonra Türkiye’de
Dijital reklam pazarı, birçok pazarda TV ya-

tırımlarını dahi geride bırakacak kadar hızla bü-
yüyor. Bu büyüme içerisinde display reklam tek-
nolojilerinin hem payı artıyor hem de ardında-
ki teknolojiler gelişiyor. Artık kullanıcıların dav-
ranışlarına göre, sadece istedikleri tarzda rek-
lamlar karşılarına çıkıyor.

RTB House da, yeniden hedefleme tekno-
lojileri ile başta e-ticaret siteleri olmak üzere in-
ternet üzerinde doğru kullanıcıya ulaşmak iste-
yen tüm markalarla çalışıyor. Şirketin Polon-
ya’dan sonraki ilk açılımının Türkiye olduğuna
vurgu yapan Aras, “Türkiye’nin teknoloji adap-

ÖMER ARAS

Polonya’dan sonra Türkiye’ye giriş yapan RTB House, üç yılda
dijital reklam sektöründe Türkiye'deki e-ticaret sitelerinin yüzde
85'ine hizmet vermeye başladı. Boyner’den ETS Tur’a,
Trendyol’dan Vivense’ye kadar pek çok e ticaret sitesi ile
çalıştıklarını belirten RTB House Bölge Direktörü Ömer Aras,
“Farklı alanlardaki web sitelerinin de yeniden hedefleme
çözümlerinden faydalanması için çalışmalar sürdürüyoruz” diyor. 
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Papağan Kuruyemiş,
ihracatla büyüyecek

Sibel Atik / satik@ekonomist.com.tr
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Emekçioğlu Grubu’na bağlı
Papağan Kuruyemiş, ihracat
yaptığı ülkelere yeni adresler
eklemek üzere çalışmaları
hızlandırdı. İhracatın payını
artırmak üzere satış ve
pazarlama ağına 2 milyon TL
yatırım yapan şirket, yurtdışı
satışların payını ikiye
katlamayı planlıyor. 80 milyon
TL cirolu şirket geçen yıl 15
ülkeye ihracat yaparken, bu yıl
22 ülkeye açıldı.

Kuruyemiş sektöründe Papağan markasıyla faa-
liyet gösteren Emekçioğlu Grubu, ihracatta he-
def büyüttü. 45 çeşit ürünle raflarda yer alan
Papağan Kuruyemiş markasıyla 15 ülkeye ihracat
yapan Emekçioğlu, ihracat yaptığı ülkelere ye-
ni adresler eklemek üzere çalışmaları hızlandırdı.
İhracatın payını artırmak üzere satış ve pazar-
lama ağına 2 milyon TL yatırım yapan şirket,
yurtdışı satışların payını yüzde 10’dan 20’ye ta-
şımayı planlıyor. 80 milyon TL cirolu şirket ge-
çen yıl 15 ülkeye ihracat yaparken, bu yıl 22 ül-
keye açıldı. Yurtdışında yükselecek perfor-
mansın katkısıyla bu yılı 90 milyon TL ciro ile
kapatması beklenen şirketin ihracat mayasının
tutması halinde ikinci fabrika için yatırımına start
vermesi gündemde. Tekirdağ Ergene’deki 40 bin
metrekare açık ve 9 bin 500 metrekare kapalı
alana sahip fabrikaya ek olarak ikinci yatırım
için Kocaeli Kandıra’da Gıda OSB’de 45 bin met-
rekarelik bir arazi satın alan şirketin, önümüz-
deki üç yıllık süreçte buraya ikinci fabrikayı yap-
ması hedefleniyor. 

anlatan Emekçi, satış, pazarlama, nokta sayısı
geliştirme çalışmaları da eklendiğinde toplam
6 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirildiğini söy-
lüyor. 2016’de ağırlıklı olarak satış ağı ve saha
çalışmalarına yönelik 2 milyon TL’lik yatırım ya-
pılacağını ifade eden Emekçi, bu yatırımların
meyvesini yeni ülkelere yaptıkları satışlarla top-
layacaklarını iletiyor. İhracatın satışlarda yüz-
de 10 gibi bir payı olduğunu dile getiren Kani
Emekçi, hedeflerinin bu yıl ihracatın cirodaki pa-
yını yüzde 20’ye çıkarmak olduğunu aktarıyor.
Emekçi, “İhracat yapılan ülke sayısı çeşitlendi.
Almanya, Avusturya, İsviçre, İngiltere, Fransa,
İsveç, Belçika, Kosova, Makedonya, Bulgaristan,
Suudi Arabistan,  ABD, Libya, Cezayir, Gürcis-
tan, Arnavutluk, Irak, Ürdün, Lübnan, Türkme-
nistan, Romanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti’ne kadar geniş bir coğrafyaya ürünlerimi-
zi yolluyoruz. Umarız önümüzdeki dönemde bu
sayı hızla artar. Eğer başarılı bir çıkış olursa Kan-
dıra’daki yatırımımızı hızlandırmayı planlıyoruz”
diye konuşuyor. 

Sektör 3.6 milyara ulaştı
Kuruyemiş sektörünün büyüklüğü
3.6 milyar TL’ye ulaştı. Paketli
kuruyemiş sektörünün cirosu ise
tahmini olarak 1 milyar 200 bin
TL civarında. Doğrudan
kuruyemiş tüketiminin yaklaşık
yüzde 35’i paketli tüketilirken,
kişibaşına tüketim ise 3.5
kilogram olarak tahmin ediliyor.
Türkiye, İran, Lübnan ve
Yunanistan ile birlikte dünyada en
çok kuruyemiş tüketen ülkelerden
biri olarak ifade ediliyor. 

Hedef yurtdışında payını artırmak
Türkiye genelinde 50 bayi ile faaliyetlere

devam ettiklerini kaydeden Emekçioğlu Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı olan Kani Emekçi, şir-
ketleri açısından 2015’in tam bir yenilenme yı-
lı olduğunu söylüyor. Araç filosu, ürün amba-
lajları ve web sitesinin tamamen yenilendiğini

KANİ EMEKÇİ
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TEKNOLOJİ

28

Ceren Oral / coral@ekonomist.com.tr

“Teknolojik çözümleri
üreten tarafta olacağız”

rasyon çözümleri sunuyor. Metin Arghan, hayata
geçirdikleri teknoloji çözümleriyle işletmelerde
yönetimi kolaylaştırmayı, operasyonlarına de-
ğer katmayı ve verimliliği artırmayı hedefle-
diklerini söylüyor. Ayrıca ‘teknolojinin yıllar için-
de kaydettiği gelişime uyum sağlama’ anlayışıyla
hareket ederek değişen müşteri taleplerine ay-
nı hızda cevap vermek ve onların da bu tekno-
lojik gelişime ayak uydurmalarını sağlamak için
farklı çözümler üzerine çalıştıklarını da vurgu-
luyor.

2014’te 57 milyon TL, 2015’te 75 milyon TL
ciro elde eden Protel,dünyanın önde gelen tek-
noloji devleriyle iş ortaklığı yapıyor. Bunlar ara-
sında teknoloji üreticisi HP ve Micros-Fidelio, ve-
ritabanı üreticisi Oracle, yazılım çözümleri su-
nan Reservation Assistant, Logo-Netsis ve IDe-
as, mobilite ve iş akış yönetimi şirketi Knowc-
ross bulunuyor. Şirket 2006’dan bu yana, ‘Mic-
rosoft Gold Partner’ olarak hizmet veriyor. Gi-
rişimci, Protel’e kuruluşundan itibaren toplam
25 milyon dolar yatırım yaptıklarını ve ‘Türki-
ye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi’ arasında 77’nci sı-
rada yer aldıklarını da kaydediyor.

Rota, Doğu Avrupa
İlk kurulduklarında az sayıda kişiden olu-

şan Protel, bugün 250’yi aşkın çalışanla faali-
yet gösteriyor ve kendi yazılım ekibine de sa-
hip. Merkez ofisi İstanbul’da bulunan şirketin An-
kara’da, İzmir’de ve Antalya’da da ofisleri var.

Turizm ve konaklama sektörlerine yazılım ve donanım altyapısı sağlayan Protel, HP ve Microsoft gibi
iş ortaklarıyla çalışıyor. 27 yıldır Türkiye ve Kıbrıs’ta faaliyetlerini yürüten şirket, yakın zamanda
Macaristan ve Hırvatistan’a da açıldı. Çalışmalarını bulut teknolojiler ve mobil çözümler ekseninde
yoğunlaştırdıklarını dile getiren Protel Yönetim Kurulu Başkanı Metin Arghan, teknolojik çözümleri
‘üretip satan’ şirket konumuna gelerek yurtdışı faaliyetlerini artıracaklarını söylüyor.

“Teknolojiye 
yatırımlar artıyor”
Turizmde 2016’nın sıkıntılı
olmasının Protel’e etkilerini
sorduğumuz Metin Arghan, bu
sektörün yıldan yıla büyüyen ve
olumlu rakamlar ortaya koyan
bir sektör olduğunu söylüyor ve
bu yılki olumsuzlukların uzun
vadede kalıcı olmasını
beklemiyor. “Olumsuz
gelişmelerden olumlu sonuçlar
elde etmeyi bilmek gerek” diyen
Arghan, bu dönemde bazı
işletmelerin teknolojiye yatırım
yapıp verimliliği arttırarak fire
ve kayıpları azaltmaya
çalıştıklarını gözlemlemiş. “Bu
sayede sektördeki olumsuzlar
bizi çok etkilemedi ve bu yıl da
fazla sayıda işletme tarafından
tercih edilmeye devam ettik”
diyen girişimci, yurtdışına
açılma hedefine yoğunlaşarak
olası en olumlu sonuçları elde
edeceklerini belirtiyor. Ayrıca
omnichannel ticaretin
geleceğinin parlak olduğunu
düşündüklerini ve bu alanda
çalışmalarını ivmeyle
sürdüreceklerini sözlerine
ekliyor.

Turizm ve konaklama, en hızlı gelişen ve en faz-
la ekonomik gelir sağlayan sektörlerden biri ola-
rak oldukça fazla öneme sahip. Bu nedenle söz
konusu sektörlerde verilen hizmetlerin de bu ge-
lişime ayak uydurması gerekiyor. Bu hizmetler;
raporlama, dağıtım kanalı ve satış noktası çö-
zümlerinden pazarlama ve işletme yönetimine;
mobilden stok, muhasebe ve finansa kadar çok
geniş çerçevelerde uygulanıyor. 

Son yıllarda turizm alanında teknoloji ta-
banlı çözümler sunan şirketlerin sayısı hızla art-
sa da, köklü oyuncular da yeni trendlerle bü-
yüyen teknolojiye ayak uyduran çözümlerle öne
çıkıyor. 1989’da sektörün ilklerinden biri olarak
kurulan Protel de, bu oyunculardan biri. Protel
Yönetim Kurulu Başkanı Metin Arghan, 1979’da
Marmara Üniversitesi Pazarlama bölümünden
mezun olduktan sonra 10 yıl boyunca çeşitli şir-
ketlerde teknolojiye ilişkin farklı departmanla-
rın yöneticiliğini sürdürüyor. Protel’in temelle-
ri de bu süre zarfında atılıyor diyebiliriz. Metin
Arghan, 10 yılda elde ettiği deneyimler ışığın-
da kendi şirketini kurmaya karar veriyor ve
1989’da 2 bin 500 dolarlık sermayeyle Protel’i
hayata geçiriyor. Şirketin bugünkü sermayesi,
5 milyon dolara ulaşmış durumda.

Yazılım ve donanım
Protel; turizm ve konaklama sektörlerine

yazılım ve donanım altyapısı sağlıyor, otel ve res-
toranlara yönelik uçtan uca yönetim ve ope-
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27 yıldır Türkiye dışında Kıbrıs’ta da çalışmalar
yürüten Protel, yakın dönemde iki ülkeye daha
açıldı ve Macaristan/Budapeşte’de ve Hırvatis-
tan/Zagreb’de faaliyet göstermeye başladı.
Yurtdışındaki konumunu sağlamlaştırmayı ve
faaliyet gösterdiği ülke sayısını arttırmayı da he-
defleyen şirket, bir sonraki adımını ise ‘diğer Do-
ğu Avrupa ülkelerinde de yer almak’ olarak be-
lirlemiş durumda.

Protel, 2016 itibarıyla 650 otel ve 2 bin 200
restoran, kafe, bar işletmesine çözüm sağlıyor
ve hizmet veriyor. Starbucks, Caffè Nero, Hilton,
Rixos, Marriott, Kempinski, Radisson, Anemon,
Richmond, Green Park ve Ramada, Protel’in sis-
temlerini kullanan işletmelerden bazıları. Me-
tin Arghan, konaklama pazarındaki müşterile-
rinin toplam oda sayısının 100 binin üzerinde
olduğunu ve oda sayısı bazında, Türkiye’deki beş
yıldızlı otel pazarının yüzde 75’ine çözüm ve hiz-
met sunduklarını ifade ediyor.

