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ABD PAZARINA ODAKLANDI
KKTC’DE KOBİ’LERİ BEKLEYEN FIRSATLAR

YERLİ YAZILIMLA DÜNYADA İLK 5’E GİRDİ

� Hangi sektörlerde girişim fırsatları artacak?
� Melek yatırımcıların ajandasında neler var?
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Ekonomist

Zorlu bir yıla girerken…
Dünyada ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları, Brexit,

İran’a ambargo gibi gelişmeler, Türkiye’de ise 2 kritik seçim, kur
fırtınası ile yükselen enflasyon ve işsizlik 2018’in ana gündem
maddelerini oluşturmuştu. 

2019’a girerken ise en önemli tartışma konusu, ekonomideki
küçülmenin ne boyutta olacağı…

İktisat literatüründe ‘stagflasyon’ diye tanımlanan düşük
büyüme ve yüksek enflasyon tehlikesi, 2019’da da ciddi bir risk
olmaya devam edecek. Özellikle birinci çeyrek kritik öneme
sahip. Eğer yeni bir kur fırtınası yaşanmaz, Merkez Bankası da
erken bir faiz indirimine gitmezse, enflasyonda bir miktar daha
gerileme gözlenebilir. Ama Türkiye’nin birkaç yıl daha tek haneli
enflasyonu görmesi mümkün olmayacak. Ekonomideki küçülmeyi
hesaba kattığımızda, işsizlikteki yükselişin de devam edeceğini
söylemek yanlış olmaz.

İlk çeyrek için öngörülen bu olumsuz gelişmelere karşın,
girişimcilik ekosistemindeki umutlu ve pozitif hava devam
ediyor. 2018’de Trendyol, Gram Games ve Opsgenie şirketlerinin
toplam 1 milyar doların üzerindeki satışları, girişimcilik adına
gelecek yıllar için umut aşıladı. Bu sayımızda yer alan girişimci
haberlerine baktığınızda, en ufağından en büyüğüne
girişimcilerin 2019’da yönünü yurtdışına çevirdiğini net şekilde
görebilirsiniz.  

Arkadaşımız Burcu Tuvay’ın kapak haberinde de

okuyacağınız gibi, 2019 yılında girişimciler Türkiye’nin zor
ekonomik koşullarına değil, giderek daha çok ön plana çıkacak
yapay zeka, genetik, blockchain ve veri güvenliği alanlarındaki
yeni fikirlere yoğunlaşacak. 

Bu noktada start up’lara yapılan yatırım miktarının artması
da büyük önem taşıyor. Start up’lara yapılan yatırımlar
Türkiye’de kişi başı 1.3 dolarken, Avrupa Birliği’nin ilk 10
ekonomisi içinde en düşük paya sahip olan İspanya’da ise bu
oran 12.7 dolar. Melek yatırım piyasasının büyüklüğü Avrupa'da
9.8 milyar Euro’yu, ABD ve Kanada'da ise 26 milyar doları aşmış
durumda. 2020 yılında dünyadaki erken dönem yatırım piyasası
büyüklüğünün 50 milyar doları aşacağı düşünülüyor. Türkiye’de
ise geçen yıl melek yatırım, girişim sermayesi ve özel sermaye
yatırımları olmak üzere toplamda 177 milyon dolarlık bir yatırım
gerçekleştirildi. 

Türkiye’nin melek yatırım potansiyeli bu rakamlardan
katbekat yüksek. Milyar dolarlara ulaşan yatırım çekebilmek için
ise bir yandan üniversite-özel sektör işbirliği ile girişimcilik
ekosistemini geliştirmek, diğer yandan ise demokratik teamülleri
ve hukukun üstünlüğünü sağlamlaştıracak reform adımları
atmak gerekiyor. 

2019 yılının Türkiye’nin her iki koldan da gelişeceği bir yıl
olmasını diliyorum.

İyi okumalar.
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Durgun olarak adlandırabileceğimiz 2018 yılını geride bıraktık.
2019 yılına ise girişimciler umutlu giriyor. Zira düşük yatırımlı
bir yıl olarak geçmesine rağmen, 2018’de Trendyol, Gram
Games ve Opsgenie şirketlerinin toplam 1 milyar dolar
üzerindeki satışları, gelecek yıllar için umut verdi. 2019’da
yapay zeka, genetik, blockchain, veri güvenliği en çok ön plana
çıkacak başlıklar olacak. Genetik mühendisliği hayatımızda
daha büyük yer kazanmaya devam edecek. Girişimcilerin bu yıl
satış odaklarını daha çok yurtdışına çevirmeleri bekleniyor.

Dünyada toplam büyüklüğü 40 milyar dolara ulaşan güvenli şehir
teknolojileri pazarının yükselen bir oyuncusu konumunda olan Ekin
Teknoloji, şirket plaka tanımada yüzde 100, yüz tanımada ise yüzde 99
doğruluk oranlarına sahip. Ekin Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Akif
Ekin, “Sadece ABD pazarına girmek için 2015 yılından bugüne yoğun bir
çalışma içindeyiz. ABD ve Avrupa’daki müşterilerin ihtiyaç ve taleplerini
dikkate alarak ürünlerimizin ikinci jenerasyonlarını milli ve yerli
yazılım ve donanımlarıyla G2 serisi olarak lanse ettik” diyor.

Anadolu Efes, ülkedeki girişimcilik ekosisteminin gelişimi için elini taşın
altına sokan şirketlerden biri. Üniversiteler ile yakın işbirliği içerisinde
olan şirket, isteyen öğrencilerle birebir çalışıyor ve prototipler üretiyor.
Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, “Tarım sektörü hem
ülkemiz hem de dünya için stratejik öneme sahip. Tarımda dijitalleşmeye
yatırım yapılmalı” diyor.

P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu’nda E-Business ve
Kurumsal Ticari Pazarlama Direktörü olan Gaye Narmanlı,
“Kurumlar kültürlerinde, toplumsal eşitlik alanındaki
önyargıları yıkan bir değişimi gerçekleştirmeli” diyor.
Narmanlı, şirketleri kadına yönelik önyargıyı yıkmaya çağırıyor.

Bulut tabanlı mağazacılık ve POS yazılımı ikas, mağazalardaki anlık
satışı, kasaya giren çıkanı güncel olarak her an her yerden takip
edebilme imkanı sunuyor. ikas’ın kurucusu Mustafa Namoğlu,
öncelikle Türkiye’de ardından MENA bölgesinde liderlik
hedeflediklerini söylüyor.

5 Körfez ülkelerine
yoğunlaşacak

6 KOBİ Gündemi

8 KAPAK KONUSU
� Girişimcileri 2019’da
neler bekliyor?

14 Gözünü ABD pazarına dikti

16 “Dünyada ilk 5’e girdik”

18 60 yaşında yurtdışına açılacak

19 Kışın atkı, yazın mayo üretiyor

20 Doğal kaynak tuzunu
dünyaya satacak

22 “Şirketlerde kadına
önyargı yıkılmalı”

24 Bu yıl 6 yeni ülkeye açılacak

25 Körfez’de büyümeye
devam ediyor

26 Türkiye ve MENA’da
liderlik kovalıyor

28 11 yeni şubeyle büyüyecek

30 Yerli elektrikli araba ürettiler

32 “Dijital tarıma
yatırım yapılmalı”

34 Cem Ener: 
� KKTC’de KOB’leri 
bekleyen fırsatlar

36 Yurtdışı mal talepleri

40 Fuar Takvimi

42 Vergi Takvimi

Endüstriyel üretime 20 yıl önce adım atan Cadem’in geliştirdiği elektrikli
araçlar, yakın zamanda ilk satışlarını gerçekleştirdi. Şirketin artırılmış
gerçeklik alanında sunduğu ürün ve çözümler, Türkiye’nin önde gelen
firmaları ve Almanya’da farklı müşteriler tarafından kullanılıyor. Hedef
bu ürünleri globalleştirmek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) eylül ayı
içerisinde farklı ülkelerden birçok işbirliği teklifi geldi.
Sizler için 23  farklı işbirliği çağrısını derledik.
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KADIN GİRİŞİMCİ

Türkiye genelinde başta büyük şehir-
lerdeki katlı mağazalar ve alışveriş mer-
kezleri olmak üzere 150 satış nokta-
sında hizmet veren kadın giyim mar-
kası NGSTYLE, 2019’da yurtdışı ope-
rasyonlarına ağırlık verecek.
NGSTYLE’ın kurucusu ve yönetim ku-
rulu başkanı Nazlı Gürer Aldıkaçtı,
“2018 yılında 2 yeni mağaza açtık. Ye-
ni yatırımlar ve mağazalar için eş za-
manlı olarak Körfez ülkeleriyle görüş-
melerimiz devam ediyor. Bundan son-
ra yapacağımız yatırımlarda da hede-
fimiz; yurtdışına açılmak ve markamı-
zın çizgisine uygun A ve A Plus AVM’ler-
de mağazalar açmak; kaliteden taviz
vermeden, her zaman niş ve özel bir
marka olarak kalmak” diye konuşuyor.

İhracat öne çıkacak
2019 yılında marka olarak ilk he-

deflerinin ihracat rakamlarını arttırmak
olduğunu söyleyen Aldıkaçtı, sözlerine
şöyle devam ediyor: “Ciromuzun yüz-
de 30’unu ihracat oluşturuyor. Şu an
iç pazarda yaşanan sıkıntıları ve artan
döviz kurlarını göz önüne alınca,
2019’daki en büyük hedeflerimizden biri ih-
racat ciro rakamlarımızı artırmak olacak. Za-
ten marka olarak yurtdışında farklı nokta-
larda faaliyet göstermek için de girişimle-
rimiz devam ediyor.” 

NGSTYLE’ın hali hazırda ihracat yaptı-

05OCAK 2019

ğı ülkeler arasında; Rusya ve Rusya Cum-
huriyetleri’nin olduğunu söyleyen Aldıkaç-
tı, yeni dönemde ülke sayısını artırıp özel-
likler Ortadoğu ve Körfez ülkeleriyle daha
yoğun bir ticaret içinde olmayı hedefle-
diklerini belirtiyor.

Kadım giyim markası NGSTYLE’ın Yönetim Kurulu Başkanı
Nazlı Gürer Aldıkaçtı, 2019 yılı için en büyük hedeflerinin
ihracatı arttırmak ve özellikle Körfez ülkeleriyle daha yoğun
ticaret yapmak olduğunu söylüyor. 

Ayşegül Sakarya Pehlivan/ asakarya@ekonomist.com.tr

Körfez ülkelerine  
yoğunlaşacak

Yeni mağaza hedefi
Şu an için netleşen bir franchise an-

laşması veya mağaza açılışı olmadığı için ke-
sin bir rakam vermenin mümkün olmadı-
ğını ama planladıkları gibi 3-4 mağaza he-

deflerine ulaşırlarsa bunun 20-
25 kişilik ek bir istihdam anla-
mına geldiğini belirten Aldıkaç-
tı, “Yeni açılan her mağaza, bi-
zi yeni bir bölgede yepyeni bir
müşteri profiline ulaştırıyor. Biz
de her zaman markamızı tercih
edenlerle çok yakın bağlar ku-
ran ve onların ihtiyaçlarını ve ta-
leplerini dikkate alan bir mar-
kayız. Dolayısıyla her yeni ma-
ğaza, aslında markamızın ken-
dini hep daha üst seviyeye ta-
şıması ve pozitif anlamda evril-
mesi için bir fırsat diye düşü-
nüyorum” diyor.

Aldıkaçtı ayrıca 2018 yılı ba-
şında faaliyete geçen e-ticaret
siteleri www.ng-style.com la
birlikte internet üzerinden satı-
şa ağırlık verdiklerini ve mağa-
zalardan çok daha geniş yelpa-
zede bir müşteri kitlesine ulaş-
tıklarını söylüyor. 15’inci yılında,
tasarımdaki gücünü mağaza-
laşma ve satış süreçlerinde de
gösteren NGSTYLE’ın yurt için-
de ve yurt dışında 150 satış nok-

tası, 8 mağaza ile kadınlarla buluşan güç-
lü ve niş bir marka olduğunu dile getiren
Aldıkaçtı, markanın 2018’i yaklaşık 13 mil-
yon TL ciro ile kapattığını, 2019’da ise bu
hedefin en az yüzde 10 üzerine çıkmayı he-
deflediklerini kaydediyor. 

NAZLI GÜRER

NG_EKO_girisim_OCAK.qxp:Layout 1  1/11/19  11:42 AM  Page 1



06 OCAK 2019

KOBİ GÜNDEMİ

� Global mobil oyunu pazarına Türkiye’den yeni ve iddialı oyuncular katılıyor. Son oyunu “Spin
Warriors İstanbul” ile; çoğu Türkiye dışından olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden 600 bini aşkın
indirme rakamına ulaşan StudioBillion, küresel oyuncu olmak için, önemli bir tohum yatırım aldı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimcilerin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi
Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM) bir girişimcisi olan ve her biri henüz 19 yaşında olan üç genç yetenek
tarafından kurulan StudioBillion, 1,4 milyon lira değerleme üzerinden uluslararası yatırımcı Tarvenn
Ventures’dan yatırım aldı. Faaliyetleri İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından da desteklenen
BTM’nin en genç girişimcilerinden olan şirket; bu yatırımı, uluslararası arenada iddialı oyuncu olmak için
kullanacak. Şirket global bir oyuncu olmanın sinyallerini de şimdiden vermeye başladı ve Spin Warriors
İstanbul, Apple Store’da da yayına alınarak yurtdışında çok daha geniş kitlelere hitap etmeye başladı.

� Dünya’da son yıllarda popüler bir kavram olan girişimcilik, Türkiye’de de yükselen bir değer olarak
yerini almayı başardı. Ege Bölgesi’nin Hazine akreditasyonunu sağlamış ilk melek yatırım ağı olan EGİAD
Melekleri, mevcut şirketlerin bile yatırım yapmakta zorlandığı bir devrede, toplam değeri 1 milyon 650
bin TL olan 5 yatırım gerçekleştirdi. Toplam melek yatırımcı üye sayısı 42, lisanslı melek yatırımcı sayısı
ise 11 olan EGİAD Melekleri, iki yıllık bir süreçte 12 melek yatırımcı girişimci buluşmasına ev sahipliği
yaptı. EGİAD Melekleri Yatırım Ağı İcra Kurulu Başkan Vekili Alp Avni Yelkenbiçer, şu ana kadar 60
girişimcinin yatırımcılar karşısında sunum gerçekleştirdiğini belirterek, “Türkiye’de gerçekleşen
girişimcilik ve yatırımcılık ile ilgili olarak 100’den fazla organizasyona jüri ve konuşmacı ve iştirakçi
olarak katılımda bulunduk” dedi.

Takım ‘oyun’u ile yatırımı kaptılar

� Türkiye’de sayıları 2,5 milyonu
aşan KOBİ’lerin yalnızca 65 bini E-
ihracat yapıyor. Ancak yapılan
araştırmalar potansiyel ihracatçı
olan KOBİ sayısının 900 bin
olduğunu gösteriyor. Türkiye’de
E-ihracat danışmanlığı yapan
B2CDirect de bu bilgilerden
hareketle KOBİ’lerin e-ihracat
karnesini çıkardı. B2CDirect’in
CEO’su Yusuf İbili, Türkiye’de
toplam ihracatta yüzde 0,3'lük
payı olan E-ihracatın 2023 yılında
yüzde 5 seviyesine çıkabileceğini
düşündüklerini belirtiyor. İbili,
“KOBİ’ler pek çok alanda büyük
firmalara göre daha iyi bir
performans sergiliyor. Karlılık,
verimlilik, katma değer artışı,
kaliteli üretim gibi alanlarda
birçok KOBİ’miz çok iyi durumda”
diyor. KOBİ’lerin dünya
pazarlarına açılmaları için
özellikle Rusya pazarının geniş
olanaklar sağladığını kaydeden
İbili, “Türkiye’deki satıcıların
Rusya ile yapacağı E-ihracat işlem
hacminin 2023’te 1 milyar dolara
ulaşması öngörülüyor” diyor. 

KOBİ’lerin 
E-ihracat 
karnesini çıkardı 

EGİAD Melekleri’nden 5 yatırım 
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� Start-up Pack ile bugüne kadar 110’dan fazla girişime yıllık 9 milyon dolar değerinde hizmet desteği
sağlayan Radore, iş hayatlarına yeni adım atan girişimlerin ihtiyaçlarına dikkat çekiyor. Girişimler büyümeye
başladıklarında kendilerini taşıyabilen, ölçeklendirilebilen, sağlam bir BT altyapısına ihtiyaç duyuyor. Yapıyı
kurgularken onlara danışmanlık verecek birilerinin olması da oldukça fayda sağlıyor. Başlangıçta finansal olarak
zarar görmeyecekleri bir maliyet avantajına sahip olmak da ihtiyaç duydukları diğer bir unsur. Sektöre göre pek
farklılık göstermeyen bu ihtiyaçlar, internette büyümeyi hedefleyen girişimlerin temel gereksinimlerinin başında
geliyor. Girişim şirketi olarak sektöre adım atan ve Türkiye’nin en hızlı büyüyen veri merkezi olan Radore,
girişimcilerin özellikle sağlam BT altyapısı ve maliyet avantajına ihtiyaç duyduğuna dikkat çekiyor. Anlaşmalı
kuluçka merkezlerinde yer alan girişimlerin faydalanabildiği Radore Start-up Pack ile girişimler BT altyapısı ve
sistem kaynakları konusunda ihtiyaç duydukları birçok önemli noktada destek alabiliyorlar.
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KOBi Gündemi

� Genç Başarı Eğitim Vakfı ile
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü arasında
“Gençlerin Girişimcilik
Becerilerinin Geliştirilmesi”
işbirliği protokolü imzalandı.
Protokole Milli Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürü
Cevdet Vural ile Genç Başarı
Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu
Başkanı Çelik Ören imza attı.
Protokol, Ortaöğretim Genel
Müdürlüğü’ne bağlı liselerde
öğrenim gören öğrencilerin

girişimcilik becerilerinin geliştirilmesini amaçlıyor. Protokol kapsamında; okullarda uygulanacak “GençBizz
Liseler Arası Girişimcilik Programı” çerçevesinde öğrenciler, danışman öğretmenleri ve iş dünyasından
gönüllü mentorları eşliğinde girişimcilik, finansal okuryazarlık ve istihdam edilebilirlik becerilerinin
geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirecek. 

Liselileri girişimci yapacak imza 
� Türkiye’nin teknoloji alanındaki
rekabet gücünü küresel ölçekte
artırmayı hedefleyen İTÜ ARI
Teknokent’te Genel Müdürlük
görevine Doç. Dr. Deniz Tunçalp
getirildi. Tunçalp, bünyesindeki
270’den fazla teknoloji firması, 7
binden fazla çalışanı ve yılda 600’ü
aşkın kapsamlı Ar-Ge projesi üreten
yapısıyla Türkiye’deki tüm
teknoparklar içerisinde lider
konumda ve Avrupa’nın en iyi 2’nci,
dünyanın ise en iyi 3’üncü kuluçka
merkezine sahip olan İTÜ ARI
Teknokent’i ‘Birlikte İleriye’ taşımak
sloganıyla çalışmalarını yürütecek.
İTÜ ARI Teknokent’te Genel Müdür
ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
İşletme Mühendisliği Fakültesi’nde
akademisyen olarak görev yapan
Tunçalp, İTÜ’deki görevinden önce
bilgi ve iletişim teknolojileri
alanında birçok firmada yönetici ve
danışman olarak çalıştı. Tunçalp,
Endüstri Mühendisliği alanında
ODTÜ’den lisans ve yüksek lisans
derecelerine sahip olmakla
beraber, İletişim Teknolojileri
(ODTÜ), Hukuk (Bilgi Üniversitesi)
alanlarında da yüksek lisans
derecelerine sahip. 

İTÜ Arı 
Teknokent’e 
yeni genel müdür 

� Yıldız Teknopark’ın,
bünyesinde faaliyet gösteren
firmalar arasında
gerçekleştirdiği araştırmaya
göre, girişimcilerin en başarılı
bulduğu yurtdışındaki girişimci
Elon Musk yurtiçinde ise Nevzat
Aydın. Araştırmaya katılanlar
Steve Jobs, Hamdi Ulukaya,
Mark Zuckerberg ve Hüsnü
Özyeğin’in de başarılı girişimciler

arasında yer aldığını belirtiyor. Yaşadıkları en temel sorunun maddi kaynak bulma noktasında olduğunu
belirten girişimcilerin yüzde 85’i, girişimlerini hayata geçirirken bireysel sermayelerinden yararlandıklarını
belirtiyor. Yüzde 41’i 25-34, yüzde 35’i ise 35-44 yaş aralığında bulunan Yıldız Teknopark girişimcilerinin
yüzde 43’ünün girişimi 1-4 yıllık. Ankete katılan girişimcilere göre, Türkiye’de girişimcilerin yaşadığı en temel
sorunları şöyle sıralıyor: Maddi kaynak bulamamak. Network konusunda yetersiz kalmak, devlet teşvikleri
hakkında yeterli bilgiye sahip olmamak, gerekli pazar araştırmasını yapmamak, ihtiyaç duyulan mentorlük
desteğini alamamak ve ödeme sistemlerinin yetersizliği. 

Girişimcilere göre en başarılı isimler kim? 

Girişimler sağlam BT altyapısına ihtiyaç duyuyor

Elon Musk Nevzat Aydın
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Girişimcileri
2019’da 

neler bekliyor? 
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Son dönemde tüm dünyada birtakım si-
yasi ve ekonomik belirsizlikler var ve bu
beraberinde pek çok sektörü olumsuz
etkiliyor. Ancak tüm bunlara rağmen
umut verici gelişmeler de yaşanıyor.
İçinde bulunduğumuz koşullar gençleri
girişimci olmaya yönlendiriyor. Sınırlı
imkanlarla girişimini hayata geçirmiş ve
daha önemlisi ayakta kalmayı başarmış
bir girişimci nesil yetişiyor. Türkiye her
ne kadar girişimcilik alanında önemli
mesafeler kat etmiş olsa da start up’lara
yapılan yatırımlar hala istenilen seviye-
lere ulaşmış değil. Veriler gösteriyor ki,
start up’lara yapılan yatırımlar Tür-
kiye’de kişi başı 1.3 dolarken, Avrupa
Birliği’nin ilk 10 ekonomisinde en düşük
paya sahip olan İspanya’da ise bu oran
12.7 dolar. Bizdeki tablodan farklı olarak,
melek yatırım piyasasının büyüklüğü Av-
rupa'da 9.8 milyar Euro’yu, ABD ve Ka-
nada'da ise 26 milyar doları aşmış du-
rumda. 2020 yılında dünyadaki erken
dönem yatırım piyasası büyüklüğünün
50 milyar doları aşacağı düşünülüyor.

Türkiye melek yatırım potansiyeli en
yüksek olan ülkelerden biri ve son yıl-
larda bu potansiyel hızla artıyor. Geçen
yıl melek yatırım, girişim sermayesi ve
özel sermaye yatırımları olmak üzere
toplamda 177 milyon dolarlık bir yatırım
gerçekleştirildi. Günümüzde, artık, dev

holding ve şirketlerin üst yönetiminde
olan iş insanlarının da girişimlere destek
olduğu ve melek yatırımcı olarak ser-
maye aktardıkları dikkat çekiyor.

Durgun olarak adlandırabileceğimiz
2018 yılında Türkiye’de girişimcilik eko-
sisteminde yaşanan gelişmeler de bunu
kanıtlar nitelikte… Kısaca hatırlamak ge-
rekirse, 2018 yılında Çinli dev Aliba-
ba'nın Türk e-ticaret sitesi Trendyol’u
728 milyon dolar ödeyerek şirketin ço-
ğunluk hissesini alması önemli haber-
lerden biriydi. Atlassian 'ın OpsGenie'i
295 milyon dolara satın alması, Peak Ga-
mes’in Zynga ile yaptığı satış anlaşması
da 2018 yılının önemli gelişmelerinden
oldu. Sequoia Capital’ın Insider’a 11
milyon dolar yatırım yapması yıla dam-
gasını vuran önemli gelişmelerdendi.

Bu yıl Ekonomist Dergisi, Garanti
Bankası ve KAGİDER işbirliğiyle 12’nci-
sini düzenlediğimiz Türkiye’nin Kadın Gi-
rişimcisi Yarışması bugüne kadar 37 bin
başvuru aldı. Başlangıçtan bu yana ya-
rışmaya ilginin katlanarak artması bir
yana, kadın girişimcilerin bilim, tarım,
hayvancılık ve sosyal girişimcilik gibi
alanlarda etkinleştiklerini de gördük. 

Türk girişimcilik ve inovasyon eko-
sistemi için 2018 yılını farkındalığın art-
tığı bir yıl olarak nitelendirebiliriz. 2018,
ülke olarak girişimciliğin öneminin far-
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Durgun olarak adlandırabileceğimiz 2018 yılını
geride bıraktık. 2019 yılına ise girişimciler umutlu

giriyor. Zira düşük yatırımlı bir yıl olarak
geçmesine rağmen, 2018’de Trendyol, Gram

Games ve Opsgenie şirketlerinin toplam 1 milyar
dolar üzerindeki satışları, gelecek yıllar için umut

verdi. 2019’da yapay zeka, genetik, blockchain, veri
güvenliği en çok ön plana çıkacak başlıklar olacak.

Genetik mühendisliği hayatımızda daha büyük 
yer kazanmaya devam edecek. Girişimcilerin 

bu yıl satış odaklarını daha çok yurtdışına
çevirmeleri bekleniyor. 
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kına daha da çok vardığımız, devlet kat-
kılarıyla düzenlenen AR-GE Zirvesi ve
TEKNOFEST gibi birçok organizasyona
ev sahipliği yapılan bir yıl oldu. En geniş
anlamda 2018 yılını, girişimciliğin daha
ciddiye alınmaya başlandığı ve geleceğin
inovatif fikirlerine destek verilerek ül-
kesel kalkınmanın gerçekleşeceğinin
ifade edildiği bir yıl olarak tanımlayabi-
liriz.

SİBER GÜVENLİK ÖNE ÇIKACAK
Peki, 2019 yılında girişimcilik eko-

sisteminde öne çıkan trendler neler
olacak? Sınır ötesi e-ticaret hacminin,
2020’de 994 milyar dolara ulaşacağı ve
küresel ticaret içindeki payının yüzde
14’e çıkacağı öngörülüyor. Bu kapsamda
e-ticaret alanında girişimlerin sayısının
da artacağı tahmin ediliyor. 

2019 aynı zamanda belirli sektörel

alanlarda uzmanlık taşıyan kurum ve ku-
ruluşların, özelleşmiş dikey girişim hız-
landırma programlarını giderek daha
fazla sayıda hayata geçirdikleri bir yıl
olabilir. Sektörlerdeki önemli oyuncular,
sektörel inovasyon içeriklerini artırmak
ve dönüşümü hızlandırmak için özel
dikey hızlandırma programlarına ağırlık
verecekler.

KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, yeni

“Girişimciliği desteklemeye devam”
Garanti Bankası olarak hayata geçirdiğimiz ve sahada edindiğimiz tecrübelerle her geçen gün
geliştirdiğimiz GarantiPartners Girişim Hızlandırma Programı, 2015 yılından beri Türkiye’deki her
ölçek ve sektörden girişimin yenilikçi ve çok değerli fikirlerinin hayata geçmesine, somut ve
sürdürülebilir değerler yaratan projelerin ortaya çıkmasına öncülük ediyor. GarantiPartners
platformuyla iş yapış şekliyle farklılaşan, bulunduğu sektöre inovatif bir ürün ve yaklaşım getiren,
etki alanı geniş, yüksek değer yaratma ve yatırım alma potansiyeli olan girişimlere geniş çapta
destek veriyoruz. 2019 yılında daha fazla girişimcinin bu fırsatlardan yararlanmasını sağlayacak,
desteklerimizi de geliştirerek artıracağız. Bunlara paralel olarak, sosyal girişimcilerin işlerini ve
yarattıkları sosyal etkiyi büyütmelerine katkı sağlamayı hedefleyen BBVA Momentum Sosyal
Girişimcilik Destek Programı’nı Türkiye’de sürdürüyoruz. Impact Hub Istanbul işbirliğiyle
gerçekleştirdiğimiz program, sosyal girişimcilere, eğitimlere ek olarak stratejik mentorluk ve
networking fırsatları sunuyor. Her yıl yeni sosyal girişimlerle ilerleyen programı, 2019 yılında
destekleyeceğimiz yeni sosyal girişimlerle devam ettireceğiz.

GARANTİ BANKASI KOBİ BANKACILIĞINDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI CEMAL ONARAN
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dijital teknolojilerin,
yapay zekânın daha
fazla devreye girme-
siyle katma değerli
ürünlerin de artarak
ticaret hacminin ar-
tışını destekleyece-
ğini söylüyor. Kulla-
nıcı deneyimini ke-

sintisiz sağlayan girişimcilerin ön plana çı-
kacağını ifade eden Oktar, “Yeni dünyanın,
yeni tüketicisini anlayan çözümler ağırlıkta
olacak. 5G’nin hayatımıza girmesi ile bir-
likte daha da hızlanacağız. Siber güvenlik
ve veri güvenliği, GDPR (AB Genel Veri Ko-
ruma Regülasyonu), Türkiye’de de uygu-
lanmaya başlayan KVKK (6698 Sayılı Ki-
şisel Verilerin Korunması Kanunu) gibi ko-
nularda hem tüketiciye hem de markalara
çözümler sunan girişimler artacak” diyor.

2019’da girişimci kadınların girişimcilik
ekosisteminin çok daha geniş bir parçasını
oluşturmalarını beklediklerini ifade eden
Oktar, ayrıca kadın girişimcilerin teknoloji
ve inovasyona dönük girişimlerde daha
fazla yer ve pay almaları, katma değerli
üretim ve ihracat artışının öncüsü olmala-
rını da beklediklerini sözlerine ekliyor.
Oktar, “2019’da kadın girişimciliğinin geli-
şimi için kitlesel fonlama yasasının mev-
zuatının çıkacağını umut ediyoruz. Bir diğer
beklentimiz ise uygulamada kadın ve erkek
arasında hak eşitliğinin sağlanması için
tüm kamu ve özel sektör temsilcilerinin ini-
siyatif almasıdır. Bu da ancak kadınların
her platformda temsil gücünün artırılması
ile mümkün olabilir” diyor. 