Bulut ve mobil
Protel, turizm ve konaklama sektörlerinde

çözümlerini ‘alıp satan’ kimliğiyle sunuyor. Di-

ğer bir deyişle, faaliyetlerini ‘distribütör’ olarak
yürütüyor. Bu nedenle hedefler arasında dis-
tribütör konumunu giderek terk edip ‘üretip sa-
tan’ konumuna geçmek bulunuyor. Bu amaçla
2016’daki çalışmalarını bulut teknolojiler ve mo-
bil çözümler ekseninde yoğunlaştırdıklarını di-
le getiren Metin Arghan, “Konuk ağırlama sek-
törüne yönelik yenilikçi ürünlerin geliştirilme-
si ve mevcut restoran yönetim sistemlerinin ye-
ni ürünler ile entegrasyonu üzerine çalışıyoruz”
diyor. Ayrıca, e-dönüşüm projeleri (e-fatura, e-
arşiv faturası, e-defter) ve yeni nesil yazarka-
sa konuları da, yeni fikirlerle geliştirilen diğer
alanlar arasında yer alıyor. Böylece farklı seg-
mentlerdeki işletmelere de ulaşarak pazara da-
ha fazla yayılmak amaçlanıyor.  

Kiosklardan sipariş
Protel, bu çalışmalar kapsamında geçtiği-

miz aylarda pazara yeni bir ürün sundu. ‘Pro-
tel-F&B 360’ isimli ürün; kafe ve restoran gibi
gıda perakendeciliği sektöründe faaliyet gös-

teren işletmelerin müşterileriyle ilişkilerini ge-
liştirmeyi amaçlıyor. Metin Arghan bu ürünle,
‘omnichannel (çoklu kanal) ticaret’ kavramını gı-
da perakendeciliğiyle ilk kez buluşturduklarını
söylüyor ve Protel-F&B 360’ı şöyle anlatıyor: “İn-
ternetten, mobil uygulamadan ya da çağrı mer-
kezinden iletişime geçen müşterileri tanıyabi-
liyor, sipariş kabul edebiliyor ve kişiye özel kam-
panyalar oluşturarak müşteriye sunabiliyor.  Ka-
fe ve restoranlara yerleştirilen kiosklardan da
sipariş alabiliyor.” 

Böylece müşteriler istedikleri gibi kişisel-
leştirdikleri yiyecek ve içecek siparişlerini ter-
cih ettikleri kanal üzerinden işletmeye iletebi-
liyor, eski siparişlerini tekrarlayabiliyor veya dü-
zenleyebiliyor, kendilerine özel sunulan kam-
panyaları da görebiliyor. “Protel-F&B 360 ile res-
toran ve kafeler; ‘hangi müşteri ne satın aldı,
alışveriş alışkanlığı nasıl’ gibi sorulara kolaylıkla
cevap bulabiliyor” diyen girişimci, işletmelerin
istenilen sıklık ve içerikte müşteriye özel kam-
panyalar gerçekleştirebildiklerini ve bu kam-
panyalar için personel eğitimine zaman ve büt-
çe ayırmalarına gerek kalmadığını da ekliyor. 

METİN ARGHAN
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Fatoş Bozkuş / fbozkus@ekonomist.com.tr

Genetik ve biyoteknolojide
özel ‘kit’ler geliştiriyor

bazı bölgelerin silinmesi kısırlığa neden oluyor.
Bizim geliştirdiğimiz ürün yurtdışında üretili-
yor ama buraya getirilmesi maliyeti artırıyor.
Bizim geliştirdiğimiz ve satışı yapılan ürün it-
hal ürünün yarı fiyatına satılıyor. Bizim ürü-
nümüz Türk popülasyonuna daha uygun. Bir yıl-
dır kullanılıyor.

Bir başka ürün haline gelen projeniz ise
hayvancılıkla ilgili değil mi?

Evet, ikinci ürünümüz ise hayvancılıkla il-
gili bir ebeveyn kiti.  Babalık testinin hayvan-
lara uygulaması diyebiliriz. Orada amaç genetik
verimliliği yüksek olanları belirleme. Hayvan sü-
rülerinin genetik ıslahı için sürülerin soy kü-
tüğünün tutulması lazım. 2005 yılından beri Ta-
rım Bakanlığı’nın bu yönde projesi var. AB uyum
sürecinde de soy kütüğü çıkarılması için bu kit-
lerin kullanılması şart. Dünyada atlar için üre-
tilen kitler vardı. Biz de atlar için geliştirdik.
Ama ayrıca mandalar için de kit geliştirdik bu
dünyada ilk oldu. Bu kit kullanılarak yüksek ve-
rimlilikli bireyler belirlenerek, damızlık olarak
kullanılabilecek ve daha yüksek hayvanlar el-
de edilebilecek. Bu ürünün haklarını uluslar-
arası bir şirkete sattık. 

Hali hazırda üzerinde çalıştığınız prostat
kanseri kiti dışında projeniz var mı?

Evet. Lösemi tanısına yönelik yüksek has-
sasiyetli moleküler genetik temelli kit üretilmesi
üzerine çalışıyoruz. Proje sonucunda lösemi ile

Türkiye’de genetik ve biyoteknolojinin gelişmesine katkıda
bulunmayı ve bu alanlarda yurtdışına bağımlılığı azaltmayı
kendine misyon edinen iki girişimcinin kurduğu Genometri
Biyoloji, 2012 yılından bu yana pek çok proje üzerinde çalışıyor.
İnsan sağlığı ve hayvancılık alanlarında geliştirilen projelerden
ikisi ürün haline gelmiş ve satılmaya başlamış bile… 

Moleküler Biyoloji ve Genetik, özellikle üni-
versite sınavında yüksek puan alan öğrencile-
rin tercih ettiği alanlardan biridir. Canlı can-
sız tüm organizmaların moleküler düzeyde tüm
yapılarını ve ilişkilerini inceleyen bu bilim da-
lının amacı duyulan ihtiyacın karşılanması için
kaliteli eleman yetiştirmektir. Eskiden bu bö-
lümden mezun olanların çalışacakları çok ku-
rum yoktu. Ancak günümüzde artık pek çok me-
zun kendi şirketini kuruyor. 

İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik ‘ten 2005
yılında mezun olan Kerem Şenvardar ve Elif Ak-
yayla’lı da mezuniyetlerinin ardından bir süre
genetik tanı merkezleri ve laboratuvarlarında
çalıştıktan sonra kendi şirketlerini kurma ka-
rarı almış iki girişimci. 

2012’de Türkiye’nin genetik ve biyotek-
noloji alanındaki eksikliklerini gidermek ama-
cıyla Genometri’yi kuran iki ortağın o günkü he-
defi, üretim yapmak, danışmanlık ve eğitimler
vermek, projelere laboratuvar hizmeti sağla-
maktı. Ancak gelinen noktada hayata geçir-
dikleri projelerden bazıları bugün ithalata
ikame ürün haline gelmiş durumda. 

Önümüzdeki yıllarda insan sağlığının ya-
nı sıra ağırlıklı olarak hayvancılık alanında pro-
jeler geliştirmek için çalışma niyetinde olduk-
larını söyleyen Elif Akyayla sorularımızı yanıt-
ladı: 

Şirketin kuruluş hikayesini dinlemeden or-
tağınızlada nasıl tanıştığınızı anlatır mısınız?

Biz İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik’te
okurken tanıştık. 2005 yılında mezun olduk. İki-
mizde farklı genetik tanı merkezi ve laboratu-
varlarında çalıştık. Sonra yollarımız aynı işye-
rinde kesişti. Orada çalışırken farklı projeler ko-
nuşuyorduk. Daha önceki tecrübelerimizle bu
alanın eksiklerini ve ihtiyaçlarını görme fırsa-
tımız olmuştu. Buradan yola çıkarak 2012’de

kendi şirketimizi kurduk. 
Nasıl bir sermaye yapısıyla kurdunuz şir-

keti?
Aslında ilk projemizi geliştirdikten sonra

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ‘Tek-
nogirişim Sermayesi Desteği’nden yararlana-
rak kurduk şirketi. 90 bin TL destek aldık. İTÜ’de
oradan mezun olduğumuz için bize Teknogiri-
şim Atölyesi’nde bir ofis alanı verdi ve işe o şe-
kilde başladık. 

Hangi projeye destek almıştınız?
İlk desteğimizi prostat kanseri projesiyle

aldık. Prostat kanseri tanımlama kiti yapmak
amacıyla yola çıktık. Kısa sürede sonuç alına-
bilen, dokudan değil kandan ölçüm yapan ve
düşük maliyetli bir kit bu. Ardından başka pro-
jeler ve desteklerle yola devam ettik. 

Bu projelerle ilgili de bilgi verir misiniz?
Örneğin; kısırlık tanısına yönelik bir pro-

je yapıp KOSGEB’e sunduk. Paralelinde hay-
vancılık projesini KOSGEB’e sunduk. Tarım Ba-
kanlığı için projeler geliştirdik. 

İlk ürün haline gelen proje hangisi oldu?
İlk ürün haline gelen proje, kısırlığın ta-

nısında kullanılan tanımlama kiti projemiz ol-
du. Onu bir satış kanalı aracılığıyla satıyoruz.
Şimdi ona muadil bir ürün daha geliştiriyoruz.
Hatta üniversite ve genetik tanı merkezlerin-
de demo yapma aşamasındayız. Kısırlığın ge-
netik bir temeli var; Y kromozonu üzerindeki
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ilişkili translokasyon ve mutasyonları içeren, Di-
jital PCR yöntemiyle mültipleks olarak çalışan,
hassasiyeti yüksek bir kit oluşturmak istiyoruz. 

Projeler ne kadar sürüyor?
Minimum iki yıl sürüyor. 
Bunlar var olan projeleriniz. Gelecekte ne

tür projeler üzerinde çalışma niyetindesiniz?
Biz çalışmalarımız sırasında gördük ki in-

san sağlığı ile ilgili yapılan Türk ürünlerini pi-
yasada yerleştirmek çok zor. Hayvancılık ala-

nında yapılacak iş var ve bu alan bakir. Dola-
yısıyla bir bu alana yönelmek istiyoruz. Ayrı-
ca mikrobiyolojik hastalıklara yönelik çalışmak
istiyoruz. İnsan sağlığı konusunda ise kanser
odaklı projeler geliştireceğiz. Sunduğumuz
yeni projeler var, OHAL nedeniyle erteledik.
Projelere onay çıkarsa ekibi büyütüp, yeni la-
boratuvarlar kurma niyetimiz de söz konusu. 

Şu anda kaç kişi çalışıyor burada?
Biz beş kişilik bir ekibiz şimdilik. 

KEREM ŞENVARDAR - ELİF AKYAYLA

Eğitim de veriyorlar 
İki ortak iyi bir iş bölümü
yapmışlar. Kerem Şenvardar, iş
geliştirmeden sorumlu şirkette
ve proje geliştirici o. Özellikle
hayvancılık projeleri onun
yönetiminde. İnsan sağlığı
projelerini yürüten Elif Akyayla
ise, finanstan da sorumlu. Kendi
geliştirdikleri projeler dışında,
medikal şirketlere proje
geliştirdiklerini söyleyen Elif
Akyayla, ayrıca mevcut
laboratuvar altyapılarıyla
projelerin uygulama
aşamasındaki ihtiyaçlara çözüm
sunduklarını anlatıyor. Şirket
olarak eğitimler de verdiklerine
değinen Akyayla bu eğitimlerle
ilgili ise şunları söylüyor: 
“Genetik, biyoteknoloji ve hücre
biyolojisi alanlarında teorik ve
pratik eğitimler verdiğimiz gibi
çocuklara biyolojik bilimleri
sevdirecek teorik ve pratik
bilgiler ile sentezlenmiş
eğitimler de veriyoruz.”
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Aram Ekin Duran / eduran@ekonomist.com.tr

“KOBİ’lerde dijital
dönüşüm bilinci artıyor”

kli çıktılar almak için ana yazıcılarını kullanı-
yor. Türkiye’de baskının dışarıda yaptırılması
diğer ülkelere göre daha yaygın. Diğer ülkele-
rin yüzde 30’u dışarıda baskı yaptırırken Tür-
kiye’de yüzde 57’si baskı işlerini baskı şirket-
lerine yaptırıyor. Türkiye’de işletmelerin ne-
redeyse yarısı, yüzde 49’u baskının şirketler için
daha önemli hale geleceğini düşünüyor. Diğer
ülkelerde bu oran yüzde 32 olarak çıkıyor. Bu
durum baskı yerine dijital iletişime öncelik ve-
ren rakiplerden farklılaşmak için tanıtım ya da
pazarlama amacıyla yüksek kaliteli renkli bel-
ge almalarından kaynaklanıyor. Ayrıca ofiste
kullanılan ve yönetilen tüm belgelerin yüzde
55’i dijital oldu.

Peki, bu değişim ofis çalışanlarını iş yap-
ma biçimlerini nasıl etkiliyor?