PAYLAŞIM ŞİRKETLERİ YÜKSELECEK
2019 yılında yatırımların daha çok B2B

alanında olacağını öngördüklerini söyleyen
StartersHub Yönetici Direktörü Arda Aşkın,

son kullanıcı ve iç pa-
zara yönelik hizmet
girişimlerinin ihtiyacı
olan giriş sermayesi
miktarının yükseldi-
ğine dikkat çekiyor.
Bu nedenle yapay
zeka destekli birçok
B2B girişim göreceği-
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2019 yılının girişimcilik trendleri
� İhracat yapan girişimlerin ön plana çıktığı bir sene olacak
� Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı sayesinde
girişimlere yapılacak yatırımlar bir hayli artacak.
� Dünyada #MeToo gibi hareketler hız kazanacak. Dürüst, şeffaf,
eşitlikçi ve hukuka saygısı olmayan girişim/girişimciler daha büyük
sıkıntılar yaşayacak. Evrensel normlarda iş yapanlar uzun vadede
kazanacak.
� Genetik mühendisliği hayatımızda daha büyük yer kazanmaya
devam edecek, CRISPR gibi tabirleri daha sık duymaya başlayacağız.
� E-ticaret alanında girişimlerin sayısı artacak. Yeni dijital
teknolojilerin, yapay zekânın daha fazla devreye girmesiyle katma
değerli ürünler de artarak ticaret hacminin artışını destekleyecek.
� Kullanıcı deneyimini kesintisiz sağlayan girişimciler ön plana
çıkacak. Yeni dünyanın, yeni tüketicisini anlayan çözümler ağırlıkta
olacak. 
� 5G’nin hayatımıza girmesi ile birlikte daha da hızlanacağız.
� Siber güvenlik ve veri güvenliği, GDPR, Türkiye’de de uygulanmaya
başlayan KVKK gibi konularda hem tüketiciye hem de markalara
çözümler sunan girişimler artacak.
� Hükümetin 2019 programında teknoloji tabanlı erken aşama
girişimlere yatırım yapacak fonlar teşvik edilerek ülkemizin girişim
sermayesi ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlanması
hedefleniyor. 
� Giderek Türkiye’de daha fazla sayıda kurum ve kuruluşun
girişimlere müşteri olduğunu, kapsamlı iş birlikleri geliştirdiğini ve
kurumsal girişim fonlarını kurmaya yöneldiklerini göreceğiz. Bu
sektörlere de yıllardır kendi alanında girişimlere destek veren
otomotiv sektörü, bankacılık ve finans, sigorta ve bulut bilişim alanları
öncülük edecek. 
� Elektrikli araç, nesnelerin interneti (IoT), eklemeli imalat ve üç
boyutlu yazıcılar, biyoteknoloji, büyük veri, yapay zekâ, blokzincir ve
e-spor gibi yenilikçi alanlar hızlı gelişmelerine devam edecek. Bu
alanlara ek olarak hassas tarım, kişiselleştirilmiş ilaç ve yenilikçi tıp
alanlarının dünyada gelişimini hızlandırması, Türkiye’de de bu
konuların önem kazanmasını sağlayacak.

2018’e damga vuran gelişmeler
Alibaba Trendyol’a 750 milyon dolar ödeyerek ortak oldu.
Türk girişim Insider, Silikon Vadisi ikonu olan Sequoia’dan yatırım aldı.

Peak Games’in Zynga ile yaptığı satış anlaşması da 2018 yılının
önemli gelişmelerinden biriydi.

Global Girişimcilik Kongresi 2018 yılının nisan ayında İstanbul’da
düzenlendi. Dünyanın girişimcilik ekosisteminin temsilcilerini bir
araya getiren kongreye; tüm dünyadan 3000’den fazla katılımcı, 550
GEN delegasyonundan oluşan girişimcilik ekosistemi liderleri,
araştırmacılar, kamu görevlileri, girişimciler ve yatırımcılar katıldı. Bu
etkinlik dünya çapında girişimciliği ve girişimcilik ekosistemlerini
geliştiren kurum ve kuruluşların buluşma noktası haline geldi. 

Arda Aşkın

Sanem Oktar
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mizi söyleyen Aşkın’ın tahminleri şöyle:
“Otomotiv sektöründe beklenen sert da-
ralmayla yeni inovatif çözümlerin pa-
zara giriş yapacağı düşüncesindeyim.
Fintech girişimleri tüm dünyada çok ilgi
görse de, Türkiye'de bankacılık altyapı-
sındaki kısıtlar, API’ların sınırlı olması
gibi sebeplerle ne yazık ki hala emek-

leme aşamasında olacaklar. Kripto pa-
ralara olan ilgi ve güven düşmesine
rağmen, blockchain altyapısını kullanan
girişimler sigorta, finans ve tedarik zin-
ciri yönetimi gibi farklı sektörlerde uy-
gulanabilir modeller geliştirmeye başla-
yacaklar. Araç, bisiklet ve e-scooter pay-
laşım şirketleri pazara giriş yapacaklar.”

“BLOCKCHAIN ÇAĞI BAŞLADI”
Türkiye Girişimcilik Vakfı Genel Mü-

dürü Mehru Aygül de yapay zeka tekno-
lojilerindeki yükselişin 2019’da da
devam edeceğin görüşünde. Aygül,
2019’un özellikle blockchain teknolojile-
rinin daha da geliştiği bir yıl olacağını
belirtiyor. Varlığını önce kripto para bi-
rimleriyle birlikte öğrendiğimiz bu kav-
ramın bütün sektörlerde köklü deği-
şimler yaratabi-
lecek bir potan-
siyele sahip ol-
duğunu söyleyen
Aygül, “Blockc-
hain, güvenli
kayıt tutma ge-
rektiren işlet-
meler için gi-
derek daha önemli bir teknoloji konu-
munda. Kamuya açık ya da özel blockc-
hain veri tabanlarından verinin karşılıklı
gönderildiği işlemlerde verimliliği artı-
racak ve maliyetleri düşürecek iş mo-
dellerine kadar çok geniş bir yelpazede
blockchain çağı başladı” diyor.

Girişimcilerin bu yıl daha çok satış
odaklarını yurtdışına çevireceklerini de
belirten Aygül, zira bu hareketin 2018’in
ikinci yarısından itibaren de görülmeye
başlandığını söylüyor.

YATIRIM MODELLERİ DEĞİŞİYOR
2019 yılında girişimcilik alanında

sağlık teknolojisi girişimlerinin önemli
bir ivmelenme yakalayacağını öngör-
düklerini belirten Keiretsu Forum Tür-
kiye Genel Müdürü Esra Talu, sağlık ko-
nusunda büyük ölçekli kurumsal şirket-
lerin sağlık teknolojisi girişimleri ile hem
yatırım hem de işbirliği konusunda artan
şekilde ilgileri olduğunu vurguluyor. Bu-

nunla birlikte bir
turizm ülkesi
olan Türkiye'de
seyahat ala-
nında girişim-
lerin hızlı bü-
yüme ivmesini
2019 yılında da
artıracağını be-

“AR-GE ve inovasyona önem verin”
“Şu an özellikle savunma sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri,
robot teknolojileri, yapay zeka, biyoteknoloji ve gıda
alanlarının öne çıktığını görüyoruz. Dünyadaki yeni ve
gelişime açık konulara baktığımızda blok zinciri, nesnelerin
interneti ve yapay zekayı ilk sıralarda verebiliriz. Mutlaka
2019 yılı girişimcilik ekosistemini de etkileyeceğini
düşündüğüm bu başlıklarda önemli yenilikler göreceğiz.
Endüstri 4.0 ile birlikte dijitalleşme hayatımızın her alanını
kapsadı. Sistemler kendi arasında haberleşmeye ve öğrenmeye, kendini
geliştirmeye başladı. Günümüzde neredeyse her bir nesnenin adında akıllı
kelimesi geçiyor. İlk kez 1999 yılında başlayan nesnelerin interneti devrimi, şu
anda kullandığımız hemen hemen her nesneye sıçramış durumda. Bilgi
ekonomisinin yaşandığı çağımızda, işletmelerin varlıklarını sürdürmeleri ve
rekabet edebilmeleri için AR-GE ve inovasyona önem verip, katma değeri yüksek
çıktılar sağlamaları gerekiyor. Bugün yapılan AR-GE ve inovasyon faaliyetleri
ticari değere dönüştürülemezse, ne yazık ki başarıdan söz etmek de mümkün
değil. Bu köprüyü sağlamak da başarılı girişimcilikten geçiyor. Koşullar ne olursa
olsun, bu köprüyü güçlü bir şekilde kurabilen girişimciler için 2019’un son derece
verimli geçeceğine eminim.”

YILDIZ TEKNOPARK GENEL MÜDÜRÜ PROF. DR. MESUT GÜNER

“Scale-up kavramını sıkça duyacağız”
“Yeni girişim sermayesi fonlarının de ortaya çıkması ile, 2019
yılı start-up kavramının yanı sıra scale-up kavramını da sıkça
duyduğumuz bir yıl olacak. Girişimleri sadece başlatmak
değil, scale-up aşamasına getirerek hızlı bir şekilde büyütmek,
tüm dünyada ve Türkiye’de giderek önem kazanan bir mesele
olacak. Türkiye’nin ilk scale-up odaklı ileri aşama girişimcilik
merkezi İTÜ MAGNET’in öneminin ve ekosistemimizdeki
işlevinin arttığını göreceğiz. Dünyada az sayıda bulunan scale-
up merkezlerinden birisi olan İTÜ MAGNET’te, bugün 60’dan fazla scale-up
aşamasına gelmiş girişim yer alarak, VC’lerle bir araya geliyor ve ölçekleniyorlar.
2019’da yeni kullanım modelleriyle halihazırda bir yerlerde çalışmakta olan
beyaz yakalılardan kurulu ekiplerin ofis ihtiyaçlarını çözmek için, gece de bir
araya gelerek çalışabilecekleri yepyeni bir kuluçka anlayışını İTÜ Çekirdek ve İTÜ
MAGNET’te hayata geçireceğiz. Zaten 24 saat açık olan bu merkezler, bu yıl gece
saatlerinde çalışmak isteyen girişimcilere buna yönelik hizmetler sunacak.
Özellikle donanım girişimcilerinin önemli prototipleme ihtiyaçları olur. Ancak
bugüne kadar buna yönelik hizmetler hem maliyetli hem de farklı bölgelere
dağılmış durumdaydı. 2019 yıllında Türkiye’nin ilk dijital fabrikalarından birini,
girişimcilerin fonksiyonel prototipleme ihtiyaçları için İTÜ ARI Teknokent’in
içinde İTÜ MAGNET İleri Aşama Girişimcilik Merkezi’nde açacağız. Çok sayıda
üretim teknolojisini İstanbul Kalkınma Ajansı’nın güdümlü proje desteği ile bir
dijital fabrika kurgusunda hizmete sunacağız.”

İTÜ TEKNOPARK GENEL MÜDÜRÜ DOC. DR. DENİZ TUNÇALP

Mehru Aygül

Esra Talu
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lirten Talu, “2019’da yapay zeka giri-
şimlerinin teknoloji geliştirme tarafı ile
değil 'ürün-pazar uyumu' tarafında ciddi
başarılar sağlanması durumunda yapay
zeka girişimleri önemli bir trend olarak
devam edecek. Ayrıca 2019’da melek ya-
tırımcılık alanında yatırımcı kurumlar
arasında ortak yatırım (co-investment)
ve tamamlayıcı yatırım gibi finansal iş-
birliği modellerin daha da artmasını
bekliyoruz” diye konuşuyor.

GENETİĞİN YILI OLACAK
Commencis CEO’su ve melek yatı-

rımcı Fırat İşbecer ise 2019’un ihracat
yapan girişimlerin ön plana çık-
tığı bir yıl olacağını belirtiyor.
Tech-InvesTR Girişim Sermayesi
Destekleme Programı sayesinde
girişimlere yapılacak yatırımların
artacağını da vurgulayan İşbecer,
şöyle devam ediyor: “Dünyada
#MeToo gibi hareketler hız ka-
zanacak. Dürüst, şeffaf, eşitlikçi

ve hukuka saygısı olmayan girişim ve gi-
rişimciler daha büyük sıkıntılar yaşa-
yacak. Evrensel normlarda iş yapanlar
uzun vadede kazanacak. Genetik mü-
hendisliği hayatımızda daha büyük yer
kazanmaya devam edecek, CRISPR (Dü-
zenli aralıklarla bölünmüş palindromik
tekrar kümeleri) gibi tabirleri daha sık
duymaya başlayacağız. Türkiye ve dün-
yada 2019 yılını “cash is king” yani
“nakit kraldır” senesi olarak özetleyebi-
liriz. Kuvvetli bilançosu olan, nakit akışı
pozitif, döviz kazanan firmalar için
büyük fırsatlar olacak.” 

Melek yatırımcılık açısından Türki-
ye’de zayıf bir seneyi geride
bıraktığımızı ifade eden İş-
becer, “Ekosistemin bütün
yükü bir kaç yatırımcının sır-
tına binmiş durumda. 2019’un
da zayıf geçmesini bekli-
yorum. Türk sermayesi hala
uzun vadeli düşünmekten im-
tina ediyor” diye konuşuyor.

Durgunluktan 
çıkış için 6 öneri
1 Hem girişim hem yatırım

tarafında uluslararası
pazarlarla iletişim kurmak ve
uluslararası işbirliği kurmak
çok kritik bir rol oynuyor.
Kurumsal olarak
uluslararasılaşmak ve ürün
tarafında da küresel
müşterilerinin ihtiyaçlarına da
hitap etmek çok önemli.

22019’da nakit akışı yönetimi
girişimciler için en önemli

konulardan biri olacak. Bu
süreçte katma değerli ürün ve
hizmet üretimine odaklanmak
ve ihracata yönelik stratejiler
öne çıkacak.

3TÜBİTAK gibi teknoloji
odaklı teşvikler mutlaka

yakın bir şekilde takip
edilmeli.

4B2B girişimler ürün ve
servislerini yurtdışına

satmaya çalışmalı. Bunun için
gerekli yatırım ve satış
partnerleri üzerine
yoğunlaşılmıştı.

5 Bu dönemde müşterisine
yakın duran, onun

ihtiyaçlarını doğru tespit edip
ürünlere dönüştüren
girişimler başarılı olacak. 

6Girişimciler, sahip oldukları
az ve değerli kaynakları

doğru kullanarak, iyi planlama
ve hızlı aksiyon alma
kabiliyetleri ile müşterilerin
ihtiyaçlarını yakından ve
doğru analiz ederek zorluğu
fırsata çevirebilirler.  