Ofis çalışanlarının yüzde 59'u, bugün üç yıl
önce olduğundan daha fazla belge tarıyor. Yüz-
de 57'si, bugün üç yıl önce olduğundan daha
fazla belge basıyor. Ayrıca akıllı telefondan çı-
kış alma imkanı oluştu. Çalışanların yüzde 63’ü
bir akıllı telefondan, tabletten ya da dizüstü bil-
gisayardan iş yerlerindeki bir yazıcıda doğru-
dan çıktı almayı tercih ediyor.

Canon olarak Türkiye’deki pazar payınız ve
cironuz nedir?

Canon Eurasia’nın pazardaki payı ise 24
milyon Euro seviyesinde bulunuyor. Canon di-
jital baskı sektöründe birçok ürün ve çözüm ile
hizmet sağlıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçla-
rına göre; sadece ürün değil, yazılım ve iş akı-
şı çözümlerimiz ile işlerinde kolaylıklar sunu-
yoruz. Canon olarak ürün satan bir tedarikçi ol-
mak yerine müşterilerimizin Baskı ve Görün-
tülemedeki Çözüm danışmanı olmayı hedefli-
yoruz ve bu da bize ürün segmentine göre de-
ğişiklik göstererek pazar lideri ya da o seg-
mentin en iddialı firmalarından biri olmamızı

Doğu Avrupa, Avrasya, Ortadoğu ve Afrika genelinde 10 ülkede
yapılan araştırmalarla ortaya çıkan Ofis İçgörüleri 2016 Raporu’na
göre, Türkiye araştırma yapılan ülkeler arasında en yüksek maliyet
bilincine sahip ülke oldu. Canon Eurasia İş Ürünleri Pazarlama
Müdürü İsmet Özdemir, “10 ülkede ortalama dijitalleşme yüzde
53’te iken, bu oran Türkiye’deki KOBİ’lerde yüzde 55’e çıkıyor” diyor. 

KOBİ’lerin dijital dönüşümünün verimlilik ve
karlılığa etkisi, ofislerdeki iş yapış biçimini na-
sıl değiştirdiği, bir araştırmaya konu oldu. Gö-
rüntüleme ve baskı çözümleri şirketi Canon Eu-
rope, ofislerde baskı alışkanlıklarını araştıran
Ofis İçgörüleri 2016 Raporu’nu açıkladı. 

Araştırma, Orta ve Doğu Avrupa, Avras-
ya, Ortadoğu ve Afrika genelinde 10 anahtar
ülkede bulunan bin işletmede satın alma ka-
rarını veren yöneticiler ile görüşülerek hazır-
landı. Biz de araştırma sonuçlarını öğrenmek
ve Türkiye’deki KOBİ’lerin dijital dönüşümünü
anlamak için Canon Eurasia İş Ürünleri Pazar-
lama Müdürü İsmet Özdemir ile konuştuk. So-
rularımız ve aldığımız yanıtlar şöyle: 

Türkiye’deki ofislerde dijital arşivleme ne
düzeyde?

Canon’un hazırladığı Ofis İçgörüleri 2016
Raporu’na göre Türkiye’de ofislerde kullanılan
ve yönetilen tüm belgelerin yüzde 55’i dijital
hale geldi. Ofis çalışanlarının yüzde 63’ü ise 3
yıl once olduğundan daha fazla tarama yapı-
yor. Bu sonuçlar gelecek yıllarda da dijitalleş-
menin artacağını gösteriyor.

Türkiye’deki KOBİ’lerin dijitale geçişte
yaşadığı sorunlar nelerdir?

Türkiye’deki KOBİ’lerin dijitale geçişle il-
gili herhangi bir sorunu bulunmuyor. Dijital-
leşme için gereken tarayıcı cihazların fiyatla-
rı ulaşılabilir seviyede olduğu ve hepsi bir ara-

da yazıcılar kullanıldığı için bu oran her geçen
yıl artıyor.

Dijitale geçiş ne gibi avantajlar sağlıyor?
Şirketlerin belgeleri taramasının birçok

farklı avantajı bulunuyor. Bunlardan en önem-
lisi güvenlik ve kontrol edilebilirlik. Taranan bel-
geler bulutta saklanabiliyor. Ayrıca tüm belgeler
arama yapılabilir formatta depolanıyor. Ayrı-
ca kağıt tasarrufuyla hem ağaçlar korunuyor
hem de depolama sorunu çözülüyor. Şirketler
tüm bu avantajların yanında kağıt ve depola-
ma maliyetinden de kurtuluyor.

Türkiye’deki KOBİ’ler dijital dönüşümde
dünya geneline göre ne seviyede?

Ofis İçgörüleri Araştırması’na katılan 10 ül-
kede ortalama dijitalleşme yüzde 53’te bulu-
nuyor. Türkiye’de ise şirketler yüzde 55 ile bu
10 ülkenin ortalamasından daha fazla dijital-
leştiğini söylüyor. İşletmelerin yüzde 68’i bas-
tığı hassas belgeleri kaybetmekten kaygı du-
yuyor. Yüzde 40’ı yüksek güvenliği çok değerli
buluyor. İşletmelerin yüzde 70’i uzaktan bas-
kıya önem veriyor. Kuruluşların yüzde 60’ı ken-
di cihazını kendin getir modeline izin veriyor.
Maliyeti ölçmeyenlen var. Yüzde 28’i baskı ma-
liyetlerini hiçbir şekilde ölçmüyor

Ofislerdeki baskı alışkanlıkları ne yönde de-
ğişiyor?

Yüzde 47’si birkaç yıl önce olduğundan da-
ha fazla renkli baskı yapıyor. Yüzde 57’si ren-
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“Dijital baskı pazarı 
120 milyon dolar”
Türkiye’de dijital baskı ve
görüntüleme pazarının
büyüklüğü nedir?
Türkiye’de bu yıl dijital baskı
pazarı perakende değerinin 120
milyon dolara ulaşması
bekleniyor. 2015 yılı boyunca
Türkiye pazarında satılan
toplam masaüstü mürekkepli ve
lazer yazıcı pazarı 120 milyon
Euro’yu buldu. Türkiye’de ofis
kullanımlarında hızları, yüksek
baskı hacimlerine
uyumlulukları ve baskı
maliyetindeki düşüklüğü
sebebiyle daha çok lazer
yazıcılar tercih edilirken, ev
kullanımlarında baskı
kalitesinin yüksekliği, fotoğraf
baskısı ihtiyacı, ilk alım
maliyetinin yüksek
olmamasının istenmesi ve baskı
hacminin ortalama ya da düşük
olması sebebiyle Inkjet yazıcılar
tercih ediliyor. Fakat son
dönemde ticari inkjet pazarının
büyüdüğünü ve inkjet
yazıcıların da özellikle küçük
ofis kullanımlarında tercih
edildiği görünüyor. Sebebi ise bu
yazıcıların, Canon'un Maxify
yazıcılarında olduğu gibi, lazer
performansı göstermeleri ve
yüksek baskı adetleri için
tasarlanmış olmaları.  

sağlıyor. Ancak Canon ürün gamı genişliği ve
çözümlerin çeşitliliği baz alındığında Dijital Bas-
kı ve Görüntüleme pazarının lideridir. 

Türkiye’deki KOBİ’lere yönelik önümüzdeki
dönemde ne gibi pazarlama faaliyetleri plan-
lıyorsunuz?

Canon olarak hedefimiz KOBİ’lerin dijital
baskı ve görüntüleme danışmanlığı görevini üst-
lenerek, baskı ve görüntüleme işleri için har-
cadıkları zaman ve konsantrasyonu ana iş kol-
larına yöneltmelerine destek olmak. Canon ola-
rak kurumsal ürünler olarak dikey pazarları he-
defleyen ve destekleyen pazarlama faaliyet-
lerine devam ediyor olacağız.

İSMET ÖZDEMİR
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YENİ EKONOMİ 2.0

“Yurtdışı ile iş yapmanın bin türlü
zorluğu var” diyen birçok girişimci
ile karşılaştım. Global pazara
açılma arzusu olan KOBİ’lerin
küçük konuları büyük problemler
haline getirdiğini görüyorum. Son
yıllarda, iç pazar oyuncularının
global pazara taşınmasını
kolaylaştıran yeni çözümler
ortaya çıktı. Bu ayki yazımda, bu
çözümlerden bazılarını sizlerle
paylaşıyorum.

�Transferwise: Yurtdışından
ödeme almanın düşük

maliyetli yolu
Almanya’da bir müşterinize

500 TL’lik (yaklaşık 150 Euro) bir
ürün sattınız. Tahsilatı normalde
üç farklı şekilde yapabilirsiniz; (1)
Müşteriniz size kredi kartı
bilgilerini iletir, siz sanal POS
üzerinden tahsilatı yaparsınız, bu
şekilde yüzde 2 civarında
komisyon ödersiniz. (2) Müşteriniz
sizin banka hesabınıza SWIFT
işlemi yapar, hem kendisi hem de
siz ayrı ayrı SWIFT ücreti
ödersiniz. (3) Müşteriniz size çek
gönderir, siz bu çeki bankanızda
bozdurmak için bankaya işlem
ücreti ödersiniz.

birçok ülkede de sabit telefon
hattı açabilirsiniz.

�Shipito: Kuzey Amerika’dan
tüm kargolarınızı düşük

maliyetle Türkiye’ye getirmenin
yolu

Özellikle ABD’de yer alan
tedarikçilerden Türkiye’ye düzenli
aralıklarla kargo paketleri
getirdiğinizi düşünelim. Normalde
her bir gönderi için uluslararası
kargo tarifesi üzerinden ayrı ayrı
ücretler ödersiniz. Shipito.com’un
sağladığı hizmet sayesinde yıllık
50 dolar karşılığında ABD’nin
California eyaletinde bir posta
adresi sahibi oluyorsunuz. Satın
aldığınız tüm ürünlerin öncelikle
bu adrese gönderilmesini, 180
güne kadar burada bekletilmesini,
paketler biriktikten sonra
hepsinin bir defada bir tek

Cem Ener
Direktör-BÜMED
Business Angels / BUBA

Transferwise.com’un sunduğu
hizmet sayesinde Almanya’daki
müşteriniz size sadece 1.8 Euro
işlem ücreti karşılığında banka
havalesiyle ödemesini
gönderebilir. Transferwise,
ülkelerarası para transferlerinin
masrafını düşürmek misyonuyla
yola çıkmış İngiltere merkezli
güvenilir bir firmadır.

�Skype Number: Yabancı
ülkelerde sabit telefon hattı

sahibi olmanın kolay yolu
Avrupa Birliği ülkelerinde yer

alan müşterilerinizin sizi telefonla
arama ihtiyacı olduğunu
düşünelim. Örneğin, İngiltere’de
çok sayıda müşteriniz var ve
sıklıkla sizi telefonla aramaları
gerekiyor. İngiltere’deki
müşterilerinize +44 ile başlayan
bir sabit telefon numarası
vererek, onları uluslararası
tarifeden görüşme ücreti ödeme
derdinden kurtarabilirsiniz.
Skype.com’un sunduğu ‘Skype
Number’ hizmeti sayesinde yıllık
sadece 45 Euro ödeyerek
İngiltere’de bir telefon hattı
sahibi olabilirsiniz. Aldığınız bu
numaraya gelen çağrıları ise
bilgisayarınızdaki veya cep
telefonunuzdaki Skype
uygulaması üzerinden ücretsiz
cevaplayabilirsiniz. Hattınız
üzerinden dışarı arama
yapacaksanız kredi yüklemeniz
gerekiyor. Skype sayesinde
sadece İngiltere’de değil,
Almanya, Hollanda, ABD gibi

KOBİ’leri Global 
Pazara Taşıyan 
6 Pratik Çözüm
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gönderi halinde sizin seçeceğiniz
kargo yöntemiyle düşük maliyetli
bir şekilde Türkiye’ye
kargolanmasını sağlayabilirsiniz. 

�Escrow: Yurtdışındaki bir
kişi veya şirketle yediemin

yöntemiyle güvenli ticaret
yapmanın yolu

Yurtdışında yerleşik bir kişi
veya şirketten ürün veya hizmet
satın almak istiyorsunuz. Fakat
daha önceden aranızda hiçbir
ticari işlem olmadığı için ilk
işlemin güvenliği konusunda
çekinceleriniz var. Bu gibi
durumlarda Escrow.com’un
sunduğu yediemin hizmetini
kullanabilirsiniz. Kişi veya şirket
ile sizin aranızda yapılacak olan
ticareti escrow.com üzerinden
yaparak, ödemenizin karşı tarafın
taahhütlerinin gerçekleşmesi
sonucunda hesabına geçmesini
sağlayabilirsiniz. Escrow.com
taraflar arasında anlaşmazlık
yaşandığı durumlarda adeta bir
arabulucu gibi görev alarak, haklı
tarafı tespit etmeye çalışıyor ve

DocuSign.com’un sağladığı hizmet
ile iki taraf arasında sözleşmeleri
tamamen dijital ortamda
hazırlayıp, imzalayıp saklamak
mümkün. DocuSign, tarafların
dökümana girdiği imzaların
geçerliğini teyit edecek bir sistem
sağlamasa da, imzayı giren
tarafların bilgisayarlarının IP
adresi gibi bazı ‘dijital iz’
detaylarını sözleşmenin içine
girerek ekstra güvenlik
katmanları sağlamış oluyor.
Yurtdışındaki müşterilerinizle
veya tedarikçilerinizle yapacağınız
düşük bedelli ticaret
sözleşmelerini DocuSign sistemi
üzerinden yaparak hem
zamandan tasarruf edebilir, hem
de apostil masraflarından
kurtulabilirsiniz.

�AliExpress: Uzakdoğu ile e-
ticaret yapmanın kolay yolu

Çin, Hong Kong gibi ülkelerde
yer alan üreticilerden toptan ürün
satın almak için dünyanın lider
şirketlerinden Alibaba.com’un
kurduğu Aliexpress.com
platformunu kullanabilirsiniz.
Aliexpress.com, Escrow.com’a
benzer bir şekilde alıcı ile satıcı
arasındaki ticaretin güvenliğini
sağlamak için yediemin hizmeti
sağlıyor. Aliexpress platformunu
alıcı olarak kullanmanın ise
herhangi bir maliyeti yok. Satıcı
firmalar, platform üzerinden
yaptıkları satışlar üzerinden
Aliexpress’e satış komisyonu
ödüyorlar. Uzakdoğu ile ticaret
yapmak diğer ülkelerle ticaret
yapmaya kıyasla daha çok dikkat
ve tecrübe gerektirdiği için riski
minimize eden Aliexpress.com
gibi platformları tercih etmenizi
öneriyorum.

ücret iadesi / ödemenin transferi
gibi konularda tarafların mağdur
olmamaları için devreye giriyor.
Escrow.com tüm bu sürecin
yönetimini, taraflar arasında
gerçekleşecek olan ticaretin
maddi değeri üzerinden aldığı
komisyon karşılığında üstleniyor.

�DocuSign: Yabancı
şirketlerle elektronik

ortamda sözleşme imzalamanın
hızlı yolu

Türkiye’de taraflar arasında
imzalanan sözleşmelerde atılan
imzaların gerçek olup olmadığını
anlamak için imza sirkülerine
bakabiliyorsunuz. Fakat siz
Türkiye’de yer alıyorsanız ve
sözleşmenin karşı tarafı üçüncü
bir ülkede yer alıyorsa imzaların
geçerliğinden emin olmak için
apostil gibi ekstra maliyet
kalemleri ile uğraşmak zorunda
kalacaksınız. Düşük bedelli
sözleşmelerde ise ‘dijital iz’ kaydı
alarak apostil kadar kesin çözüm
sunmasa da sözleşme güvenliğini
yükseltmek mümkün.
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İRAN
Firma Adı: AZAR REFINERY

Adres: Nod6, End 0f 13th St., 6th St.,4th
Sanatgaran St., Industrial Estate 2 , Urmia Iran
Yetkili Kişi: Mojtaba Khorsandi / Chairman
Tel: +98.443.374 5110 - 13; 
Cep Tel: +98.914.4416860; 
Faks:+98.443.374 5113; 
e-mail: info@azarrefinery.com;
web: www.azarrefinery.com
İran – Türkiye sınırına 40 km uzaklıkta bitüm
rafinerisi bulunan firmanın, Türkiye’ye uygun
fiyattan yüksek kaliteli bitüm ihraç etmek
istediği bildiriliyor. 

Firma Adı: Ati Industry & Commerce
Adres: Unit G, 9 Floor, Borje Shahr,

Jame Jam Street, Tabriz - IRAN
Yetkili Kişi: Mustafa İlkılıç
Tel: +98.939.2796379; 
Cep Tel: +90.530.5216170; 
e-mail: milkilic@hotmail.com 
İran’da bir sanayi ve ticaret şirketi kurmuş
olan yurttaşımız, tedarik ettiği İran menşeli
tavuk unu ve hurma unu ihraç etmek amacıyla
Türkiye'deki, yem fabrikaları, toptancılar ve
ithalatçılarla irtibat kurmak istediğini
bildiriyor. 

Firma Adı: PERSiGLASS
Adres: No.398 Eskan Ind. Town Tabriz 

Yetkili Kişi: MAHDİ GHANAEİ
Cep Tel: +98.935.224 8020; 
e-mail: mg@persiglass.com; 
web: www.persiglass.com
Düz cam üreticisi ve ihracatçısı olan firmanın,
ürünlerini ülkemize de satmak için ithalatçı Türk
firmalarıyla bağlantı kurmak istediği bildiriliyor.
Avrupa ülkelerine ihracat yaptığı belirtilen
firmanın teklifi ile ilgilenen firmalar, TOBB
Türkçe Konuşan Girişimciler 16. Grubu üyesi
olan Mahdi Ghanaei ile Türkçe iletişim
kurabilirler. 

Firma Adı: ARK KIMIA KAN
Adres: No. 111, First Floor, Khaghani

Trading Center, Khaghani St. 5136963433 Tabriz 
Yetkili Kişi: Saeed Raooffard / CEO
Tel: +98.41.35250193; 
Faks: +98.41.35235202; 
e-mail: raooffard@gmail.com; 
web: www.akk-co.com
İran menşeli petrol ürünleri ile yan ürünleri
ticareti/ihracatı ile uğraştığı belirtilen firmanın,
başta Slack Wax, parafin ve vazelin olmak üzere

petrol ürünlerini ülkemize de ihraç etmek
istediği bildiriliyor. 

Firma Adı: Ati Industry & Commerce
Adres: Unit G, 9 Floor, Borje Shahr,

Jame Jam Street, Tabriz - IRAN
Yetkili Kişi: Mustafa İlkılıç
Tel: +98.939.2796379; 
Cep Tel: +90.530.5216170; 
e-mail: milkilic@hotmail.com; 
İran’da bir sanayi ve ticaret şirketi kurmuş olan
yurttaşımız, İran menşeli HDPE, LDPE, GPPS,
ABS kimyasallarının yanı sıra, bitümen ve petrol
ihracat lisansına sahip olduğunu ve tedarik
ettiği bu tür ürünleri ülkemize ihraç etmek
amacıyla Türkiye'deki plastik fabrikaları, asfalt
üreticileri, toptancı ve ithalatçılarla irtibat
kurmak istediğini bildiriyor. 

TUNUS
Firma Adı: Pure Djerid Salt

Adres: Tozeur - Tunis, ,
Yetkili Kişi: Zouhaier BOUABIDI
e-mail: bouabidi.zhr@gmail.com 
Tuz üretimi amacıyla yeni kurulmuş olan Pure
Djerid Salt firması için ortak/yatırımcı arandığı

Yurtdışından
26 işbirliği teklifi
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Ağustos ayı içerisinde Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği’ne
birçok farklı ülkeden işbirliği
çağrısı geldi. Tuz üretimi için
ortak arayan firmadan, koyun
derisi ihraç etmek isteyen
şirkete kadar 26 farklı işbirliği
teklifini sizler için derledik.
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bildirilmiştir. Söz konusu işbirliği teklifi T.C.
Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
aracılığıyla iletildi. 

Firma Adı: Hydro Geo Sondage
Adres: Tozeur - Tunis

Yetkili Kişi: Zouhaier BOUABIDI
e-mail: bouabidi.zhr@gmail.com 
Tuz üretimi amacıyla yeni kurulmuş olan Hydro
Geo Sondage firması için ortak/yatırımcı
arandığı bildirilmiştir. Söz konusu işbirliği teklifi
T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
aracılığıyla iletildi. 

Firma Adı: Chott Djerid Sel (C.D.SEL)
Adres: Tozeur - Tunis

Yetkili Kişi: Zouhaier BOUABIDI
e-mail: bouabidi.zhr@gmail.com
Tuz üretimi amacıyla yeni kurulmuş olan Chott
Djerid Sel (C.D.SEL) firması için ortak/yatırımcı
arandığı bildirildi. Söz konusu işbirliği teklifi T.C.
Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
aracılığıyla iletildi. 

Firma Adı: BİBEN
Adres: 60 UV4 Abd Erahmen Ibn Aouf

Menzah 6 Tunis
Yetkili Kişi: Mohsen HAJ BRAHIM
Tel: +216.71.238 100; 
Cep Tel: +216.71.766 216; 
Faks:+216.71.753 610; 
e-mail: infobiben@gmail.com 
T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
tarafından BİBEN firmasının ülkemizden turnike
sistemleri (GTİP No: 853080) almak istediği
bildiriliyor. 

HİNDİSTAN
Firma Adı: MCS Ceramics

Adres: INDIA
Yetkili Kişi: Rajat Grover
Tel: +91.95.41911114; 
e-mail: mcsinsulators@gmail.com 
Elektrik enerjisi iletim ve dağıtım sistemlerinde
kullanılan porselen izolatörler üreticisi olan
firmanın ürünlerini ülkemize de satmak istediği
ve Türk ithalatçılarla bağlantı kurmak istediği
bildiriliyor. Aşağıdaki listede belirtilen porselen
izolatör çeşitlerini ürettiği ifade edilen firmanın
müşteri gereksinim ve siparişlerine göre de özel
porselen ürünleri üretebildiği belirtiliyor: [1-

Disc Insulator 45kN, 2- Disc Insulator 70 KN, 3-
Pin Insulator 11 KV 230 CD, 4- Pin Insulator 11
KV 320 CD, 5- Pin Insulator Bell Mouth, 6- Post
Insulator 280 CD, 7- Post Insulator 320 CD, 6-
HT Bushing 12 KV, 7- HT Bushing 24 KV, 8- HT
Bushing 36 KV, 9- LT Bushing (Top & Bottom)
250 Amp, 10- LT Bushing (Top & Bottom) 630
Amp, 11- LT Bushing (Top & Bottom) 1000 Amp,
12- LT Bushing (Top & Bottom) 2000 Amp, 13-
LT Bushing (Top & Bottom) 3000 Amp, 14-
Cable Box 12 KV, 15-Guy Insulator, 16- Shackle,
17- Lightening Arrester]. 

Firma Adı: Baroque Designs
Yetkili Kişi: Akshay Garg/Shivam Garg

Tel: +91.98.12032561; 
Cep Tel: +91.88.00735113; 
e-mail: garg.baroquedesigns@gmail.com ;
web: www.baroquedesigns.in
Ev, iş yeri vb. yerleri döşemek için el yapımı
eşyalar, döşeme ürünleri ihracatı yapan
firmanın, halı, puflar, masa örtüleri, yastık
örtüleri, duvar halıları/kilimleri, sepetler,
çantalar, bardak altlıkları vb. ürünlerini
Türkiye’ye de satmak istediği bildiriliyor. 

Firma Adı: MCS Ceramics
Adres: INDIA

Yetkili Kişi: Rajat Grover
Tel: +91.95.41911114; 
e-mail: mcsinsulators@gmail.com 
Elektrik enerjisi iletim ve dağıtım sistemlerinde
kullanılan porselen izolatörler üreticisi olan
firmanın ürünlerini ülkemize de satmak istediği
ve Türk ithalatçılarla bağlantı kurmak istediği
bildiriliyor. Aşağıdaki listede belirtilen porselen
izolatör çeşitlerini ürettiği ifade edilen firmanın
müşteri gereksinim ve siparişlerine göre de özel
porselen ürünleri üretebildiği belirtilmiştir: [1-
Disc Insulator 45kN, 2- Disc Insulator 70 KN, 3-
Pin Insulator 11 KV 230 CD, 4- Pin Insulator 11
KV 320 CD, 5- Pin Insulator Bell Mouth, 6- Post
Insulator 280 CD, 7- Post Insulator 320 CD, 6-
HT Bushing 12 KV, 7- HT Bushing 24 KV, 8- HT
Bushing 36 KV, 9- LT Bushing (Top & Bottom)
250 Amp, 10- LT Bushing (Top & Bottom) 630
Amp, 11- LT Bushing (Top & Bottom) 1000 Amp,
12- LT Bushing (Top & Bottom) 2000 Amp, 13-
LT Bushing (Top & Bottom) 3000 Amp, 14-
Cable Box 12 KV, 15-Guy Insulator, 16- Shackle,
17- Lightening Arrester]. 

Firma Adı: KESHAVLAL VAJECHAND
Adres: Aban House, Fort, Mumbai

400023
Yetkili Kişi: Mr. Aditya Kapadia
Tel: +91.22.22851803; 
Cep Tel: +91.98.20245220;
Faks:+91.22.22843068; 
e-mail: aditya@keshavlalvajechand.com;
web: www.keshavlalvajechand.com
İlaçlar, sağlık ürünleri, veterinerlik ürünleri ile
bunlarla ilgili hammaddeler ve ilaç aktif
maddeleri üreticisi ve tedarikçisi olan firmanın,
ürünlerini ülkemizde de satmak için insan ve
hayvan sağlığı ürünleri alanında faaliyet
gösteren ithalatçı, dağıtımcı, acente vb.
firmalarla bağlantı kurmak istediği bildiriliyor.
Firmanın nihai ürünlerinin tabletler, kapsüller,
şuruplar, kremler, serum, tıbbi cihazlar, cerrahi
yara kapama/örtme bezleri, iğne ve şırınga
olduğu belirtiliyor. 