Fırat İşbecer
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Tam 20 yıl önce güvenli şehir teknolo-
jilerine yön vermek amacıyla kurulan
Ekin Teknoloji bugün İstanbul merkez ol-
mak üzere Stuttgart, Zürih, Abu Dabi, An-
kara, Bakü, Dubai, New York’ta bulunan
ofisleriyle Türkiye’den dünyaya yüksek
teknoloji ihraç ediyor. Teknoloji sektö-
ründe ABD ve Avrupa pazarlarında da-
ha etkin olmayı hedeflediklerini belirten
Ekin Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı
Akif Ekin, “Sadece ABD pazarına girmek
için 2015 yılından bugüne yoğun bir ça-
lışma içindeyiz. ABD ve Avrupa’daki müş-
terilerin ihtiyaç ve taleplerini dikkate ala-
rak ürünlerimizin ikinci jenerasyonları-
nı milli ve yerli yazılım ve donanımlarıyla
G2 serisi olarak lanse ettik” diyor.

Dünyada toplam büyüklüğü 40 mil-
yar dolara ulaşan güvenli şehir tekno-
lojileri pazarının yükselen bir oyuncusu
konumunda olan Ekin Teknoloji, dünya
akıllı şehir pazarında 10 yılda yüzde 2 bin
783'lük büyüme kaydederek ihracatta
adından başarıyla söz ettirdi. Gelirleri-
nin yüzde 90’nından fazlasını ihracattan
elde eden Ekin Teknoloji, Türkiye’nin 500
Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırma-

Dünyada toplam büyüklüğü 40 milyar dolara ulaşan güvenli şehir teknolojileri pazarının
yükselen bir oyuncusu konumunda olan Ekin Teknoloji, şirket plaka tanımada yüzde 100, yüz
tanımada ise yüzde 99 doğruluk oranlarına sahip. Ekin Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Akif
Ekin, “Sadece ABD pazarına girmek için 2015 yılından bugüne yoğun bir çalışma içindeyiz. ABD ve
Avrupa’daki müşterilerin ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak ürünlerimizin ikinci jenerasyonlarını
milli ve yerli yazılım ve donanımlarıyla G2 serisi olarak lanse ettik” diyor. 

Ceren Oral / coral@ekonomist.com.tr

Gözünü ABD 
pazarına dikti

AKİF EKİN
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pılabiliyor, gerektiğinde cinsiyet, yaş, grup
özellikleriyle şehirde arama gerçekleştiri-
lebiliyor. Aranan kişinin daha önce o böl-
gede bulunup bulunmadığını tespit edebi-
len sistem, kimliği bilinen bir şahsın şehir-
deki tüm kameralarda aranmasına olanak
tanıyor.

15OCAK 2019

sı'nda iki yıl üst üste aldığı ihracat birinci-
liğiyle yurtdışı satışındaki bu başarısını taç-
landırdı. Şirketin geçen yıl 45 milyon dola-
rı aşan cirosunun yüzde 90’dan fazlası ih-
racattan geldi. Bugüne kadar 100'e yakın
kentte 500'ün üzerinde komuta kontrol
merkezi kurarak ihlal ve suç oranlarının ta-
kibine ve azaltılmasına destek olan Ekin Tek-
noloji, yazılımı, donanımı ve tasarımı yüz-
de 100 Türk mühendisler tarafından geliş-
tirilen yazılım ve donanım çözümleri kul-
lanıyor. 10 ülkede 22 şehirde hizmet veren
şirket plaka tanımada yüzde 100, yüz tanı-
mada ise yüzde 99 doğruluk oranlarına sa-
hip.

Teknoloji sektöründe ABD ve Avrupa
pazarlarında daha etkin olmayı hedefle-
diklerini belirten Ekin Teknoloji Yönetim Ku-
rulu Başkanı Akif Ekin, “Sadece ABD paza-
rına girmek için 2015 yılından bugüne yo-
ğun bir çalışma içindeyiz. ABD ve Avru-
pa’daki müşterilerin ihtiyaç ve taleplerini
dikkate alarak ürünlerimizin ikinci jene-
rasyonlarını milli ve yerli yazılım ve dona-
nımlarıyla G2 serisi olarak lanse ettik” di-
yor. 

Plaka ve yüz tanıma
Şirketin geliştirdiği çözümlerin merke-

zinde "Ekin Red Eagle" adlı güvenli şehir yö-
netim sistemi yer alıyor. Ekin Red Eagle ile
bir şehir veya alanın içinde yer alan; yüz ta-
nıma, plaka tanıma, kırmızı ışık ihlal tespi-
ti, hız tespiti, park ihlal tespiti, akıllı kavşak
kontrolü, sistem kontrolü yazılımlar birbi-

rine entegre şekilde çalışıyor. 
Geliştirilen sistem sayesinde, iletişim

kurduğu sabit ve mobil sistemlerden aldı-
ğı görüntüleri analiz ediyor. Ekin Red Eag-
le ile entegre çalışan Ekin Face teknolojisi
sayesinde yüzler analiz edilerek, cinsiyet,
yaş, grup özelliklerine göre raporlama ya-

“Teşvikler devam etmeli”
Mevcut devlet desteklerinin yerli şirketlerin uluslararası arenada ilerlemesi için büyük
önem teşkil ettiğini, bu teşviklerin devam etmesi gerektiğini savunan Ekin, şunları
söylüyor: “Türk mühendisleri ile çalışmak pazarda büyük avantaj. Dinamiklerimiz diğer
ülkelere göre çok daha fazla ve doğru yönlendirildiğinde olumlu etki yaratıyor. Nasıl
Türkiye kendi iç pazarında kendi içinden gelen yeniliklere alışık olmayıp kapalıysa,
yurt dışı da Türkiye’den yüksek lider teknoloji çıkabilmesine alışık değil.” 
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Hitit Bilgisayar Hizmetleri, yeni nesil ha-
vayolu, havaalanı ve seyahat yazılım ürün-
leri ve servisleri sağlayan yenilikçi bir fir-
ma. Sunmuş olduğu çözümlerle rezervas-
yon, biletleme, check-in, yolcu kalkış kont-
rolü, ekip planlama ve sadakat yönetimi,
gelir- gider muhasebesi, tarife planlama,
operasyon kontrolü, ekip planlama, tur
operatörü /charter yönetim ihtiyaçlarını
karşılıyor.

Her yıl 65 milyonu aşkın yolcunun se-
yahati Hitit’in genel merkezinden kuman-
da ediliyor ve bu rakam her geçen yıl ar-
tıyor. 5 kıtada 16 farklı ülkeden 23 hava-
yolu firmasının uçuşlarının arkasında Hi-
tit Bilgisayar’ın yüzde 100 yerli teknoloji-
si bulunuyor. Şirketin CEO’su Fatma Nur
Gökman, “Hitit, bugün kendi sektöründe
dünyada ilk beşe giren bir firma haline gel-
di. Bugün Kopenhag gibi bir Avrupa şeh-
rinden, Tunus gibi bir Afrika ülkesine uç-
mak için internete girip bilet almanızla baş-
layan ve uçağa bininceye kadar geçen tüm
süreçlerde size bu deneyimi yaşatan tek-
nolojiyi biz üretiyoruz. Havayolu firmala-
rının yolculara çoklu alternatifler sunabi-
lecekleri bir proje üzerinde çalışıyoruz” di-
yor. Gökman, sorularımızı şöyle yanıtladı:

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Eğitim-öğretim hayatımı İstanbul’da

tamamladım. İstanbul Üniversitesi Mate-
matik ve Fizik bölümlerinden mezun oldum.
Akabinde iş hayatıma Türk Hava Yolları’nda
bilgisayar programcısı olarak başladım. Bil-
gi işlem, ürün geliştirme, yazılım geliştir-
me departmanlarında uzun yıllar yöneti-
cilik yaptım. THY’deki son görevim ise eği-

tim bölüm başkanlığıydı. Akabinde THY’den
çalışma arkadaşım Dilek Ovacık’la birlikte
Hitit’i kurduk. 2019 yılında şirketimiz çey-
rek asrı geride bırakmış olacak. İki kadın
olarak kurduğumuz Hitit, bugün kendi sek-
töründe dünyada ilk beşe giren bir firma
haline geldi. 

Faaliyet alanınız hakkında bilgi verir
misiniz?

Havacılık ve seyahat IT yazılım çö-
zümleri üretiyoruz. Daha açık bir ifadey-
le, seyahat sektöründeki firmaların ope-
rasyonel ve finansal faaliyetlerini kolaylıkla
gerçekleştirebilecekleri yazılımlar üreti-
yoruz. Bir anlamda işin mutfağı bize ema-
net. İş ortaklarımız havayolu firmaları ol-
masına rağmen, son noktada dokunduğu-
muz kişi yine yolcular oluyor. İstediğiniz lo-
kasyona uçmak için mobil cihazlarınızdan
rezervasyon yapmanızdan, biletleme işle-

minize, check-in işlemlerinden, bagaj yer-
leştirme işlemlerine kadar her noktada yol-
cuya temas eden teknolojinin arkasında biz
varız. Misal, bugün Kopenhag gibi bir Av-
rupa şehrinden, Tunus gibi bir Afrika ül-
kesine uçmak için internete girip bilet al-
manızla başlayan ve uçağa bininceye ka-
dar geçen tüm süreçlerde size bu deneyi-
mi yaşatan teknolojiyi biz üretiyoruz. 

Ne kadarlık bir büyüklüğe ulaştınız?
Her yıl 65 milyonu aşkın yolcunun se-

yahati Hitit’in genel merkezinden kuman-
da ediliyor ve bu rakam her geçen yıl ar-
tıyor. Geldiğimiz noktada 5 kıtada 16 fark-
lı ülkeden 23 havayolu firmasının uçuşla-
rının arkasında yüzde 100 yerli teknoloji-
miz var.

Ne kadar zamandır teknoparkta faa-
liyettesiniz?

2010 sonunda İTÜ ARI Teknokent’e gel-

Yüzde yüz yerli Türk firması Hitit Bilgisayar Hizmetleri, yeni
nesil havayolu, havaalanı ve seyahat yazılım ürünleri ve
servisleri sağlayan yenilikçi bir firma. Şirketin CEO’su Fatma
Nur Gökman, “Hitit, bugün kendi sektöründe dünyada ilk beşe
giren bir firma haline geldi” diyor.

Burcu Tuvay / btuvay@ekonomist.com.tr

“Latin Amerika’ya açılacağız”
“Hitit Bilgisayar Hizmetleri Türkiye’de Pegasus Havayolları ve Onur
Havayolları’yla çalışıyor. Bunun dışındaki tüm müşterilerimiz yurt dışı menşeili.
16 ülkeye hizmet ihracatı yapıyoruz. Yüksek müşteri memnuniyetini
yakalamamız, yazılım çözümlerimizin teknolojik altyapısının pazarın üzerinde
olması ve rekabetçi ücret politikamızla yurtdışındaki yaygınlığımızın artmasını
hedefliyoruz. 2019 yılında Türki Cumhuriyetler ve Latin Amerika menşeili
havayolları firmaları yakın markajımızda olacak.” 

“Dünyada ilk 5’e
girdik”
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rimizin yeni ayağını oluşturacak olan bu
ürünümüzün lansmanını bu yıl yapmayı
planlıyoruz. 

Yapacağınız yatırımlar hakkında bilgi
verir misiniz?

2019 yılında AR-GE temelli yatırım
planlarımız bulunuyor. Geçen sene AR-GE
çalışmalarımızın yıllık ciroya oranı yüzde
78 civarında seyretti. AR-GE yatırımına
önem veren bir firma olarak 2019’da ya-
tırımlarımıza devam edeceğimiz bir yıl ola-
cak. Mobil ve online platformların seyahat
sektöründe kullanım yaygınlığı, AR-GE ça-
lışmalarımızda bu alana öncelik vermemize
yol açtı. Halihazırda rezervasyon yönetimi,
biletleme, online check-in, üyelik ve puan
işlemleri gibi, havayolu yolcularının ihtiyaç
duydukları tüm işlemleri yapabilecekleri bir
platform olan mobil altyapımızı yolcuların
beklentilerini karşılayacak ve seyahat de-
neyimlerini zenginleştirecek şekilde geliş-
tirmeyi planlıyoruz.

Ciro hedeflerinizden bahseder misiniz?
2017 yılı ciromuz 46,6 milyon TL. Bu-

nun yarısından fazlası ihracat gelirlerinden
geldi. Toplam gelirlerimiz, ciromuz ve ih-
racat oranlarımızla 2018 yılının finansal-
larının 2017 yılının üzerinde olmasını bek-
liyoruz. 2018 bizim için önemli kazanımların
yaşandığı bir yıldı. Özellikle Asya-Pasifik
coğrafyasının en önemli bayrak taşıyıcı ha-
vayollarından biri olan Pakistan Uluslar-
arası Havayolu’nu müşterileri portföyü-
müze katmamız, Hitit’e önemli bir dina-
mizm ve bilinirlik kazandırdı. Bu kazanımın,
global yaygınlığımızı arttıracağını ve bu
olumlu gidişatın 2019 yılında da devam
edeceğini umuyoruz. 
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dik, 8 yılımızı tamamladık. İTÜ ARI Tekno-
kent çatısı altında çalışmaktan son dere-
ce mutluyuz.

Şu anda ajandanızda ne gibi projeler
bulunuyor?

Küresel seyahat trendlerinin sürekli
olarak yenilenmesi ile yolcunun merkeze

alındığı bir süreç yaşıyoruz. Yolcuların en
az eforla, hızlı ve bütüncül bir seyahat de-
neyimi yaşaması yönünde bir gelişim dö-
nemi içindeyiz. Biz de bu anlamda hava-
yolu firmalarının yolculara çoklu alterna-
tifler sunabilecekleri bir proje üzerinde ça-
lışıyoruz. Crane markalı yazılım çözümle-

Alanında ilk 
ihracatçı firma
“Hitit, havayolu bilişim hizmetleri
alanında Türkiye’nin öncü ve ilk
ihracatçı firması. Hizmet ihracatı
alanında Türkiye’ye katma değer
sağlayan firmalardan biriyiz. 2007
yılından bugüne kadar ihracatta
yüzde 8 bin 839’luk bir artış
kaydettik. Coğrafi yaygınlığımızın
giderek artmasıyla bu artışı daha
da ilerilere taşımayı planlıyoruz.”

FATMA NUR GÖKMAN
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Bugün giderek yaygınlaşan kafe kültürü ile so-
nucu unutulmaya yüz tutan pastanecilik gele-
neğinin Türkiye’de en köklü temsilcilerinden bi-
ri olan Görgülü Pastaneleri, 2020 yılında 60. ya-
şını kutlamaya hazırlanıyor. Görgülü Pastanele-
ri’nin sahibi Nebi Yüce, yeni dönemde İstanbul’da
6 adet olan şube sayılarını artırmayı hedefle-
diklerini söylüyor.

Görgülü Pastaneleri’nin başarılı girişimcilik
hikayesi, pastacı Ahmet Görgülü’nün Ekim
1960’ta kendi soyadını verdiği ilk pastanesini Ak-
saray’da açması ile başladı. Ahmet Görgülü, pas-
tacılıkta Avrupa’daki yenilikleri takip etti ve keş-
fettiği yenilikleri Türk damak tadına uyarladı. İs-
viçre’nin profesyonel mutfakta ünlü markası olan
Dailan’ın Türkiye bayiliğini alan Görgülü, 1993 yı-
lında 20 yılı aşan pastacılık sektöründe başarıyla
taşıdığı bayrağını 1983 yılından beri yanında 10
yıldır birlikte çalıştığı Nebi Yüce’ye ve aile dos-
tu Muhammed Gültekin’e devretti.