Firma Adı: Baroque Designs
Yetkili Kişi: Akshay Garg/Shivam Garg

Tel: +91.98.12032561; 
Cep Tel: +91.88.00735113; 
e-mail: garg.baroquedesigns@gmail.com; 
web: www.baroquedesigns.in
Ev, iş yeri vb. yerleri döşemek için el yapımı
eşyalar, döşeme ürünleri ihracatı yapan
firmanın, halı, puflar, masa örtüleri, yastık
örtüleri, duvar halıları/kilimleri, sepetler,
çantalar, bardak altlıkları vb. ürünlerini
Türkiye’ye de satmak istediği bildiriliyor. 

RUSYA
Firma Adı: ATLAS GROUP

Adres: 198095, St.Petersburg, Marshala
Govorova 35A off.328 RUSSIA
Yetkili Kişi: Richard Laliev / GM. & CEO
Tel: +7.812.775-02-56; 
Cep Tel: +7.964.342-13-30; 
e-mail: rl@atlas.org.ru; 
web: www.atlas.org.ru/#!export/czumb
İstenilen boyutlarda kereste tedariki, Rus çamı
veya karaçamdan yapılmış ahşap evlerin
tasarımı ve üretimi, mobilya, ahşap dekorasyon,
biyoyakıt ve ahşap atık malzemeler, çelik
ürünleri, demir dışı metallerin tam kapsamlı
toptan tedariki, endüstriyel, mimari, kentsel ve
iç mimari projelerinde işlevsel çözümler, tarım
projeleri için ana mineral gübrelerin tedariki,
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gümrük ve taşımacılık hizmetleri, suyolu
taşımacılık hizmetleri, karayolu taşımacılığı
hizmetleri, hava taşımacılığı hizmetleri,
ihracat/ihracat için tümleşik hizmetler vb.
lojistik hizmetler sunan şirketler grubunun Türk
firmalarına da ürün ve hizmetlerini sunmak
istediği bildiriliyor. Söz konusu işbirliği teklifi
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği
aracılığıyla iletildi. 

Firma Adı: BIOCOR
Adres: Vladimir - Russia

Yetkili Kişi: VLADIMIR CHIKHACOV
Tel: +7.4922.340357; 
Faks:+7.4922.363303; 
e-mail: biocor2@mail.ru; 
web: www.biocor33.org
Rusya’nın Vladimir şehrinde 1989 yılından bu
yana yurtiçi ve yurtdışına cam şişe ve cam
kavanoz ihracatı yaptığı belirtilen BIOCOR adlı
firmanın ürünlerini Türkiye’ye de satmak
istediği bildiriliyor. Firmanın ayrıca, Rusya’dan
Türkiye’ye her ne ürün olursa olsun ithalat
yapmak isteyen Türk firmalarıyla tanışmak ve
isteklerine cevap vermek istediği belirtiliyor.
İlgilenenler, firmanın satış/tercüme
departmanından Erkan Sezen
(erkansezen2007@hotmail.com) ile Türkçe
iletişim kurabilirler. 

Firma Adı: ATLAS GROUP
Adres: 198095, St.Petersburg,

Marshala Govorova 35A off.328 RUSSIA
Yetkili Kişi: Richard Laliev / GM & CEO
Tel: +7.812.775-02-56; 
Cep Tel: +7.964.342-13-30; 
e-mail: rl@atlas.org.ru;
web:www.atlas.org.ru/#!export/czumb

İstenilen boyutlarda kereste tedariki, Rus çamı
veya karaçamdan yapılmış ahşap evlerin
tasarımı ve üretimi, mobilya, ahşap dekorasyon,
biyoyakıt ve ahşap atık malzemeler, çelik
ürünleri, demir dışı metallerin tam kapsamlı
toptan tedariki, endüstriyel, mimari, kentsel ve
iç mimari projelerinde işlevsel çözümler, tarım
projeleri için ana mineral gübrelerin tedariki,
gümrük ve taşımacılık hizmetleri, suyolu
taşımacılık hizmetleri, karayolu taşımacılığı
hizmetleri, hava taşımacılığı hizmetleri,
ihracat/ihracat için tümleşik hizmetler vb.
lojistik hizmetler sunan şirketler grubunun Türk
firmalarına da ürün ve hizmetlerini sunmak
istediği bildiriliyor. Söz konusu işbirliği teklifi
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği
aracılığıyla iletildi. 

Firma Adı: SIBERIAN PROJECT
Adres: Stantsionnaya st, 30a bldng 3,

offices B217&B222, Novosibirsk, 630108 RUSSIA
Yetkili Kişi: Sergey Bragin / Director
Tel: +7.383.364 02 84; 
Faks:+7.383.364 00 33; 
e-mail: npksp@yandex.ru; 
web: www.npksp.ru
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret
Temsilciliği’nden gönderilen bir iletide; 2001
yılından bu yana otomatik yangın söndürme
sistemlerinde kullanılan üniteler üreten
SIBERIAN PROJECT isimli firmanın kendilerini
temsil edebilecek ve yerel pazarda ürünlerini
tanıtacak ve ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nde
ortak üretim yapabileceği ortaklar aradığı
bildirilmiştir. ‘Uragan-kasırga’ olarak
adlandırılan ünitelerin, petrol ve doğal gaz
tesislerinde, madencilikte, mühendislik ve
araştırma sanayi yanı sıra depo, garaj vb.

alanlarda, alışveriş merkezleri ve mağazalarda
yangın güvenliği ve kurtarmada kullanılan kuru
toz yangın söndürme üniteleri, gaz yangın
söndürme üniteleri ve su sis yangın söndürme
birimleri olduğu belirtiliyor. 

MACARİSTAN
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; 
e-mail: alper.bakir@alx.com.tr; 
web: www.alx.com.tr
ALX Macar Ticareti Geliştirme Merkezi’nden 17
Ağustos 2016 tarihinde alınan bir iletide; ABB
otomatik robotlar ile yüksek kaliteli ve düşük
maliyetli spa, küvet, duş kabini ve paneller
üreten firmanın Türkiye’de dağıtımcı aradığı
bildiriliyor. Firmanın bu yıl yeni ürünü olan sspa
üretimine başladığı belirtiliyor. Bağlantı kurmak
isteyen kuruluşların, VEN 830 referans
numarasını belirterek ALX Macar Ticareti
Geliştirme Merkezi 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
Pastaneler, ekmek fırınları, et paketleyen
firmalar, peynir üreten ve paketleyen firmalar
vb. tarafından kullanılan yağ sızdırmaz kâğıt
torbaları üreten firmanın, Türkiye’de bu
ürünlere ilgi duyan firmalarla bağlantı kurmak
istediği bildirilmiştir. Firmanın 1994 yılında
Macaristan’ın Budapeşte kentinde kurulduğu,
2003 ve 2005 yılında yaptığı teknik yatırımlarla
sektörde ilk yağ sızdırmaz kâğıt torbaları
ürettiği ve hâlihazırda tescilli markası ile 90-350
mm en, 170-750 mm boy ve 4 renge kadar
baskılı üretim yapabildiği ve ayrıca ISO
9001:2001 ve TÜV sertifikalarına sahip olduğu
belirtiliyor. Firma ve ürünleri ile ilgilenen ve

19

20

16

17

18

TALEP_EKO_girisim_EYLUL.qxp:Layout 1  9/2/16  4:20 PM  Page 3



bağlantı kurmak isteyen kuruluşların, 'paper
bags' 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
Dijital tabela pazarındaki akıllı şehirler ve akıllı
perakendeciler için yenilikçi çözümler sunmak
amacıyla 2011 yılında kurulmuş olan ve yenilikçi
kampanyaları ile dünyaca çok ünlü bazı
firmaların reklam ve tanıtımları için dijital
çözümler sunan firmanın Türk firmalarına da
çözümler sunmak istediği bildiriliyor. Firmanın
hâlihazırda 220’den fazla cihazla, 70’ten fazla
alışveriş merkezinde aktif olarak yer aldığı, 100
milyondan fazla müşteri ile etkileşim halinde
olduğu bildirilmiştir. Firmanın akıllı şehircilikteki
dijital çözümlerinin; spor arena ve etkinlik
yönetimi, akıllı havaalanı yönetim çözümleri,
dijital konferans yönetimi, turizm çözümleri,
toplu taşıma çözümleri ve alışveriş merkezi ve
perakende yönetim çözümleri olduğu
belirtiliyor. Firma ve çözümleri ile ilgilenen ve
bağlantı kurmak isteyen kuruluşların, 'Ref.1'
referansıyla ALX Macar Ticareti Geliştirme
Merkezi’ne başvurmaları gerekiyor. 

VİETNAM
Firma Adı: BİGA DANIŞMANLIK

Adres: İstanbul
Yetkili Kişi: İbrahim Kortan
Tel: +90.216.369 7587; 
Cep Tel: +90.533.371 5110; 
Faks:+90.216.385 7577; 
e-mail: ikortan@bigaconsultancy.com 
Dünyanın farklı coğrafyalarında çalıştığı yerel iş
ortaklarıyla birlikte Türk firmalarına yurtdışında,
yabancı firmalara yurtiçinde şirket ortaklıkları,
kuruluşları, organizasyon ve pazarlama
faaliyetleri, yatırım geliştirme ve proje
finansmanı konularında danışmanlık hizmeti
veren Biga Danışmanlık Şirketi; Vietnam’da PVC
kapı ve pencere doğraması üretimi ile ilgilenen

bir firma adına, Vietnam’da yapacağı yatırıma
ortak olacak, PVC kapı ve pencere doğraması
üretimi konusunda deneyimli bir Türk firma
arıyor. Başlangıç yatırım tutarının 250.000 USD
olarak öngörüldüğü ve ileri aşamada profil
üretiminin de Vietnam’da yapılmasının
hedeflendiği bildiriliyor. 

ALMANYA
Firma Adı: InnoTrading

Adres: Kardinal-Albrecht-Straße 40, 06108
Halle-Saale / Sachsen-Anhalt, Germany
Yetkili Kişi: Alexander C. Barth / Marketing,
Distribution & Innovation
Cep Tel: 49.176.7180 3672;
Faks:49.345.6915 4951; 
e-mail: contact@innotrading.one;
web:www.innotrading.one
Alman firması, Kur'an-ı Kerim okuyan Inno e-
kitap projesinin geliştirilmesi için yaklaşık
150.000,00 Euro katkıda bulunabilecek
yatırımcı aradığını bildiriyor. Ev ve işyerlerinde
elektrik prizinden, arabalarda ise çakmak
girişinden şarj edilebilen ve aynı zamanda
entegre solar şarj istasyonuyla donatılmış olan,
güneş ışığında bile parlama yapmayan ve
rahatlıkla okunabilen 6 inçlik dokunmatik ekranı
bulunan e-kitabın temel dil olarak Arapça ile
donatıldığı bildiriliyor. E-kitapta; Arapça ve
Türkçe, Arapça ve Farsça, Arapça ve Rusça,
Arapça ve Hintçe, Arapça ve Endonezya dili,
Arapça ve Malayca ve Arapça ve
İngilizce/Almanca/Fransızca dil seçenekleri
bulunacağı ifade ediliyor. 

ÜRDÜN
Firma Adı: MaFaZ For Medical

Equiepment & Devices Co. Ltd.
Adres: Jordan
Yetkili Kişi: Entesar Mahmoud

Tel: +962.6.5050883; 
Cep Tel: +962.79.5185080;
Faks:+962.6.5050883; 
e-mail: m_khaldi@orange.jo 
Tıbbi malzemeler ve cihazlar alanında,
rehabilitasyon cihazları ve ekipmanları
toptancısı olarak çalışan MaFaZ For Medical
Equiepment & Devices Co. Ltd. isimli Ürdün
şirketinin, Ürdün’de artan ihtiyaçlar nedeniyle
protez ve ortez üreticileriyle bağlantı kurmak
istediği bildiriliyor. 

KAZAKİSTAN
Firma Adı: Markoni

Adres: 177 Gabdullin str. Almaty, Kazakhstan, ,
Yetkili Kişi: Vladimir V.Tkachenko /
Development Manager 
Cep Tel: +7.701.785 8795; 
e-mail: vladimirtk@markoni.kz; 
web: http://markoni.kz/
Kıymetli maden ve taşlardan Avrupa, Doğu,
modern veya antik stili zevke sahip, yüzde 100
el yapımı, özel ve yaratıcılık ürünleri ve müşteri
isteklerine uygun güzel sanatlar ürünleri üreten
firmanın ürünlerini ülkemize de satmak için
dağıtımcı Türk firmalarıyla bağlantı kurmak
istediği bildiriliyor. 