“Franchise vermiyoruz”
O dönemde İstanbul’da isim yapmış Görgülü

Pastanesi’nin başına geçtiğinde 28 yaşında
olan, çıraklık ve kalfalık dönemini Türkiye’nin ef-
sane tatlıcısı Ali Muhiddin Hacı Bekir’in yanında
geçirmiş bir isim olan Nebi Yüce, sadece 1 şu-
besi olan pastaneyi Anadolu Yakasına taşımaya
karar vererek önemli bir adım attı. Anadolu Ya-
kası’ndaki ilk şubesini Kızıltoprak’ta açan Görgülü
Pastaneleri, bugün Anadolu Yakasında 6 şube ile

hizmet veriyor. Bunlar Kızıltoprak Görgülü’den
sonra 1999 yılında Kazasker Erenköy Görgülü,
2001 yılında Göztepe Görgülü, 2006 yılında Çek-
meköy Görgülü, 2018 yılında Göztepe Görgülü ve
2018 yılının son aylarında açılan Ataşehir Gör-
gülü oldu.

Yeni dönemde şube sayısını artırmayı ve di-
ğer kentlerde de şube açmayı düşündüklerini an-
latan Nebi Yüce, “İki yıl sonra 60’ıncı yılımızı kut-
lamaya hazırlanırken şubelerimizin sayısını da
hızlıca ve doğru adımlar ile İstanbul’un değişik
semtleri ile ülkemizin başka şehirlerini de lez-
zetimizle buluşturmak istiyoruz. Ayrıca Yurt dı-
şında olmayı planlıyoruz ve çalışmalarını da baş-
latmış bulunuyoruz. Şu an için ülke ismi vermek
istemiyoruz” diyor. Bugüne kadar kalitelerini ko-
rumak için hiçbir şubelerinde franchise sistemine
geçmediklerini kaydeden Yüce, “Şu anda tüm şu-

Türkiye’de son yıllarda giderek unutulmaya yüz tutan pastanecilik kültürünün önemli
temsilcilerinden olan Görgülü Pastaneleri, 2020 yılında 60’ıncı yaşını kutlamaya hazırlanıyor.
İstanbul’daki şubelerinin hiçbirinde kaliteden ödün vermemek için franchise sistemi
uygulamadıklarını dile getiren Görgülü Pastaneleri’nin sahibi Nebi Yüce, “Yeni dönemde  ülkemizin
başka şehirlerini de lezzetimizle buluşturmak istiyoruz. Yurt dışında da olmayı planlıyoruz” diyor. 

Aram Ekin Duran / eduran@ekonomist.com.tr

60 yaşında  
yurtdışına açılacak 

belerimizi kendimiz işletiyoruz. Bu şekilde de de-
vam etmek istiyoruz” diyor. 58 yıllık tecrübenin
kuruma kazandırdığı en büyük özelliklerden bi-
rinin üretim miktarı ne kadar artarsa artsın, hep
butik tarzda el işçiliğiyle üretime devam etme-
si olduğunu vurgulayan Yüce, “Sektördeki ma-
kinalaşmaya inat dokunuşun sihirli tatlara dön-
üştüğünün bilincindeyiz” diye konuşuyor. 

“Pastane kültürünü
korumalıyız”
Son yıllarda sayıları giderek artan
kahve dükkanları ve cafe’lerin
karşısında pastane kültürünün
kendini koruması için yeni adımlar
atması gerektiğini vurgulayan Nebi
Yüce şöyle konuşuyor: “Son yıllarda
sayıları giderek artan kahve
dükkanları ve cafe’lerin karşısında
pastane kültürünü sektör, konsepti
yenileyerek, geleneksel tatlara ve
çeşitlere özgün dokunuşlar ile
sunmak pastane kültürünün
devamına olanak sağlar ve
sağlayacaktır. Türk kahvesi zaten
bizim dünyaca ünlü kültürümüz
olarak bizim vazgeçilmez bir
parçamız. Türk insanın damak tadı
ve zevki çok yüksek olduğu için,
kaliteli ve özgün ürün çeşidi ile
pastanecilik alanında ülkemizde
pazar hala açık.” 

NEBİ YÜCE
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TEKSTİL

Temelleri Hüseyin Yolcu tarafından 1984 yı-
lında atılan Granz Tekstil, farklı bir üretim
modeli benimsemiş bir şirket. Öyle ki kışın
atkı ve bere, yazın ise mayo, şort ve şapka
üretiyor. Şirket; İstanbul, İzmir, Bursa, Van,
Adıyaman, Muş gibi illerde sadece kendisi
için üretim yapan fason atölyeler ile çalışı-
yor. Yıllık 7.5 milyon adetlik üretim gerçek-
leştirdiklerini belirten Granz Tekstil Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Yolcu, üretimlerinin
yüzde 50’sini ihraç ettiklerini söylüyor. Pi-
yasada ‘Granz’ markasıyla faaliyet göster-
diklerini ve 2018 yılında 30 milyon TL ciro-
ya ulaştıklarını ifade eden Yolcu, “Üretimi-
mizi mevsimlere bölmüş durumdayız. Kışın
kış aylarına, yazın da yaz aylarına özel ürün-
ler üretiyoruz. 2019 hedef ciromuz ise 50 mil-
yon TL. Kendi mağazalarımızda 25 çalışanı-
mız var. Sadece bize bağlı olarak çalışan fa-
son atölyelerinde ise bine yakın istihdam
sağlıyoruz” diyor.

Arabasını sermaye yaptı
Hüseyin Yolcu’nun hikayesi Adıyaman’da

altı çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu ola-
rak dünyaya gelmesiyle başlıyor.  Adıya-
man’da liseyi bitirdikten sonra, Malatya Üni-
versitesi Kimya Bölümü’nü kazanıyor. Fakat bu
bölümün kendisi için çok uygun olmadığını dü-
şünüyor ve kaydını yaptırmıyor. Bir an önce
iş hayatına başlamak istediği için üniversite
okumaktan vazgeçiyor ve çalışmak için İstan-
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bul’a geliyor. Önce Eminönü’nde Çinili Han’da
bir şekerci dükkanında 3 ay kadar çalıştıktan
sonra askere gidiyor. Askerliğini bitirdikten
sonra ise yine Eminönü’nde büyük bir top-
tancıda işe başlıyor. Çalıştığı firma yazın ma-
yo, kışın ise aktı ve bere satıyor. Bu firmada
edindiği yedi yıllık tecrübe sonunda bu alan-
da kendi işini kurmaya karar veriyor. 2014 yı-
lında 21 bin TL değerindeki otomobilini sata-
rak sermaye yapıyor. Mercan’da Ekberi Han’da
iki dükkan kiralıyor. Şirketi,  Anadolu’dan ge-
len yoğun siparişler ile her geçen yıl büyüyor.
İhracata başlamasıyla birlikte cirosunu daha
da artırarak bugünlere geliyor.  Önceleri kısıtlı
sayılarda üretim yaptırdığı fason atölyeleri ar-
tık sadece Grantz Tekstil için üretim yapar du-
rumda. 

35 yıllık bir geçmişe sahip olan Granz Tekstil, üretim
faaliyetlerini mevsimsel olarak yapıyor. Kışın atkı ve bere, yazın
ise mayo üreten şirket, üretiminin yarısını 20 ülkeye ihraç
ediyor. Şirketin hedef pazarı ise ABD. 2018 yılında 30 milyon TL
ciroya ulaşan şirketin 2019 hedefi ise 50 milyon TL. 

Özlem Bay Yılmaz / obay@ekonomist.com.tr

Kışın atkı, yazın
mayo üretiyor

20 ülkeye ihracat
Ankara, İzmir, Samsun ve İstanbul’da ken-

di toptan mağazaları bulunan Granz Tekstil,
aralarında Rusya Hollanda, Almanya, Cezayir’in
bulunduğu 20 ülkeye de ihracat yapıyor. Ro-
manya, Sırbistan, Kosova gibi ülkelerde mar-
kalarının çok tanındığından bahseden Hüse-
yin Yolcu, şunları anlatıyor: “ Hatta bu ülke-
lerde taklitlerimiz bile yapılıyor. Çok büyük top-
tancı ağlarına sahip birçok firma bu ülkeler-
de en iyi müşterilerimiz arasında yer alıyor.
Hedef pazarlarımız ise Polonya, İrlanda, Bel-
çika ve ABD. Özellikle ABD pazarı için fizibili-
te çalışmaları yapıyoruz. Önümüzdeki iki yıl içe-
risinde ABD’nin bizim en önemli pazarları-
mızdan biri olmasını hedefliyoruz.”

“2019’da hedef yurtdışı”
Yatırım planları arasında 2019’da
fuarlar ve yurtdışı ziyaretlerinin
yer aldığını belirten Hüseyin Yolcu,
“Toptan satış yapan mağazalara;
ürün vererek yine çizgimiz dışına
çıkmadan çok daha büyüme
planlarımız var. Özellikle
yurtdışında, ulaşamadığımız
noktalara ulaşmak ve bu ülkelerde,
toptan mağazalar açarak ya da
toptan satış yapan mağaza
zincirlerine ürün vererek yerimizi
akmak istiyoruz” diyor. 

HÜSEYİN YOLCU
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Türkiye’de yılda 3.6 milyon ton tuz üreti-
liyor. Bunun 2.5 milyon tonu sanayide ge-
ri kalanı ise sofralarda kullanılıyor. Türki-
ye’de günlük kişi başı tuz tüketimi ise 17
gram. Göl, deniz, kaya ve kaynak tuzu üre-
timi yapılıyor Türkiye’de. Bunlar içinde en
az bilineni ise kaynak tuzu. Hareket ha-
lindeki yer altı sularının kaya tuzu yatak-
larından geçmesi sırasında bir miktar tu-

Baba mesleği akaryakıt işini sürdürürken bir yandan da
üretime başlama, istihdam sağlama isteğiyle yeni bir girişime
imza atan Mayi Tuz Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Gözüyukarı,
2017’de memleketi Kırıkkale’de açtığı tesisle kaynak suyundan
tuz üretimine girişti. 2 milyon TL yatırımla kurduğu bu işi
büyütmek için çalışan Gözüyukarı, iç pazardan sonra
Amerika’ya da ürün satmaya başladı. 

Fatoş Bozkuş / fbozkus@ekonomist.com.tr

Doğal kaynak tuzunu
dünyaya satacak 

OKTAY GÖZÜYUKARI
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kramp ağrılarına iyi geldiğini hatırlatan Gö-
züyukarı, “Arsenal futbol kulübüne tuz gön-
derimi yapıyoruz. Bunun yanı sıra; Ameri-
ka’da lüks restoranlar ve Tesco süper-
market zincirleri, Türkiye’de BigChefs res-
toranlar ve 5 yıldızlı oteller tuzumuzu kul-
lanıyor” diyor. 

Hedefi hızlı büyümek
Şirket, 2018 yılını yaklaşık 2 milyon do-

larlık bir ciro ile kapattı. 
2018 yılında kazançlarıyla beraber

yatırımlara devam ettiklerini, talebi kar-
şılamak için üretim kapasitesini sürekli art-
tırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını
aktaran Gözüyukarı, 2019’da neler yapmayı
planladıklarını ise şu sözlerle ifade ediyor: 

“2019 yılında daha fazla bir üretim
kapasitesi ve tuz gönderimi yapabileceği-
miz yeni pazarlara girme hedefimiz var.
Önümüzdeki yıl çalışan sayımızı 50 kişiye
çıkararak 10 milyon dolar ciroluk bir kazanç
sağlamayı planlıyoruz.”

Eskiden birçok hastalığın tuzla tedavi
edildiğini, kendilerinin de bunu tekrar gün-
deme getirmek istediklerini söyleyen Gö-
züyukarı, Kazakistan’da olan tuzlu su kap-
lıcasının benzerini Türkiye’de hayata ge-
çirmenin de bir başka hedefleri olduğunun
altını çiziyor. 
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zu eritip, iyon halinde bünyesine alarak
farklı formasyonlarda yeryüzüne çıkmasıyla
tuzlu su kaynakları oluşuyor. Kaynak tuzu
hariç diğer tuzların üretimi makine ve ekip-
manla yapılıyor. Kaynak tuzu ise tamamen
insan gücü ile çıkartılıyor. Kaynak tuzun-
da önemli illerden biri ise Kırıkkale.  Bu il-
de tesis açarak kaynak tuzunu markalaş-
tırmak üzere yola çıkan girişimcilerden bi-
ri ise Oktay Gözüyukarı. 

Babasından devraldığı akaryakıt is-
tasyonlarının işletmesini yapan Gözüyukarı,
2017 yılında üretim yapma sevdasıyla gir-
miş doğal kaynak suyundan tuz üretimine.
Mayi Tuz markasını yaratan Gözüyukarı
ürünlerini kısa süre geçmesine rağmen ih-
raç etmeye bile başladı.

Nasıl başladı?
Gözüyukarı, doğduğu yer olan Kırık-

kale’de kendiliğinden doğal şekilde kay-
nayan bir kaynağı, devletten kiralayarak bu
işe ilk adımını atmış.  “Doğal kaynak su-
yunun çıktığı yere yakın tuz üretimi yap-
mak için Kırıkkale’de istihdam yaratmak
amacıyla tesisi Kırıkkale Delice’de kurma-
ya karar verdim” diye konuşan Gözüyukarı,
2017’de tesisi kuruyor.  2018 yılının Şubat
ayında ise sektöre bambaşka bir bakış açı-
sı getirerek ekibiyle birlikte Mayi Tuz’u eko-
nomi pazarına sunmaya başlıyor. 2 milyon
dolarlık bir yatırım ile üretim tesisini ha-
yata geçirdiğinin üzerinde duran Gözüyu-
karı, bugün 12 kişilik ekibiyle günlük 10 ton
üretim yaptıklarının altını çiziyor. 

Şirket hikayesini ve marka ismi olarak
neden Mayi’yi seçtiklerini ise şu sözlerle an-
latıyor Gözüyukarı: 

“Üretim yapma sevdasıyla başladığım
doğal kaynak suyundan tuz üretme işimi,
Ar-Ge aşamasında araştırıp doğanın bize
verdiği ödül olan kaynaktan elden edilen
tuzun değerini öğrenince, Türkiye’de çıkan
böyle bir cevheri tüm dünya bilmeli diye-
rek devam ettim. Mimar kızım Sibel Gö-
züyukarı’nın desteği, araştırmaya olan
katkısı ile öğrendikçe markama olan tut-
kum ve inancım arttı. O kadar saf, berrak,
şeffaf ve doğal ki hiçbir açığı yok. Mayi; li-
kit demek, sıvı tuz. Bu yüzden “Mayi” is-
mini kullandık.” 

Arsenalli futbolcular kullanıyor
İlk olarak gurme marketlerde ürünler

konumlandırılıyor. Daha sonra web sitesi
perakende satışa açılıyor. Satışlar arttık-
ça CarrefourSa Gurme ve Macrocenter
market ile çalışmaya başladıklarından
bahseden Gözüyukarı, piyasaya çıktıkları
ay Amerika ile görüşmeler sonucunda ül-
keye iki  konteynır tuz göndererek ihracata
da başladıklarını belirtiyor. Türkiye’nin tek
markalaşan kaynak tuzu markasının Mayi
Tuz olduğunun altını çizen Oktay Gözüyu-
karı, üretim kapasiteleriyle ilgili ise şu bil-
gileri paylaşıyor: 

“Günde 200 ton su kaynıyor, Bunun
yüzde 28,4 oranı tuz olunca da 60 tona ya-
kın bir günlük rezerv oluşuyor. Biz ise gün-
lük 10 ton kapasiteyle çalışıyoruz. Şimdi-
lik yıllık 3 bin tonluk bir kapasite belirle-
dik. Fakat bu oranı yeni yatırımlarla daha
da yükselterek 20  bin ton üretim kapasi-
tesine ulaşmayı hedefliyoruz. İhracatta ise
başladığımız gün itibari ile Amerika, Avus-
tralya, Danimarka, İngiltere, Hollanda,
Belçika, Almanya, Rusya, Kore olmak üze-
re 9 ülkeye 9 konteynır tuz gönderdik. Ja-
ponya, Çin ve Körfez ülkeleriyle de görüş-
melerimiz devam ediyor.

İlginç müşterileri var şirketin. Tuzun
magnezyum değeri yüksek olduğundan

Doğal kaynak tuzu nedir?
Oktay Gözüyukarı, doğal kaynak tuzunun içeriğiyle ilgili de bilgi veriyor. Yüzde
28,4 tuz oranı olan bir kaynak suyunun, güneş ışınlarıyla kristalleşmesi sonucu
oluşan sağlıklı bir tuz olduğunu ifade eden Gözüyukarı konuşmasını şöyle
sürdürüyor: “Bu bir çeşit sıvı tuz.Tuzluluğunu, çıkış noktasına dolaşarak
geldiğinden dolayı kaya tuzlarının arasından geçerek alıyor. Sodyum klorürle
beraber toprağın tüm minerallerini de alıyor, bunlardan en önemlileri gümüş,
altın, iyot magnezyum ve vanadyum minerali. Dünyada en çok 0,8 mg/kg
oranında deniz tuzlarında iyot bulunurken, bu oran bizde  1,23 mg/kg. Doğal
kaynak tuzu, sofra tuzu ve salamura tuzu  olarak kullanıldığı gibi sole ve banyo
tuzu olarak da kullanılabiliyor.”
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Türkiye’de ve dünyada cinsiyet eşitliği, ya-
şamın her alanında her geçen gün daha çok
tartışılan bir konu. İş dünyasında kadının ye-
ri de bu tartışma başlıkları içerisinde en çok
öne çıkanlardan biri. Biz de Türkiye iş dün-
yasında cinsiyet eşitliğine vurgu yapmak ve
bu alanda yürüttüğü faaliyetlerle farkında-
lık yaratmak amacıyla önemli projelere im-
za atan bir isimle bu konuyu konuştuk. P&G
Türkiye’nin cinsiyet eşitliği alanındaki sözcüsü
olan P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Ku-
rulunda E-Business ve Kurumsal Ticari Pa-
zarlama Direktörü Gaye Narmanlı, “Kurum-
lar kültürlerinde, toplumsal eşitlik alanındaki
önyargıları yıkan bir değişimi gerçekleştir-
meli” diyor. Narmanlı’ya sorularımız ve al-
dığımız yanıtlar şöyle:

İş dünyasında cinsiyet eşitsizliği tanı-
mından tam olarak ne anlamak gerekiyor?

Cinsiyet eşitsizliği, kadının toplumsal ya-
şamda erkeklerden daha az yer alması, ka-
dına daha az fırsat tanınması ve önyargılar
olarak ortaya çıkıyor. Özel sektör ölçeğinde
konuşacak olursak, bazı iş kollarında veya or-
ta ve üst yönetim kademelerinde kadın da-
ha az temsil ediliyor; kimi zaman da hiç tem-
sil edilmediğini görüyoruz. Kadın çalışanlar
yeteneklerini ve becerilerini geliştirme fırsatı
bulamıyorlar ve kariyerlerinde daha üst ba-
samaklara tırmanamıyorlar. Bu aynı za-
manda bir kurumsal kültür sorunu, çünkü
toplumsal kültür kurumsal kültüre de yan-

sıyor ve çoğu kez inkâr edilse bile kadın ile
erkek eşit görülmüyor, insanlar farkına bile
varmadan bir erkek adayı belirli bir pozisyon
için daha ehil görebiliyorlar. Sonuç aynı ye-
tenek ve becerilere sahip kadınların kurumun
yönetim kademelerinde daha az yer alması
şeklinde kendini gösteriyor.

Peki bu eşitsizliğe karşı ne yapılmalı?
Biliyorsunuz, nüfusun ve yetenek ha-

vuzunun yarısını kadınlar oluşturuyor. Yal-
nızca bu bile, eşit temsil, sesini eşit duyur-
ma, eşit ücret ve eşit saygıyı gerektiriyor ve
bizleri, bunu bir norm olarak benimsemek-
le yükümlü kılıyor. Tam da bu bahsettiğim
nedenlerin hepsi bir araya geldiğinde orta-
ya çıkıyor ki; yetenekli kadın yöneticileri ve
liderleri güçlendirmeli ve önlerini açmalıyız. 

P&G bu çabaya nasıl katkıda bulunuyor?  
P&G yıllardır gerek kurum içi gerekse ku-

rum dışında cinsiyet eşitliği konusunu ku-
rumsal hedeflerinden biri olarak belirlemiş
durumda. Amacımız toplumsal cinsiyet ala-

nında ön yargılardan arınmış bir dünyanın
yaratılmasına katkıda bulunmak. Cinsiyet
eşitsizliğinin olmadığı, herkesin eşit şekilde
temsil edilebildiği; kadınlar ve erkeklerin eşit
söz hakkına sahip olduğu bir dünya istiyo-
ruz.  Bu amaçla eforlarımızı en büyük etki-
yi yaratabileceğimiz 3 alanda yürütüyoruz.
Öncelikle, dünyanın en büyük reklam vere-
ni olarak reklam ve medyadaki sesimizi cin-
siyet eşitliği konusunda kullanabilmek bizim
için hem büyük bir fırsat hem de sorumlu-
luk. Bunun yanısıra, kurumsal ve toplumsal
programlarımız aracılığı ile eğitim ve istih-
dam alanlarında cinsiyet önyargılarından kay-
naklanan engelleri vurguluyoruz. Ayrıca
P&G’nin tüm alanlarında dahil edici bir or-
tamı teşvik etmek için çalışıyoruz. Başlangıç
seviyesinde çalışanlarımızın kadın-erkek
oranı yüzde 50 seviyesinde. Globalde yöne-
ticilerimizin yüzde 45’i, global icra kurulu-
muzun ise dörtte biri kadın. Hedefimiz her
seviyede eşit temsil sağlayabilmek.  

P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu’nda E-Business ve Kurumsal Ticari Pazarlama Direktörü
olan Gaye Narmanlı, “Kurumlar kültürlerinde, toplumsal eşitlik alanındaki önyargıları yıkan bir
değişimi gerçekleştirmeli” diyor. Narmanlı, şirketleri kadına yönelik önyargıyı yıkmaya çağırıyor.

Aram Ekin Duran / eduran@ekonomist.com.tr

“Şirketlerde kadına
önyargı yıkılmalı”

E-ticaret ekibine liderlik yapıyor
2005 yılında Müşteri Temsilcisi olarak Procter&Gamble Türkiye ve Kafkasya ailesine
katılan Gaye Narmanlı, Ağustos 2018’den bu yana doğrudan Genel Müdür’e bağlı P&G
Türkiye ve Kafkasya e-Ticaret Operasyon Direktörü olarak görev yapıyor ve Türkiye
genelinde e-ticaret operasyonunu yürüten 16 kişilik fonksiyonlar-arası bir ekibe
liderlik ediyor. Narmanlı, P&G Türkiye ve Kafkasya’da bugünkü görevine gelinceye
kadar, Ağız Bakım, Kadın Bakım Ticari Pazarlama Grup Yöneticisi, Carrefour, Real ve
Hipermarket Kanalı Grup Yöneticisi ve Kurumsal Ticari Pazarlama ve e-
Ticaret/Parfümeri/ Eczane Kanal Direktörü pozisyonlarında görev yaptı.
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timleri ile destek oluyoruz. Bunların yanı sı-
ra, P&G olarak farklı kurumlar bünyesinde
oluşturulan alt yapılanmalarda da üyelikle-
rimiz bulunuyor. Bunlar; Reklam Verenler
Derneği çatısı altında çalışmalarını yürüten
Reklamlarda Cinsiyet Eşitliği Platformu üye-
liği, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği kapsa-
mında oluşturulan Kadın İstihdamı Çalışma
Kurulu Üyeliği ve GYİAD bünyesinde çalışma
yürüten Eşitlik Hareketi destekçiliği olarak sı-
ralanabilir. P&G aynı zamanda Professional
Women’s Network elçilerinden biri.
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Türkiye özelinde ne tür faaliyetleriniz
var?

Önce şirketimizde cinsiyet eşitliği ko-
nusunda çarpıcı bir rakam vererek başlaya-
yım: Türkiye organizasyonumuzun yüzde 55’i,
genişletilmiş icra kurulumuzun yüzde 52’si
kadınlardan oluşuyor. Bunlar, Türkiye orta-
lamasının çok üzerinde oranlar. Bu konuda
Türkiye’de bir öncü konumunda olduğumu-
zu rahatlıkla söyleyebilirim. Ayrıca P&G Glo-
bal’de 4 Türk Genel Müdür görev yapıyor ve
bunlardan ikisi kadın. Bu bakımdan P&G di-
ğer şirketlere de örnek oluyor. Kadının top-
lumsal hayatta güçlenmesine yönelik bakış
açımızı hızlı tüketim ürünleri sektörünün ni-
telikli iş gücü kazanması için geliştirdiğimiz
programlarla da destekliyoruz. Geleceğin Ka-
dın Liderleri Programımız, kadın çalışanla-
rımızın liderlik beceri ve yeteneklerini güç-
lendiriyor, üst düzey yönetim pozisyonları-
na hazırlıyor. Bu programı 3 yıldır Türkiye’de
de yürütüyoruz ve üniversitelerin 3. ve 4. sı-
nıflarında okuyan veya yüksek lisans yapan
genç kadınları iş hayatına hazırlıyoruz. 

Cinsiyet eşitliği konusunda ne tür işbir-
likleri oluşuyor?

Biz sektör içi kurumsal örgütlenmeler ve
networklerle de iş birliği içindeyiz. En önem-
lisi, Perakende sektöründe üst düzey kadın
yöneticileri güçlendirmeyi misyon edinmiş
olan ve yukarıda da bahsettiğim LEAD Net-

work Türkiye.  P&G,  kurumsal üyelerinden
biri olarak burada yer alıyor, ben de LEAD
Network Turkiye Yönetimi’nde aktif olarak ça-
lışmalara destek veriyorum. WEConnect In-
ternational organizasyonu ile işbirliğimiz çer-
çevesinde kadın tedarikçilerin sayısının ve ye-
teneklerinin artırılmasına destek oluyor,
onlara satış, pazarlama ve finans alanında
eğitimler veriyoruz. İş hayatına ara vermiş,
fakat yeniden işe başlamak isteyen kadınla-
rı güçlendiren ve eğiten bir platform olan Ye-
nidenbiz’e mentorluk ve kişisel gelişim eği-

Şirketlere 4 öneri
Gaye Narmanlı, iş dünyasındaki
tüm şirket ve kurumların cinsiyet
eşitliği konusunda sorumluluk
alması ve farkındalık yaratması
gerektiğini vurgulayan Gaye
Narmanlı, bu alanda gelişme
sağlayabilmek için şu önerilerde
bulunuyor: 
� Cinsiyet Eşitliği için
perakendeciler ve üreticiler olarak
kendi alanlarımızda sorumluluk
üstlenmeliyiz,
� Kurumlar kültürlerinde,
toplumsal eşitlik alanındaki
önyargıları yıkan bir değişimi
gerçekleştirmeli,
� Erkekleri de çözümün parçası
haline getirmeliyiz,
� Rol modellerden yararlanmalıyız.

GAYE NARMANLI
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Muhafazakâr giyim alanında 2004 yılından be-
ri üretim yapan Zühre Giyim, yurtdışında yeni
noktalara açılmayı planlıyor. 22 ülkede satış ya-
pan şirket, bu yıl Almanya, İran, Malezya, Hol-
landa, Özbekistan ve Kazakistan’a da ürünleri-
ni taşıyacak.

Zühre olarak 22 ülkede ve 150 satış nokta-
sıyla hizmet verdiklerini söyleyen Zühre Giyim
Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Ekin, 2019 yılında
yurtdışı girişimlerini artıracaklarını söylüyor. Mu-
hafazakâr giyim pazarının tüm dünyada ilgi gör-
düğünü ve önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden
Ekin, kendilerinin de etkin bir şekilde fırsatları
değerlendirip, yatırımlara devam edeceklerini an-
latıyor. Bu doğrultuda yeni pazarlara açılmak üze-
re çalışmalar yürüttüklerini anlatan Ekin, şunları
söylüyor: “Geçen süreçte yurtdışı fuarları ya-
kından takip ettik ve global arenada hedef bü-
yüterek pazarda etkin bir konuma ulaştık. 2019
yılında da önceliğimiz Almanya, İran, Malezya,
Hollanda, Özbekistan, Kazakistan gibi pazarla-
ra ulaşmak. Bu pazarlarla birlikte Zühre’nin yurt-
dışı satış ağını genişletmek istiyoruz. Gerçek-
leştireceğimiz diğer yatırımlarla birlikte tekstil
sektörünün büyüme hedefine de önemli katkı-
lar sağlayacağız.”

İstanbul’da 5 mağaza açacak
Zühre’nin Türkiye’de 300’ü, 150’si yurtdışı

olmak üzere toplamda 450 satış noktası bulu-
nuyor. 2019 yılında yurtiçinde de mağazalaşmaya
devam edeceklerini belirten Ekin, İstanbul’da 5
farklı lokasyonda, Türkiye genelinde ise toplamda
10 mağaza açacaklarını anlatıyor. Bu dönemde
satış ağını genişletmenin yanı sıra karlılık, ve-
rimlilik ve kaliteli hizmet anlayışına odaklan-
dıklarını da kaydeden Ekin, gerçekleştirdikleri ve
planladıkları yatırımların da bu hedeflerini doğ-
rular nitelikte olduğunu belirtiyor. Ekin “2019 yı-

lı, önceki yıllara göre deyim yerindeyse şirket-
lerin daha dinamik olması gereken bir yıl. Şir-
ketlerin mümkün olduğunca kendi öz kaynakla-
rıyla dönmesi ve bu kaynakları daha dikkatli ve

2004 yılından bu yana muhafazakâr giyim alanında faaliyet
gösteren Zühre Giyim, şu ana kadar faal olduğu 22 ülkenin
ardından bu yıl 6 yeni pazara daha açılmayı planlıyor. Zühre
Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Ekin, Avrupa ve Orta Asya
ülkelerinin öncelikli hedef olduğunu kaydediyor. 

Sibel Atik / satik@ekonomist.com.tr

Bu yıl 6 yeni ülkeye
açılacak 

verimli kullanması gerekiyor. İç piyasada talep
eksikliği olması muhtemel bir durum. Bu daral-
mayı dış piyasalara açılmak için bir fırsat olarak
görmek gerekiyor” diyor. 