AZERBAYCAN
Firma Adı: LAÇIN - 2012 MMC

Adres: Azerbaycan,Yevlax şəh. Nizami
pr.3,dal.4
Yetkili Kişi: Lacin Lacin
Tel: +994.22.33 6 20 80; 
Cep Tel: +994.50.324 26 87; 
Faks:+994.22.33 6 61 35;
e-mail: lacin.2012mmc@mail.ru 
Firmanın Azerbaycan’dan Türkiye’ye pikle
edilmiş koyun derisi ihraç etmek istediği
bildiriliyor. 
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KazBuild 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 Yap›, Dekorasyon ve ‹nflaat Malz.Tekn. Almat› KAZAK‹STAN

Transit Trans Kazakhstan 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 Tafl›mac›l›k Almat› KAZAK‹STAN

KAZCOMAK 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 ‹fl ve ‹nflaat Makinalar› Almat› KAZAK‹STAN

MININGWORLD CENTRAL ASIA 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 Madencilik & Maden Ekip. & Tekn. Almat› KAZAK‹STAN

METALTECH CENTRAL ASIA 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 Metal ‹flleme & Teknolojileri Almat› KAZAK‹STAN

Build Warsaw 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 Yap›, Dekorasyon ve ‹nflaat Malz. Varflova POLONYA

Interiors & Design Exhibition Warsaw 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 Dekorasyon ve Dizayn Varflova POLONYA

Certiba Warsaw 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 Banyo ve Seramik Varflova POLONYA

Windows & Doors Warsaw 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 Kap› ve Pencere Varflova POLONYA

WISE Warsaw 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 Güvenlik Varflova POLONYA

Lingerie-Expo Autumn 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 ‹ç Giyim Moskova RUSYA

World Food Moscow 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 G›da Ürünleri ve Teknolojileri Moskova RUSYA

Sips / Securika Siberia 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 Güvenlik Novosibirsk RUSYA

Design & Decor 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 Yap›, Dekorasyon ve ‹nflaat Malz. St. Petersb. RUSYA

MUNICH FABRIC START 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 Tekstil, Konfeksyon Münih ALMANYA

INTERBOOT 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 BOT VE SU SPORLARI Friedrichs. ALMANYA

ISF- International Shoe and Leathergoods Fair 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 Ayakkab›, Deri Tokyo JAPONYA

ROOMS 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 Tekstil, Haz›r Giyim, Ayakab›, Deri, Tokyo JAPONYA

Intertex Milano - International Textile Exhibition 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 Tekstil, Kumafl Ve Ev Tekstili Milano ‹TALYA

Il Salone del Camper Caravans 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 Kampç›l›k ürünleri, karavan Parma ‹TALYA

PITTI FRAGRANZE 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 Parfum ve Kozmetik Floransa ‹TALYA

PITTI SUPER 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 Moda Aksesuarlari Floransa ‹TALYA

MILANO MODA DONNA 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 Kad›n Haz›r Giyim Milano ‹TALYA

MI Milano pret-à-porter 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 Haz›r Giyim Milano ‹TALYA

MIPEL - International Leather Goods Market 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 Deri ürünleri ve aksesuarlar› Milano ‹TALYA

White Milano 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 Bayan Moda ve Aksesuar Fuari Milano ‹TALYA

FLORMART-MIFLOR 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 Cicekcilik ve Botanik Padova ‹TALYA

COSMO BIKE SHOW 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 Bisiklet Verona ‹TALYA

SANA 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 Yiyecek, Icecek Teknolojileri Bologna ‹TALYA

MODA IN TESSUTO E ACCESSORI 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 TEKST‹L, moda aksesuarlar› Milano ‹TALYA

MILANOUNICA 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 Tekstil, Kumafl, Ev Tekstili Milano ‹TALYA

CERSAIE 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 Seramik Bologna ‹TALYA

FINE FOOD AUSTRALIA 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 G›da, ‹çecek ve Ekipmanlar› MELBURN AVUSTRALYA

AUSTRALIAN FITNESS AND HEALTH EXPO 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 Spor ekipmanlar› Perth AVUSTRALYA

Mercedes Benz Fashion Week 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 Haz›r giyim, tekstil Madrid ‹SPANYA

India Chem 01 Eylül 2016 03 Eylül 2016 Kimya ve Petro Kimya Ürünleri Mumbai H‹ND‹STAN

Food Ingredients Korea 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 G›da ve G›da Teknolojileri Seul G.KORE

AGRILINK 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 Tar›m ve Hayvanc›l›k Manila F‹L‹P‹NLER

EXPO FRIO CALOR ARGENTINA 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 Havaland›rma ve soµutma sistemleri Buenos Aires ARJANT‹N

Fashion Coterie 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 Tekstil, Haz›r Giyim New York ABD

Furniture China 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 Mobilya fianhay Ç‹N

Equipotel 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 Ev Dekorasyonu Sao Paulo BREZ‹LYA

AHR Mexico 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 Is›tma, Soµutma, Havaland›rma Monterrey MEKS‹KA

Marmomacc 01 Eylül 2016 02 Eylül 2016 Mermer Verona ‹TALYA

EXPO AICACYPs 02 Eylül 2016 04 Eylül 2016 Avc›l›k, bal›kç›l›k ve kamp malzemeleri Buenos Aires ARJANT‹N

Palakiss Summer-International Jewellery Exhibition 03 Eylül 2016 07 Eylül 2016 Kuyumculuk Vicenza ‹TALYA

Vicenzaoro September 03 Eylül 2016 07 Eylül 2016 Kuyumculuk Vicenza ‹TALYA

MICAM - SHOEVENT - FOOTWEAR EXHIBITION 03 Eylül 2016 06 Eylül 2016 Deri, Deri Ürünleri, Ayakkab› Milano ‹TALYA

COMFORTEX 03 Eylül 2016 05 Eylül 2016 Mobilya, dekorasyon Leipzig ALMANYA

IFA 03 Eylül 2016 05 Eylül 2016 Telekomünikasyon Berlin ALMANYA

IJL International Jewellery London 04 Eylül 2016 06 Eylül 2016 Mücevherat Londra ‹NG‹LTERE

Aqua-Therm Almaty 05 Eylül 2016 08 Eylül 2016 Is›tma&Soµutma Almat› KAZAK‹STAN

KAZBUILD 05 Eylül 2016 08 Eylül 2016 YAPI &‹NfiAAT Almat› KAZAK‹STAN

Interiors 05 Eylül 2016 08 Eylül 2016 Enteriyer ve Dekor malzemeri Almat› KAZAK‹STAN

AQUA-THERM ALMATY 2016 05 Eylül 2016 08 Eylül 2016 Havaland›rma sistemleri Almat› KAZAK‹STAN

CANNES YACHTING FESTIVAL 06 Eylül 2016 11 Eylül 2016 Yatç›l›k Cannes FRANSA

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT 06 Eylül 2016 09 Eylül 2016 T›bbi ürünler Kiflinev MOLDOVA

Safety in Action Sydney 06 Eylül 2016 08 Eylül 2016 ‹flyeri saµl›µ› ve güvenlik sistemleri Sidney AVUSTRALYA

World of Pakcage 06 Eylül 2016 09 Eylül 2016 Ambalaj Minsk BELARUS

Viscom Paris 06 Eylül 2016 08 Eylül 2016 Görsel ‹letiflim ürünleri Paris FRANSA

Mosshoes 06 Eylül 2016 09 Eylül 2016 Ayakkab› Moskova RUSYA

SMM International Shipbuilding, Mach. & Marine Tech. Fair 06 Eylül 2016 09 Eylül 2016 Gemicilik Hamburg ALMANYA

MSPO 06 Eylül 2016 09 Eylül 2016 Savunma sanayii Kielce POLONYA

LINEAPELLE 07 Eylül 2016 09 Eylül 2016 Deri Ürünleri Milano ‹TALYA

HKTDC World Boutique, Hong Kong 07 Eylül 2016 10 Eylül 2016 Haz›r Giyim, Tekstil Hong Kong Ç‹N

Textile Expo Uzbekistan 07 Eylül 2016 09/10/16 Tekstil, Kumafl ,Aksesuar &Tekn. Taflkent ÖZBEK‹STAN

Cosmobeaute Thailand 07 Eylül 2016 09 Eylül 2016 Kozmetik Bangkok Tayland

CAITME 07 Eylül 2016 09 Eylül 2016 Tekstil Makinalar› Tashkent ÖZBEK‹STAN

BISUTEX - Fashion Jewellery and Accessoires Trade Fair 07 Eylül 2016 11 Eylül 2016 Mücevherat Madrid ‹SPANYA

INTERGIFT - Feria Internacional del Regalo 07 Eylül 2016 11 Eylül 2016 Hediyelik Eflya, Saatler, Mücevherat Madrid ‹SPANYA

MADRID JOYA - Urban Jewellery and Accesories 07 Eylül 2016 11 Eylül 2016 Mücevherat Madrid ‹SPANYA

Bex-Asia MCE (Mostra Convegno Expocomfort) Asia 07 Eylül 2016 09 Eylül 2016 Yap›, inflaat, ›s›tma ve soµutma sist. Singapur S‹NGAPUR

INDOPLAS 07 Eylül 2016 10 Eylül 2016 Plastik, Kauçuk CAKARTA ENDONEZYA

INDOPACK 07 Eylül 2016 10 Eylül 2016 Ambalaj, Paketleme Cakarta ENDONEZYA

INDOPRINT 07 Eylül 2016 10 Eylül 2016 Bas›m Cakarta ENDONEZYA

Intersec Buenos Aires 07 Eylül 2016 09 Eylül 2016 Yang›n korunma ve güvenlik ekip Buenos Aires ARJANT‹N

FESPA AFRICA 07 Eylül 2016 09 Eylül 2016 Bask› Teknolojileri Johannesb. G.AFR‹KA

FDI - Annual World Dental Congress 07 Eylül 2016 10 Eylül 2016 T›bbi ürünler (Diflçilik) Poznan POLONYA

COTECA 07 Eylül 2016 09 Eylül 2016 ‹çicek Hamburg ALMANYA

CIFIT - China International Fair for Investment and Trade 08 Eylül 2016 11 Eylül 2016 Yat›r›m, Sermaye Ürünleri Xiamen Ç‹N

CERANOR 08 Eylül 2016 11 Eylül 2016 Ev, Otel , Dekorasyon ve ekipmanlar› Porto PORTEK‹Z

FURNITURE CHINA 08 Eylül 2016 11 Eylül 2016 Mobilya ve Ev dekorasyonu fianhay Ç‹N

Viscom Germany 08 Eylül 2016 10 Eylül 2016 Görsel ‹letiflim ürünleri Düsseldorf ALMANYA

Expo Nacional Ferretera 08 Eylül 2016 10/10/2016 Yap› ürünleri Guadalajara MEKS‹KA

SICOT 08 Eylül 2016 10 Eylül 2016 TIBB‹ ÜRÜNLER (ORTOPED‹) Roma ‹TALYA

Momad Metropolis 09 Eylül 2016 11 Eylül 2016 Deri, Deri Ürünleri, Ayakakkab› Madrid ‹SPANYA

BJELOVAR AUTUMN FAIR 09 Eylül 2016 11 Eylül 2016 Tar›m, hayvanc›l›k, avc›l›k Bjelovar HIRVAT‹STAN

Congress of the ESCRS 10 Eylül 2016 14 Eylül 2016 TIBB‹ ÜRÜNLER Kopenhang DAN‹MARKA

The Harrogate Bridal Show 11 Eylül 2016 13 Eylül 2016 Düµün ve Gelinlik Harrogate ‹NG‹LTERE

Asia's Fashion Jewellery & Accessories Fair - September 12 Eylül 2016 18 Eylül 2016 Mücevherat Hong Kong Ç‹N

Central Asia Fashion Autumn 12 Eylül 2016 14 Eylül 2016 Moda Haz›r Giyim Almat› KAZAK‹STAN

Electra Mining Africa 12 Eylül 2016 16 Eylül 2016 Madencilik Makina ve Ekipman› Johannesb. G.AFR‹KA

Elenex Africa 12 Eylül 2016 16 Eylül 2016 Elektrik Johannesb. G.AFR‹KA

Texworld Paris 12 Eylül 2016 15 Eylül 2016 Tekstil ve Ev Tekstili Paris Fransa

International Manufacturing Technology Show - IMTS 12 Eylül 2016 17 Eylül 2016 Makine fiikago ABD

RWM - Recycling and Waste Management Exhibition 13 Eylül 2016 15 Eylül 2016 Geri Dönüflüm Birmingham ‹NG‹LTERE

EXPOSUCATA 13 Eylül 2016 15 Eylül 2016 At›k ve geri dönüflüm Sao Paulo BREZ‹LYA

World of Metal 13 Eylül 2016 15 Eylül 2016 Metalurji, ekipman ve teknolojileri Minsk BELARUS