Muhafazakar giyim pazarı büyüyor
Muhafazakâr giyim sektörünün 2020 yılına kadar 220 milyar Euro’luk bir
büyüklüğe ulaşmasının beklendiğini aktaran Ekin, giderek büyüyen bu pazarda
uzun vadede önemli gelişmeler beklediklerini anlatıyor. Şirket olarak bu dönemde
özellikle tasarıma ağırlık verdiklerini dile getiren Ekin, pardesü ile kap üretiminde
Türkiye’de lider konumlarını sürdürmek istediklerini iletiyor. 2018 yılında yüzde
30 büyüme elde ettiklerini söyleyen Ekin, “2018 yılı tüm sektörler açısından zorlu
geçse de yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza devam ettik. Büyüme rakamlarımızı
en çok ihracat çalışmalarından elde ettik. Büyüyen çalışmalarımız neticesinde
tasarım ekibimize konularında uzman kişiler dâhil ettik. Büyüyen ekibimizin
profesyonelliğiyle önümüzdeki dönem ürün gamımızı genişletmeyi hedefliyoruz.
Aynı zamanda katıldığımız fuarların da yeni işbirlikleriyle büyümemize katkısı
olduğunu düşünüyoruz” diye konuşuyor. 

HÜSNÜ EKİN
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TEKNOLOJİ

CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) konusunda uz-
manlaşan Lineris, 2011 yılında Ozan Ersen ve Em-
re Bayıksel tarafından kurulmuş bir şirket. Dikey
uzmanlığın önemine ve ayrıştırıcı özelliğine ina-
nan ortaklar, SAP CRM konusunda hizmet sunu-
yor. 50’nin üzerinde tamamlanmış referans pro-
je gerçekleştirilmiş durumda. Geçtiğimiz yıllar için-
de pazardaki ihtiyaçların ve teknolojik gereksi-
nimlerin değişimlerine paralel olarak SAP’nin bu
konulardaki ürün ve hizmetleri de değişti. Ürün
ailesi ve hizmetler değişse de Lineris uzmanlık ala-
nını terk etmeden, bu değişime ayak uydurmayı
başardı ve yenilendi.

Türkiye’deki faaliyetlerine ek olarak 2015 yı-
lında Dubai’de ofis açan Lineris, hem Türkiye hem
de Ortadoğu bölgesinde kendi alanındaki en bü-
yük şirket olarak hizmet vermeye devam ediyor.
Lineris Genel Müdürü Ozan Esen, “İmza attığımız
başarılı projeler sayesinde, SAP Hybris çözümle-
ri veya Müşteri Deneyimi denince bu coğrafyada
ilk akla gelen firma olmanın haklı gururunu yaşı-
yoruz” diyor.

Yeni anlaşma
Lineris son olarak Orta Doğu pazarında söz

sahibi olan Tyconz şirketi ile bir anlaşma imzala-
dı. Bu anlaşma ile Türkiye coğrafyasında sağlanan
kalite Ortadoğu’ya da taşınmak isteniyor. Bu bir-
leşmeden önce de bölgede zaten başarılı bir şe-
kilde sonuçlandırdıkları projeler olduğunu söyle-
yen Ozan Esen, anlaşmanın katkılarını şöyle
açıklıyor: “Bu antlaşma ile artık Tyconz şirketinin
müşterilerinin de birinci tercih olarak belirleye-
ceği iş ortağı olmayı amaçlıyoruz. Bu işbirliği, or-
tak yolculuğumuz olan bölgedeki en önemli SAP
partneri olma yolunda attığımız en önemli adım.
Bu noktadan sonra Ortadoğu pazarında iki şirke-
tin ismini yan yana koyarak ilerleyeceğiz. Bir ka-
zan-kazan durumu oluşacağından eminiz.”
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Hizmet ihracatı
Endüstrilerin nabzını tutarak ve sahadan

gelen geri bildirimlerle şekillenen SAP ürünle-
rinin özellikle 2017 yılına damga vurduğunu ak-
taran şirket ortağı Emre Bayıksel ise 2018’de
müşterilerinin aldıkları yatırım kararlarını pro-
jeye çevirdikleri ve başarılı projelerle elle tutulur
değerler yarattığı bir yıl olduğunu anlatıyor. Müş-
teriye veya nihai tüketiciye dokunan birçok sek-
törde proje yaptıklarını söyleyen Bayıksel,
“2018 yılı Türkiye pazarı açısından biraz daha
durağan geçmiş olmakla beraber, özellikle Or-
tadoğu’da büyüyen müşteri portföyümüzle
önemli bir hizmet ihracatı gerçekleştirdik” di-
yor.

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) konusunda uzmanlaşan
Lineris, 2015 yılından bu yana Dubia’deki ofisiyle bölgeye de
hizmet sunuyor. Lineris son olarak bölgenin söz sahibi
şirketlerinden Tycons ile işbirliği anlaşması yaparak, bölgedeki
hizmet ağını ve gücünü daha da artırmayı hedefliyor.

Talip Yılmaz / tyilmaz@ekonomist.com.tr

Körfez’de büyümeye
devam ediyor

Müşterileri hem büyük
hem de KOBİ’ler
Lineris’in müşterilere sunduğu
ürün ve hizmetlerinde ölçek
bağımsız. Büyük holding ve grup
şirketlerinden KOBİ’lere kadar
oldukça geniş bir yelpazede değer
yaratmaya çalışılıyor. Bununla
beraber müşteri ölçeği, verilen
ürün ve hizmetin içeriğini de
değiştiriyor. KOBİ’lere; onların
müşterilerini daha iyi tanımaları,
daha hızlı teklif ve sipariş
verebilmeleri amacıyla hem düşük
maliyetli hem de hızlıca sahip
olabilecekleri çözümler üretiliyor. 

EMRE BAYIKSEL - OZAN ERSEN
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Rekabetin giderek arttığı perakende sektö-
ründe dijitalleşmeye yönelik yatırımların da
önemi artıyor. Verimliliğe odaklanan pera-
kende zincirleri için mağazalarındaki anlık sa-
tışı, kasaya giren çıkanı güncel olarak her an
her yerden takip edebilmek çok önemli.
ikas, bu ihtiyaçlara çözüm bulma hedefiyle yo-
la çıkan bir şirket.

Şirket, KOBİ’ler için tasarlanmış bulut ta-
banlı mağazacılık otomasyonu ve POS yazı-
lımı hizmeti sunuyor. ikas’ın kurucusu Mus-
tafa Namoğlu, “Öncelikle Türkiye’nin sonra
MENA bölgesinin lideri olmak istiyoruz. Tür-
kiye’de mağazacıların ve esnafın teknolojiye
erişim bariyerini ortadan kaldırmak, dünya
için standart hale gelmiş teknolojileri hızlıca
ülkemize adapte etmek istiyoruz. Global pa-
zarda ise yıllardır incelediğimiz rakiplerimiz-
den doğan beyaz alanı en iyi şekilde değer-
lendirip, zaten yıllardır oynanan oyundan en
büyük pazar payını almak istiyoruz” diyor. Na-
moğlu’yla ikas’ın kuruluş hikayesini ve he-
deflerini konuştuk.

Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?

1989 yılında Kuzey Kıbrıs’ın Girne şeh-
rinde dünyaya geldim. Bilkent Üniversite-
si’nden mezun olmadan girişimcilik serüve-
nime başlamıştım. Girişimci ve aynı zaman-
da yazılım sektörü içinde olan ailemden ilham
aldığım söylenebilir. Yıllar içinde birçok fark-
lı sektörde tecrübe kazandıktan sonra dünyaca
ünlü markaların distribütörlüğünü yapan ay-
nı zamanda perakende sektöründe faaliyet
gösteren Mugo İstanbul’u kurdum. 2018 yı-
lında ise global hedeflere sahip ikas’ı kurdum.
Müthiş ortaklara ve ekibe sahip olduğum için
kendimi her zaman çok şanslı görüyorum. Bu
ekip ile ikas’ı Türkiye’deki en önemli tekno-
loji firmalarından biri haline getirmek nihai
hedefimiz.

Şirketi kurma fikri nasıl oluştu? 
ikas’ın resmi kuruluşu 25 Ekim 2017.

Fakat şirketi kurduktan hemen sonra pro-
jeyi geliştirmeye başlamadık. Ürünle ala-
kalı tüm gelişmelere 2018 yılının mayıs
ayında başladık. ikas’ı kurma fikri ilk ola-
rak kendi mağazamızı açarken aklımıza gel-
di. Kendi mağazamızda kullanabileceğimiz
bir ürün ararken Türkiye’de isteklerimizi
karşılayan bir mağaza yazılımı bulamadık.
Yurtdışından bir program aradıktan son-
ra isteklerimizi tam olarak karşılamayan,
Türkiye’de ödeme kaydedici cihazlara en-
tegre olmayan bir programa aylık 100 do-
lar gibi ücret ödedikten sonra ikas’ı mut-
laka kurmamız gerektiğini düşündük. Altı

Bulut tabanlı mağazacılık ve POS yazılımı ikas, mağazalardaki
anlık satışı, kasaya giren çıkanı güncel olarak her an her yerden
takip edebilme imkanı sunuyor. ikas’ın kurucusu Mustafa
Namoğlu, öncelikle Türkiye’de ardından MENA bölgesinde
liderlik hedeflediklerini söylüyor. 

Ayşegül Sakarya Pehlivan / asakarya@ekonomist.com.tr

Türkiye ve MENA’da
liderlik kovalıyor

“Ürünü yurtdışını düşünerek geliştiriyoruz”
Yurtdışında nasıl bir strateji izleyeceksiniz? 
Ürünü ilk günden beri her zaman yurtdışını düşünerek geliştiriyoruz. Türkiye’de
POS dendiği zaman akla ilk olarak kredi kartının takıldığı ödeme cihazı geliyor.
Fakat POS, Point-of-Sale yani satışın yapıldığı nokta demek. Yurtdışında POS
dendiği zaman mağazacıların tüm satış işlemlerinin gerçekleştiği, müşteri
kaydının oluşturulduğu, stok takibinin yapıldığı ve raporların oluşturulduğu
program akıllarda canlanıyor. Doğru kullanımın daha yaygın olduğu ve
olgunlaşmış pazarlar olan özellikle Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere ve ABD
öncelikli pazarlarımız arasında. Perakendecilerin dijital dönüşümüne katkı
sağladığımız için gelişmekte olan ve ödeme altyapıları entegrasyonlara uygun
bütün ülkelerde ikas’ın kullanılması için çalışmalar gerçekleştireceğiz.
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ğazaları bulunuyor. 2019 yılında ikas’ı çok
daha fazla yerde görebileceksiniz.

2019 yılı için yeni projeleriniz var mı?
Bunlardan bahsedebilir misiniz?

ikas olarak öncelikle Türkiye’nin son-
ra MENA bölgesinin lideri olmak istiyoruz.
Türkiye’de mağazacıların ve esnafın tek-
nolojiye erişim bariyerini ortadan kaldır-
mak, dünya için standart hale gelmiş tek-
nolojileri hızlıca ülkemize adapte etmek is-
tiyoruz. Global pazarda ise yıllardır ince-
lediğimiz rakiplerimizden doğan beyaz
alanı en iyi değerlendirip, zaten yıllardır oy-
nanan oyundan en büyük pazar payını al-
mak istiyoruz. 
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aydır sabah akşam ürünümüzü geliştirip,
olabildiğince çok müşterinin ihtiyaçlarını
çözmek için uğraşıyoruz. Şu anda üç ay ön-
ce kullandığımız muadil üründen çok da-
ha başarılı bir ürüne sahip olduğumuzu
söyleyebilirim.

ikas olarak ne gibi hizmetler veriyor-
sunuz? 

ikas, fintech alanında küresel bir viz-
yonla hareket eden, bulut tabanlı mağa-
zacılık ve POS yazılımı. Mağaza personel-
lerinin, yöneticilerin ve işletme sahipleri-
nin işlerini kolaylaştırmayı hedefleyen
ikas, kullanışlı tasarımı ve bulut teknolo-
jisi sayesinde, hiçbir eğitim ve yatırım ge-
rektirmeden tüm cihazlarda çalışabiliyor.
İşletmeler için mağazalarındaki anlık satışı,
kasaya giren çıkanı güncel olarak her an
her yerden takip edebilmek çok önemli.
ikas ile dışarıda, bir toplantıda veya fark-
lı bir şehirde, ülkede, tablet veya mobil ci-
hazdan, birkaç dokunuşla mağazadaki
hangi ürünün ne kadar satıldığını, öde-
menin nasıl yapıldığını, stok durumunu gö-
rebilmek mümkün. Kolay kullanım olana-
ğı sunan ara yüzü, donanım yatırımı, ku-
rulum ve senelik bakım ücreti olmamasıyla
işletmelerin birçok problemine çözüm
üretiyoruz. 

Öne çıkan farklı özellikleriniz var mı? 
ikas ile ürünlerin stok durumu takip

edilebiliyor, kasaya giren her kuruş izle-
nebiliyor, kullanıcılar, hem tarayıcı hem
mobil uygulamalar ile mağazaların satış,
stok, kasa ve müşteri gibi en önemli bil-
gilerini bulutta tutabiliyor ve bu sayede is-
tedikleri zaman istedikleri yerde mağaza-
larda neler olup bittiğini takip edebiliyor.
ikas’ın öne çıkan bir diğer özelliği ise eko-
nomik olması. Kurulum, bakım, güncelle-
me ücreti olmayan ve sınırsız kullanıcı ek-
lenebilen ikas, ayda 99 TL’ye birçok hizmet
sunuyor. KOBİ’ler ve self servis gıda nok-
taları ikas.com üzerinden 14 günlük de-
neme hesaplarını başlatıp ikas’a abone al-
madan önce tamamen ücretsiz bir şekilde
deneyebilirler.

Gelir modeliniz nedir? 
Aylık abonelik şeklinde bir gelirimiz var.

Bu sayede müşterilerimiz tek bir seferde tek
versiyon destekli bir program almak yerine

neredeyse her hafta yeni özellikler eklenen
programımıza uygun fiyatlarla sahip olabi-
liyor. Bunun dışında ihtiyaçlar doğrultusun-
da iPad, termal yazıcı, barkod okuyucu gibi
donanımlar da satıyoruz. 

2019 yıl sonuna kadar ne kadarlık bü-
yüme hedefliyorsunuz?