EXPO TRANSPORTE 13 Eylül 2016 16 Eylül 2016 Ulafl›m, lojistik Buenos Aires ARJANT‹N

EXPO LOGISTIK 13 Eylül 2016 16 Eylül 2016 Lojistik, paketleme, depolama Buenos Aires ARJANT‹N

AMB International Exhibition for Metalworking 13 Eylül 2016 17 Eylül 2016 Metal ‹flleme Stuttgart ALMANYA

Automechanika Frankfurt 13 Eylül 2016 17 Eylül 2016 Otomotiv Frankfurt ALMANYA

PREMIERE VISION YARNS 13 Eylül 2016 15 Eylül 2016 ‹plik PAR‹S FRANSA

PREMIERE VISION FABRICS 13 Eylül 2016 15 Eylül 2016 Kumufl PAR‹S FRANSA

PREMIERE VISION LEATHER 13 Eylül 2016 15 Eylül 2016 Deri PAR‹S FRANSA

PREMIERE VISION ACCESSORIES 13 Eylül 2016 15 Eylül 2016 Aksesuvar PAR‹S FRANSA

PREMIERE VISION MANUFACTURING 13 Eylül 2016 15 Eylül 2016 Tekstel ‹malat PAR‹S FRANSA

Labelexpo Americas 13 Eylül 2016 15 Eylül 2016 Etiket, bas›m teknolojileri fiikago ABD

Architect at Work 14 Eylül 2016 15 Eylül 2016 Tasar›m Rotterdam HOLLANDA

TINIMTEX 14 Eylül 2016 18 Eylül 2016 Haz›r Giyim ve Ayakkab› Köstence ROMANYA

Design&Decor St. Petersburg 2016 14 Eylül 2016 16 Eylül 2016 Dizayn ve Dekor Ürünler St.Petersburg RUSYA

Central Asia Electricity World 14 Eylül 2016 16 Eylül 2016 Elektrik ve Ayd›nlatma Almat› KAZAK‹STAN

Central Asia Secure World 14 Eylül 2016 16 Eylül 2016 Güvenlik, Yang›n Kurtarma ve Polis Ekip. Almat› KAZAK‹STAN

Furniture 14 Eylül 2016 15 Eylül 2016 Mobilya Minsk BELARUS

Türkmentel-2016" fuar› ve konfers›(Turkmentel) 14 Eylül 2016 16 Eylül 2016 Telekonmilikasyon Aflkabat TÜRRKMEN.

September Hong Kong Jewellery & Gem Fair 15 Eylül 2016 19 Eylül 2016 Mücevherat Hong Kong Ç‹N

WESTEC 15 Eylül 2016 17 Eylül 2016 Metal ‹flleme Los Angeles ABD

CHFA Expo East 15 Eylül 2016 16 Eylül 2016 Doµal ürünler Toronto KANADA

Asiamold 15 Eylül 2016 17 Eylül 2016 Kal›p Guanco Ç‹N

FUTURA 15 Eylül 2016 17 Eylül 2016 Elektrik, Elektronik Salzburg AVUSTURYA

International Vision Expo West 15 Eylül 2016 17 Eylül 2016 Optik ürünleri Las Vegas ABD

Inter Tabac 16 Eylül 2016 18 Eylül 2016 Tütün Dortmund Almanya

Southampton Boat Show 16 Eylül 2016 25 Eylül 2016 Yat-Tekne Southampton ‹NG‹LTERE

Ethio - Con 17 Eylül 2016 21 Eylül 2016 ‹nflaat Addis Abara ET‹YOPYA

CHINA INTERNATIONAL AUTO PRODUCTS EXPO-CIAPE 17 Eylül 2016 20 Eylül 2016 Otomotiv yedek parça fianhay Ç‹N

The Hotel Show 17 Eylül 2016 19 Eylül 2016 Otel Ekipmanlar› Dubai BAE

BIHE 18 Eylül 2016 20 Eylül 2016 T›bb, ürünler Bakü Azerbaycan

Stomatology Azerbaijain 18 Eylül 2016 20 Eylül 2016 Diflçilik Bakü Azerbaycan

Beauty Azerbaijan 18 Eylül 2016 20 Eylül 2016 Kozmetik Bakü Azerbaycan

GFIW- Guangzhou Fashion Week 18 Eylül 2016 20 Eylül 2016 Haz›rgiyim Guanco Ç‹N

The Flooring Show 18 Eylül 2016 20 Eylül 2016 Zemin döfleme Harrogate ‹NG‹LTERE

Canton International Beauty Expo (GBE) -2 19 Eylül 2016 19 Eylül 2016 Kozmetik Guanco Ç‹N

MARINTEC SOUTH AMERICA 19 Eylül 2016 21 Eylül 2016 Gemicilik Rio de Janeiro BREZ‹LYA

EQUIPOTEL SÃO PAULO 19 Eylül 2016 22 Eylül 2016 Otel ekipmanlar› Sao Paulo BREZ‹LYA

BEAUTY FAIR 19 Eylül 2016 22 Eylül 2016 Kozmetik Sao Paulo BREZ‹LYA

STOMATOLOGY AZERBAIJAN 19 Eylül 2016 21 Eylül 2016 Diflçilik Ekipmanlar› Bakü Azerbaycan

Glasstec 20 Eylül 2016 23 Eylül 2016 Cam Düsseldorf Almanya

Outdoor Farm show 20 Eylül 2016 22 Eylül 2016 Tar›m, ormanc›l›k Ontario KANADA

HEALTH ASIA 20 Eylül 2016 22 Eylül 2016 T›bbi Aletler, ‹laçlar KARAÇ‹ PAK‹STAN

Innotrans 20 Eylül 2016 23 Eylül 2016 Rayl› Araç Teknolojileri Berlin ALMANYA

Natural Products Expo East 21 Eylül 2016 24 Eylül 2016 G›da Baltimore ABD

BioFach America - All Things Organic 21 Eylül 2016 24 Eylül 2016 G›da Baltimore ABD

Mining World Central Asia 21 Eylül 2016 23 Eylül 2016 Madencilik Almat› KAZAK‹STAN

KazComak 21 Eylül 2016 23 Eylül 2016 ‹nflaat Makinalar› Almat› KAZAK‹STAN

MetalTech 2016 21 Eylül 2016 23 Eylül 2016 Metalurji, Metal iflleme makinalar› Almat› KAZAK‹STAN

100 % Design London- The Interior Design Exhibition 21 Eylül 2016 24 Eylül 2016 Mobilya ve Ev Tekstili, Dizayn Londra ‹NG‹LTERE

Fi Asia 21 Eylül 2016 23 Eylül 2016 Organik G›da CAKARTA ENDONEZYA

FESQUA 21 Eylül 2016 24 Eylül 2016 Kap› Pencere SAO PAULO BREZ‹LYA

YURTDIŞI FUARLAR TAKVİMİ
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IWE-‹STANBUL WATER EXPO 01 Eylül 2016 03 Eylül 2016 Su, At›ksu ‹flleme, Evsel, Endüstriyel Kirlenme, At›k Yönetimi Teknolojileri ‹stanbul
3.Expo Tunnel Turkey 01 Eylül 2016 04 Eylül 2016 Tünel Yap›m Teknolojileri ve Ekipmanlar› ‹stanbul
2. Maden Fuar› Türkiye 01 Eylül 2016 04 Eylül 2016 Madencilik Teknolojileri, Ekipomanlar› ve ‹fl Makineleri . ‹stanbul
ROLLEXPO TURKEY 2016 01 Eylül 2016 04 Eylül 2016 Rulman, Kay›fl, Sekman, Kasnak Zincir, S›zd›rmazl›k Elemanlar› ve Teknik H›rdavat ‹stanbul
Ak›flkan Gücü Fuar› 01 Eylül 2016 04 Eylül 2016 2.Hidrolik, Pnömatik, Ak›flkan Gücü, Otomasyon Teknolojileri ve Ekipmanlar› Fuar› ‹stanbul
Doµalgaz Antalya'16 01 Eylül 2016 04 Eylül 2016 Doµalgaz ve ‹klimlendirme Teknolojileri Antalya
IPACK 2016 01 Eylül 2016 04 Eylül 2016 Ambalaj, Paketleme ve G›da ‹flleme Sistemleri ‹stanbul
Worldfood ‹stanbul 2016 01 Eylül 2016 04 Eylül 2016 G›da Ürünleri ve G›da Teknolojileri ‹stanbul
Agrotec 2016 20.Uluslararas› Tar›m ve Tar›m Tek. 01 Eylül 2016 04 Eylül 2016 Tar›m Makine ve Ekipmanlar› Ankara
Sivas Kitap Fuar› 01 Eylül 2016 04 Eylül 2016 Kitap Firmalar›, Yay›n Evleri, Sivil Toplum Kurulufllar› Sivas
3.Agro Sivas G›da Tar›m ve Hayvanc›l›k Fuar› 01 Eylül 2016 04 Eylül 2016 Tar›m, G›da, Hayvanc›l›k Teknolojileri ve Endüstrileri Sivas
Kad›n'a Dair Her fiey 01 Eylül 2016 04 Eylül 2016 Kad›na Dair Her fiey ‹stanbul
3.K›rflehir Tar›m Hayvanc›l›k ve Tar›m Teknolojileri 02 Eylül 2016 05 Eylül 2016 Tar›m, Hayvanc›l›k, Tar›m Makineleri, Süt Endüstrisi, Ambalaj ve Tohum K›rflehir
ISSA 07 Eylül 2016 09 Eylül 2016 Endüstriyel Temizlik, Teknolojiler ve Hizmetleri ‹stanbul
Citytech 10.Uluslararas› Belediye ve Çevre 2016 Fuar› 07 Eylül 2016 10 Eylül 2016 Belediye ve Çevre Ekipmanlar›, Geri Dönüflüm Teknolojileri Ankara
CSI ‹stanbul Güvenlik Fuar› 07 Eylül 2016 10 Eylül 2016 Sivil Güvenlik Teknolojileri ‹stanbul
SHOEXPO ‹zmir "40.Ayakkab› ve Çanta Fuar›" 21 Eylül 2016 24 Eylül 2016 Ayakkab› ve Çanta ‹zmir
Samsun Tar›m Fuar› 2016 21 Eylül 2016 25 Eylül 2016 Tar›m, Hayvanc›l›k ve Teknelojileri Samsun
CNR ENERGY ‹stanbul 22 Eylül 2016 24 Eylül 2016 Enerji ve Çevre Teknolojileri ‹stanbul
Bursa Destinasyon 22 Eylül 2016 25 Eylül 2016 Turizmi, Saµl›k ve Medikal Ürünler Bursa
‹stanbul Sanat 2016 22 Eylül 2016 25 Eylül 2016 4.‹stanbul Modern ve Çaµdafl Sanat Fuar› ‹stanbul
Tar›m Hayvanc›l›k ve G›da Sanayi, Makine ve Ekip. 22 Eylül 2016 25 Eylül 2016 Tar›m Hayvanc›l›k ve G›da Sanayi, Makine ve Ekipmanlar› Yozgat
27.Uluslararas› Züchex 22 Eylül 2016 25 Eylül 2016 Züccaciye, Hediyelik Eflya, Dekoratif Ev Tekstili ve Elektrikli Ev Aletleri ‹stanbul
20.Uluslararas› SHF -Fire & Rescue Fuar› 22 Eylül 2016 25 Eylül 2016 Yang›n, Acil Durum, Arama ve Kurtarma, ‹stanbul
5.Uluslararas› SHF Safety & Health Fuar› 22 Eylül 2016 25 Eylül 2016 ‹fl Güvenliµi ve ‹fl Saµl›µ› ‹stanbul
PET ‹stanbul Fuar› 22 Eylül 2016 25 Eylül 2016 Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar› ‹stanbul
‹stanbul fiömine ve Aksesuarlar› Fuar› 22 Eylül 2016 25 Eylül 2016 fiömine, fiömine Aksesuarlar›, Tafl, Mermer ve Dekorasyon, Barbekü ‹stanbul
‹NTARF 2016 ‹negöl Tar›m Fuar› 24 Eylül 2016 27 Eylül 2016 Tar›m, G›da, Hayvanc›l›k, Fidanc›l›k, Serac›l›k, Gübre Tohum, Sulama ve Teknolojileri Fuar› Bursa
GAS TURKEY 2016 27 Eylül 2016 29 Eylül 2016 S›v›laflt›r›lm›fl Petrol Gaz›, Bas›nçl› ve S›v›laflt›r›lm›fl Doµal Gaz Teknolojileri ve Hizmetleri, Endüstriyel Gazlar ‹stanbul
TISSUE World ‹stanbul 2016 27 Eylül 2016 29 Eylül 2016 Temizlik Kaµ›d›, Teknolojileri, Kimyasallar›, ve Yard›mc› Malzemeleri ‹stanbul
Avrasya Boat Show 2016 27 Eylül 2016 02 Ekim 2016 Deniz Araçlar›, Ekipmanlar› ve Aksesuarlar› ‹stanbul
Bot fiov Avrasya 27 Eylül 2016 02 Ekim 2016 Denizcilik Sektöründeki Teknelerin Tan›t›m› ve Sat›fl› ‹stanbul
Global Saµl›k Turizmi Zirvesi ve Fuar› 28 Eylül 2016 30 Eylül 2016 Saµl›k Turizmi, Medikal Turizm, ‹leri Yafl Turizmi Biliflimi, Ankara
Aymod 17.Uluslararas› Ayakkab› Moda Fuar› 28 Eylül 2016 01 Ekim 2016 Ayakkab›lar, Çantalar, Kemerler, Cüzdanlar, Kurum, Mümessillikler ve Dergiler ‹stanbul
Trakya 11.Tar›mtech 2016 Fuar› 28 Eylül 2016 02 Ekim 2016 Tar›m, Hayvanc›l›k, Tohum, Meyvecilik, Sulama ve Serac›l›k, Traktör ve Ekipmanlar›, Depolama Sistemleri, Soµutma K›rklareli
TURKCAST 2016 7.Döküm Ürünleri ‹htisas Fuar› 29 Eylül 2016 01 Ekim 2016 Döküm Ürünleri ‹stanbul
Ankiros 2016 29 Eylül 2016 01 Ekim 2016 Demir - Çelik ve Döküm Teknolojileri, Makine ve Ekipmanlar› ‹stanbul
Annofer 2016 29 Eylül 2016 01 Ekim 2016 Demir D›fl› Metaller Teknolojileri, Makine ve Ekipmanlar› ‹stanbul
Sign ‹stanbul-2016 29 Eylül 2016 02 Ekim 2016 Endüstriyel Reklam ve Dijital Bask› Teknolojileri ‹stanbul
5.Uluslararas› Isaf IT Security Fuar› 29 Eylül 2016 02 Ekim 2016 Bilgi ve Aµ Güvenliµi ‹stanbul
5.Uluslararas› Isaf Smart Home Fuar› 29 Eylül 2016 02 Ekim 2016 Ak›ll› Binalar ve Bina Otomasyonu ‹stanbul
20.Uluslararas› Isaf -Security Fuar› 29 Eylül 2016 02 Ekim 2016 Güvenlik Sistemleri, Hizmetleri Ekipmanlar›, RFID ‹stanbul
EV & ST‹L FUARI 29 Eylül 2016 02 Ekim 2016 Ev Tekstili, Mobilya, Ev Aksesuarlar›, Tasar›m Ürünleri Bursa
TAVEX 2016 29 Eylül 2016 02 Ekim 2016 Tavukçuluk Teknolojisi, Üretimi ve Ekipmanlar› ‹zmit
QS Dünya MBA ve Yüksek Lisans Fuar› 01 Ekim 2016 01 Ekim 2016 Uluslararas› Yüksek Eµitim ‹stanbul
Medexcon Saµl›k Konferans› ve Fuar› 04 Ekim 2016 07 Ekim 2016 Saµl›k Biliflimi, Biomedikal, Dijital Hastane Yönetimi, T›bbi Cihazlar, Saµl›k Turizmi Ankara
BOAT SHOW 2016 04 Ekim 2016 09 Ekim 2016 Motor ve Yelkenli Tekneler, Motor ve Motor Ekipmanlar›, Marin Ekipmanlar›, Tüketici Ürün ve Aksesuar ve Hizmetleri, ‹kinci El Tekne ve Ekipmanlar› ‹stanbul
Endüstri Fuar› 2016 05 Ekim 2016 08 Ekim 2016 Ak›ll› Makineler, Otomasyon, Elektrik, Elektronik, Mekanik, Mekatronik, Kontrol Sistemleri ‹stanbul
‹stanbul Health Expo 05 Ekim 2016 08 Ekim 2016 Medikal Ürünler, Laboratuar Ekipmanlar› ve Hastane Donan›mlar›, Saµl›k Turizmi ‹stanbul
Adana 10.Ambalaj Fuar› 2016 05 Ekim 2016 08 Ekim 2016 Ambalaj ve Plastik Malzeme ve Makineleri, Paketleme ‹fllemleri ve Kauçuk Adana
Çukurova10. G›da ve G›da-Tek Fuar› 2016 05 Ekim 2016 08 Ekim 2016 G›da, ‹çecek Ürünleri, G›da ‹flleme, Unlu Mamuller Teknolojileri, Depolama, Soµutma, Tafl›ma ve Maµaza -Market Ekipmanlar› Adana
Akdeniz Mobilya Fuar› 2016 05 Ekim 2016 09 Ekim 2016 Ev Mobilyalar› ve Ofis Mobilyalar› Adana
Oyun ve Hobi Fuar› 05 Ekim 2016 09 Ekim 2016 Bilgisayar, Konsol Oyunlar› ve Hobi Ürünleri ‹stanbul
Akare Yurtd›fl› Eµitim Fuarlar› 06 Ekim 2016 06 Ekim 2016 Yurtd›fl› Eµitim Alternatifleri ve ‹mkanlar› ‹stanbul
2.G›damix G›da ve Yaflam Fuar› 06 Ekim 2016 08 Ekim 2016 Saµl›kl› Beslenme, Saµl›kl› Yaflam Trendleri, Organik G›dalar, Diyet, Estetik, Spor Antalya
Kent Expo "4.fiehircilik ve Kent ‹htiyaçlar› Fuar› 06 Ekim 2016 09 Ekim 2016 fiehircilik ve Kent ‹htiyaçlar› ‹zmir
12.Uluslararas› LED & LED Ayd›nlatma Fuar› 06 Ekim 2016 09 Ekim 2016 LED Sistemleri, Teknolojileri Ekipmanlar› ve Uygulamalar›, LED Ayd›nlatma ‹stanbul
5.Uluslararas› Elektronist Fuar› 06 Ekim 2016 09 Ekim 2016 ElektronikYan Sanayi, Komponentler, Güç Kaynaklar›, Gömülü Sistemler, ‹stanbul
5.Uluslararas› Elex Fuar› 06 Ekim 2016 09 Ekim 2016 Elektrik Malzemeleri ve Ekipmanlar›, Elektrik ‹letimi ve Daµ›t›m› ‹stanbul
AIREX -‹stanbul Airshow 06 Ekim 2016 09 Ekim 2016 Sivil Havac›l›k ve Havalimanlar› ve Havac›l›k Endüstrisi Tedarik Zinciri ‹stanbul
Anamur Agrodays- 3.Anamur Tar›m ve G›da Fuar› 06 Ekim 2016 09 Ekim 2016 Tar›m Tar›m Makineleri, Gübre, Tohum, Serac›l›k Mersin
10.Hac ve Umre Turizm Hizmetleri Fuar› 07 Ekim 2016 08 Ekim 2016 Hac ve Umre Turizmine Yönelik Oteller, Turizm Acentalar› ve Diµer Hizmet Sektörleri ‹stanbul
Türkiye Hac ve Umre Turizm Fuar› 07 Ekim 2016 08 Ekim 2016 Turizm ‹stanbul
‹sviçre Almanya Avusturya (SGA) Eµitim Fuar› 08 Ekim 2016 08 Ekim 2016 Yurtd›fl› Eµitim, Eµitim Materyalleri ve Teknolojileri ‹stanbul
Akare Yurtd›fl› Eµitim Fuarlar› 08 Ekim 2016 09 Ekim 2016 Yurtd›fl› Eµitim Alternatifleri ve ‹mkanlar› ‹stanbul
Akare Yurtd›fl› Eµitim Fuarlar› 11 Ekim 2016 11 Ekim 2016 Yurtd›fl› Eµitim Alternatifleri ve ‹mkanlar› Ankara
MAKTEK AVRASYA 2016 11 Ekim 2016 16 Ekim 2016 Tak›m Tezgahlar›, Metal ‹flleme Makineleri, Kaynak, Kesme, Delme Teknolojileri, Kalite Kontrol, Test ve Ölçüm Cihazlar› ‹stanbul
Burtar›m 2016 Bursa 12 Ekim 2016 16 Ekim 2016 Tar›m, Tohumculuk, Fidanc›l›k ve Süt Endüstrisi Bursa
Bursa 9.Uluslararas› Hayvanc›l›k ve Ekipmanlar› Fuar› 12 Ekim 2016 16 Ekim 2016 Hayvanc›l›k Bursa
Akare Yurtd›fl› Eµitim Fuarlar› 13 Ekim 2016 13 Ekim 2016 Yurtd›fl› Eµitim Alternatifleri ve ‹mkanlar› ‹zmir
‹NTEMAK'16 13 Ekim 2016 16 Ekim 2016 2.Doµu Marmara Makine, Yap› Teknolojileri, ‹nflaat Makine ve Ekipmanlar›, Makine ve ifl Makineleri, Konut Projeleri ‹zmit
2.Bursa Yap› ve Yaflam Fuar› ve Kongresi 13 Ekim 2016 16 Ekim 2016 Yap›, ‹nflaat ve Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Bursa
CeBIT Biliflim Eurasia (16.) 13 Ekim 2016 16 Ekim 2016 Bilgi ve ‹letiflim Teknolojileri, Uydu ‹letflimi, Kablo ‹stanbul
43.‹stanbul Uluslararas› Müc, Saat ve Mal. Fuar› 13 Ekim 2016 16 Ekim 2016 Tak›lar, Tafllar, Saatler Hediyelik Eflyalar, ‹lgili Yan Sanayi ‹stanbul
‹stanbul Tasar›m Haftas› 14 Ekim 2016 18 Ekim 2016 Yerli Yabanc› Firma ve fiah›slar›n Tasar›m Projelerinin ve Ürünlerinin Sergilenmesi ‹stanbul
12.Türkiye Çaµr› Merkezi Fuar› 19 Ekim 2016 20 Ekim 2016 Çaµr› Merkezi Sektörünün Geliflimi ‹stanbul
Premiere Vision ‹stanbul 19 Ekim 2016 21 Ekim 2016 Haz›r Giyime Yönelik Kumafl, ‹plik ve Aksesuarlar ‹stanbul
TEXMAK 2016 19 Ekim 2016 21 Ekim 2016 Tekstil Makineleri, Aksesuarlar› Fuar› ‹stanbul
Texworld ‹stanbul -Apparelsourcing ‹stanbul 2016 19 Ekim 2016 21 Ekim 2016 Haz›r Giyim, Haz›r Giyim Kumafllar› ve Aksesuarlar› ‹stanbul
Rensef 4.Yenilenebilir Enerji Sist. ve Enerji Verimliliµi 20 Ekim 2016 22 Ekim 2016 Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Enerji Verimliliµi Antalya

Fuar Tarihi Konusu Yeri
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MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

Eylül 2016

9 Eylül 2016 Cuma

� 16-31 Ağustos 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin 

Verilmesi ve Ödenmesi

16 Eylül 2016 Cuma

� 16-31 Ağustos 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

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

Beyanı ve Ödemesi

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

� Ağustos 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) 

Beyanı ve Ödemesi

� Ağustos 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

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

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

20 Eylül 2016 Salı

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

� Ağustos 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� Ağustos 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� Ağustos 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin 

Beyanı ve Ödemesi

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

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

Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

23 Eylül 2016 Cuma

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

Beyanname ile Beyanı

� Ağustos 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti 

Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

26 Eylül 2016 Pazartesi

� Ağustos 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� 1-15 Eylül 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi 

ve Ödenmesi

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

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

� Ağustos 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti 

Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

30 Eylül 2016 Cuma

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

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

� Ağustos 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

EYLÜL 201642
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Ekonomist’te Neler Olacak?
CEO Club

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

Best Brands

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

İnşaat 2023

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

Garanti Mortgage

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

Türkiye’nin önde gelen
girişimcileri bu kulüpte
buluşuyor.

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

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

Yatırım Uzmanı

Girişimci Kulübü

CMO Club

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

Vergide Gündem

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

Türkiye’nin En Başarılı
Emlak Yatırımları
Araştırması

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

M&A Raporu

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

Yılın Kadın
Girişimcisi

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

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

Yılın En İyi
Filo Yöneticisi

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

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

50 Kadın CEO

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

Anadolu
Buluşmaları

Türkiye’nin En Başarılı
Turizm Yatırımları

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

Anadolu’nun
En Etkili
50 İş İnsanı

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

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

Gayrimenkul Saati

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

Anadolu Markaları

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

Franchise 100

Anadolu’nun
En Büyük 500 Şirketi
araştırması...

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

Kobi Girişim

2016

katkılarıyla

katkılarıyla

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

100 Kadın Patron

katkılarıyla

katkılarıyla

katkılarıyla

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

Yılın İş İnsanları

EKONOMİNİN
DÜNÜ, BUGÜNÜ

VE YARINI...

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

Sosyal girişimci
ödülleri

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

katkılarıyla

katkılarıyla

katkılarıylakatkılarıyla

katkılarıyla

katkılarıyla

İÇERİK PLANI
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