Aslına bakacak olursanız henüz resmi
lansmanımızı gerçekleştirmedik. Lansma-
nı gerçekleştireceğimiz süre zarfına kadar
olabildiğince çok mağazacı ve self servis
gıda noktasına girerek geri bildirim almak
ve geri bildirimleri ürünümüze yansıtmak
için uğraşıyoruz. Anlaştığımız çok önemli
popüler kahve zincirleri ve perakende ma-

MUSTAFA NAMOĞLU
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39 yaşındaki girişimci Sidar Budak, aslın-
da makine mühendisi. Ancak eğitimini al-
dığı bu işi hiç yapmamış. Küçük yaşlardan
beri baba mesleği olan hayvancılık sektö-
rünün içinde olan Sidar Budak’ın kafasın-
da bu alanda bir iş kurma fikri varmış hep.
Bir süre ABD’de yaşayan Budak, o sıralar
iş fikrini olgunlaştırmış. ABD’de ilgisini çe-
ken steakhouse işini Türkiye’de yapmaya
karar veren Sidar Budak, 2009 yılında Bee-
vesSteakhouse’u kurmuş. 2012 yılına kadar
markasını büyütüp geliştirmeye odaklan-
dığını belirten BeevesSteakhouse Kurucu-
su Sidar Budak, “Uzun süre şubeleşmenin
temellerini oluşturup üretim gücümüzü ge-
liştirdim. Tüm altyapımızı tamamladıktan
sonra da şubeleşmeye başladık. Bugün 19
şubemiz var. 2019 yılında da büyümeyi he-
defliyoruz. Türkiye’de 6 yeni şubenin ya-
nı sıra Ortadoğu’da da 5 yeni şube hedef-
liyoruz. Bu yıl Avrupa’da da şubeleşmeye
gideceğiz” diye anlatıyor.

Yüzde 30 büyüdü 
BeevesSteakhouse’un en güçlü yanı ve

farklılığı tüm ürünlerini kendi üretiyor olması.
Hayvandan ete, sostan ekmeğe kadar her şey
bin 250 metrekarelik üretim tesisinde üreti-
lip tüm şubelerine sevk ediliyor. Tüm hay-
vanları Güney Amerika'dan getirdiklerinden
bahseden Sidar Budak, şunları anlatıyor:
“Black ve red angus cinsi danalarımızı geti-
rip Türkiye'de yetiştiriyoruz. Tüm etlerimizi
de ‘dryage’ yapıp işliyoruz. Türkiye'de tek
‘dryage’ burger yapan firmayız. 2018 yılında
2017’ye göre yüzde 30 büyüyerek ciromuzu
yaklaşık 30 milyon TL’ye çıkardık. Bu yıl da

Bugün itibariyle 19 şubeye ulaşan BeevesSteakhouse,
2019’da büyümesini sürdürecek. Önümüzdeki bir yılda yurtiçi
ve yurtdışında toplam 11 şube açmayı planlayan şirket, 2018
yılında ulaştığı 30 milyon TL’lik cirosunu da 40 milyon TL’ye
yükseltmeyi hedefliyor.

Özlem Bay Yılmaz / obay@ekonomist.com.tr

11 yeni şubeyle
büyüyecek
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müşteri memnuniyeti ile aylar içinde ho-
mojen şekilde  büyüyoruz. Şu ana kadar
600 kişiye satış yaptık ve bin 400 paket
gönderdik” diyor.   
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yüzde 30’luk ciro artışı bekliyoruz. 2019 yılı
zor bir yıl olacak. Kriz veya ekonomik zor-
luklarda kaliteden ödün vermeyenlerin ka-
zanacağına inanıyorum. Özellikle gıda sek-
töründe benim en önem verdiğim şey kalite.”

11 yeni şube
Şirketin bugün 15’i franchise olmak

üzere toplam 19 şubesi bulunuyor. İstan-
bul'da 8, İzmir'de 2 ve yurtdışında Riyad’ta
5 franchise şubesi olan BeevesSteakhou-
se, bu yıl Türkiye’de 6, yurtdışında ise 5 ye-
ni şube açmayı hedefliyor. Sidar Budak,
franchise şartları hakkında şunları söylü-
yor: “Benim için birinci öncelik franchise
adayının işletmesine sahip çıkması, işleri
ile ilgilenmesi. Öncelikle personellerimizi
eğitimden geçirdiğimiz gibi şube sahiple-
rimize oryantasyon eğitimi veriyoruz. Tüm
şubelerimizi anahtar teslim olarak teslim
ediyoruz. Düzenli denetim ve destekleri-
mize her hafta haberli ve ya habersiz ola-
rak devam ediyoruz. Her ay sonunda da iş-
leyiş ve hammadde raporlamalarını şube-
lerimize yapıyoruz. Şubelerimiz 150 met-
rekare ile 400 metrekare arasında deği-
şiyor. Ortalama 200 metrekarelik bir Bee-
vesSteakhouse’un yatırım maliyeti ise
yaklaşık 700 bin TL. Öncelliğimiz Bursa, An-
kara, Antalya gibi iller. “

Youtube kanalı açacak
BeevesSteakhouse’un ‘etineniyisi.com’

adında yeni bir girişimi de var. Bu girişi-
min kurucusu Sidar Budak'ın eşi Derya Bu-
dak. Derya hanım bu girişim ile ilgili şun-
ları anlatıyor: “Beeves markası altında yıl-
ların deneyimi, uzmanlığı, kendi tarif ve re-
çetelerimizle ürettiğimiz sağlıklı ve kaliteli
ürünlerimizi mümkün olabilecek en iyi fi-
yatlarda  ve iyi bir hizmet kalitesi ile her-
kese ulaştırabilmek misyonu ile  Mart 2018
itibari ile etineniyisi.com'u kurduk. Ama-
cımız insanlarımızı etin seçiminden doğru
pişirilmesine kadar bilinçlendirmek. Tüm
bu konularda da destek oluyoruz ve Ins-
tagram hesabımızda da bilgilendirici pay-
laşımlar yapıyoruz. Çok yakında açacağı-
mız Youtube kanalımız ile amacımız bunu
daha da artırmak.”

etineniyisi.com’ sitesinde özellikle

kendi reçeteleri ile hazırladıkları, evde çok
pratik hazırlanabilecek pişmemiş ve pişmiş
ürün seçenekleri de olduğundan bahseden
Derya Budak, “Site 8 aydır aktif ve yüksek

Doğal karışımla besliyor
Hayvancılık Sidar Budak’ın aile mesleği. Dünyada hayvancılık sektöründe ileri olan
ülkelerde araştırmalar yaparak bu alanda kendisini geliştirdiğini söyleyen Sidar
Budak, şöyle devam ediyor: “Mesela Arjantin’de, Uruguay’da, Güney Amerika'nın
farklı bölgelerinde özellikle angus cinsi hayvanların nasıl beslendiğini, nasıl yüksek
performanslı etler üretileceğini araştırdım. Bu birikimlerimi gelip ülkemde
uyguladım. Bünyemizdeki hiçbir hayvana fabrika yemi yedirmiyoruz. Dönemsel
hangi besinler varsa onlardan bir karışım hazırlayıp veriyoruz. Zamanına göre
arpa, buğday, ay çekirdeği, mısır, elma kurusu, portakal kabuğu, keçi boynuzu gibi
ürünlerden oluşan karışımlar yediriyoruz. Saman kesinlikle vermiyoruz. Kars’tan
getirilen dağ otu ile besliyoruz. Bizim işimiz üçlü sac ayağı gibidir. Hayvanın iyi
beslenmesi ile başlayan serüven, iyi işlenmesi ve iyi pişirilmesi ile devam eder.”

SİDAR BUDAK
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Dijital dönüşüm için gerekli birçok tekno-
lojinin sağlayıcısı olan Cadem, endüstriyel
üretim safhalarına yenilikçi teknolojiler
sunarak, sunduğu çözüm, hizmet ve da-
nışmanlık ile kurumların çözüm ortağı olu-
yor. AR-GE ve inovasyona büyük önem ve-
ren ve misyonu ülkeye katma değer sağla-
yacak yenilikçi pek çok ürün ve teknoloji or-
taya koymak olan şirket, bu alanlardaki ça-
lışmalarını da hızla sürdürüyor. CDMMobil
bünyesinde, elektrikli araçlar üzerinde mü-
hendislik çalışmaları devam ederken, daha
yüksek teknolojili komponentler ve katma
değerli ürünlerle ilgili AR-GE çalışmaları sür-
dürülüyor. Interlojistik alanındaki yüzde 100
elektrikli TRAGGER markalı araçlar, bu
platformun ürünü. Bugün Mercedes, Asel-
san gibi şirketlere satılan elektrikli araçla-
rın 2019’da Avrupa pazarına da sunulması
hedefleniyor. Şirket ayrıca artırılmış ger-
çeklik alanında kendi ürün ve çözümlerini
üretiyor ve bu çözümleri Almanya’da fark-
lı kurumlara satıyor.

Elektrikli araç ürettiler
Cadem, Ali Serdar Emre ve Saffet Çak-

mak tarafından 1998 yılında kurulmuş bir
şirket. Emre ve Çakmak İTÜ’de Makine Mü-
hendisliği okurken tanışıyor. Çakmak pro-
fesyonel iş hayatına bir şirkette başlıyor,
Emre ise girişimci oluyor. Daha sonra 1998

Endüstriyel üretimine 20 yıl önce adım atan Cadem’in geliştirdiği elektrikli araçlar, yakın zamanda
ilk satışlarını gerçekleştirdi. Şirketin artırılmış gerçeklik alanında sunduğu ürün ve çözümler,
Türkiye’nin önde gelen firmaları ve Almanya’da farklı müşteriler tarafından kullanılıyor. Hedef bu
ürünleri globalleştirmek. 

Fatoş Bozkuş / fbozkus@ekonomist.com.tr

Üniversitelerle işbirliği yapılıyor
Cadem yakın zamanda üniversitelerdeki kuluçka merkezleriyle de işbirliğine
başladı. İTÜ ve ODTÜ işbirliği yapılan üniversiteler arasında. Amaç ise prototip
haline gelmiş fikirlere uzmanlıkları doğrultusunda destek vermek. Saffet Çakmak
bu destekle ilgili şunları söylüyor: “Girişimciler fikri prototip haline getiriyorlar
ama endüstriyel tasarım, mühendislik, üretim metotları, satış, hukuk ve finans
konusunda desteğe ihtiyaçları var. Bunun için de yatırım almak için yola çıkıyorlar.
Biz bu desteği onlara vermek için yaptık bu işbirliğini. Özellikle elektrikli araç
konusunda projesi olan girişimcilere koçluk yapmaya konumladık kendimizi. Yol
boyunca bu kişilere ortak da olabiliriz.” 

Yerli elektrikli
araba ürettiler

ALİ SERDAR  EMRE - SAFFET ÇAKMAK  
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ediyor. İlk olarak Mercedes üç araba aldı
bizden. Ardından Aselsan ve TEI’ye satış
yaptık. Şimdi yeni havaalanında test edi-
liyor. Bir iki yıl içinde ürünlerimizi Avrupa
Birliği ülkelerine satmak istiyoruz.”

Yerli artırılmış gerçeklik ürünleri   
Sanal Gerçeklik Teknolojileri (Virtual

Reality) ve Artırılmış Gerçeklik Teknoloji-
leri (Augmented Reality) Türkiye’de her ge-
çen gün popülerlik kazanıyor. Şirket de bu-
nu görerek kendi artırılmış gerçeklik ürün-
lerini oluşturdu. Hatta bu ürünler ihraç edil-
di. Ürün ve çözümlerini  savunma sanayi
ve havacılık endüstrilerine sunduklarını ve
bu sektörün önemli şirketlerine proje ge-
liştirdiklerini söyleyen Ali Serdar Emre, da-
ha sonra artırılmış gerçeklik teknolojisini
kullanarak, Augmented Distant Services
adında endüstrilerde, uzaktan teknik des-
tek verme  konusundaki  ürünlerini orta-
ya çıkardıklarını anlatıyor. CDMVision mar-
kasıyla endüstri, savunma, havacılık sek-
törlerine artırılmış ve sanal gerçeklik
alanlarında yeni ürün ve çözümler suna-
cakları bilgisini de veriyor. Emre “CDMVi-
sion ile Endüstri 4.0 süreçlerinin önemli bi-
leşenlerinden birisi olan artırılmış gerçeklik
çözümlerini de Almanya’da daha da kuv-
vetlendirip Avrupa pazarına açma hedefi-
ni gerçekleştirme sürecindeyiz” diye ko-
nuşuyor. 
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yılında yolları kesişiyor ve bilgisayar des-
tekli mühendislik merkezinin kısaltması
olan CADEM’i kuruyorlar. Kuruluşundan iti-
baren de özellikle otomotiv, savunma ve
havacılık sektörlerine ürün geliştirme, ta-
sarım ve mühendislik alanlarında destek
sağlıyorlar. 

Bugün 400’ün üzerinde müşterisi bu-
lunan Cadem, pek çok müşterisiy-
le birlikte komple ürün geliş-
tirme çalışmaları yanında,
pazarın ihtiyaçlarına yö-
nelik katma değeri yük-
sek araç geliştirme ve
üretme projelerini de
sürdürüyor. Özellikle
otomotiv, savunma
sanayi, havacılık, ray-
lı araçlar, tarım ve iş
makineleri sektörüne AR-
GE, ürün tasarımı, prototip
parça ve komple araç geliştirme
hizmetleri verdiklerini söyleyen Cadem
ortaklarından Saffet Çakmak, kendilerinin
de intralojistik elektrikli hizmet aracı ailesi
geliştirdiğini ve bunun 6 ay önce ticari-
leştirildiğini belirtiyor. Çakmak bu proje-
yi şöyle anlatıyor: 

“Kendimiz otomotiv sektöründe iyi bir
oyuncu olmaya konumladık ve kendi elek-

trikli hizmet aracı aile-
mizi yapmak için yola çık-

tık. 100 kişilik bir mühendislik
ekibimizle çalışmalara başladık.

CDMMobil markasını oluşturduk. Bu mar-
ka çatısı altında ilk elektrikli hizmet aracı
markamız olan TRAGGER’i hayata geçirdik.
6 ay önce ürünümüz ticarileşti. Aracımız
fabrika, turistik, tesis, üniversite ve hava-
limanı gibi geniş metrekareli alanlarda yük
ve insan taşıması yapmak amacına hizmet
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Türkiye’de 3 bira fabrikası, 2 malt fabrika-
sı ve 1 şerbetçiotu işleme tesisi ile kendi sek-
töründe lider konumda bulunan Anadolu
Efes, ülkedeki girişimcilik ekosisteminin ge-
lişimi için de elini taşın altına sokan şir-
ketlerden biri. Üniversiteler ile yakın işbir-
liği içerisinde olan şirket, isteyen öğrenci-
lerle birebir çalışıyor ve prototipler üreti-
yor. Biz de Anadolu Efes Türkiye Genel Mü-
dürü Tuğrul Ağırbaş ile hem şirketin giri-
şimcilik ekosistemine yaptığı katkıları hem
de yeni dönemdeki girişimcilik trendlerini
konuştuk. Ağırbaş’a sorularımız ve aldığı-
mız yanıtlar şöyle:

Anadolu Efes olarak girişimciliğe ne za-
mandan beri destek veriyorsunuz?

Gençlere ve geleceğe inanan bir şirket
olarak girişimcilik ekosistemini çok önem-
siyoruz. Sektörümüzde kurulduğumuz gün-
den bu yana ilklerin ve yeniliklerin öncüsü
olduk. Özellikle bu konuda çalışma yapan
genç girişimcilerin her zaman yanında olu-

yoruz. 
Genç girişimciler için ne tür projeler or-

taya koyuyorsunuz?
Anadolu Efes olarak inovasyonu ve gi-

rişimciliği uzun yıllardır destekliyoruz. Üni-
versite öğrencileri ile belirli alanlara yönelik
iş fikirleri için birebir çalışıyoruz. ODTÜ - Or-
ta Doğu Teknik Üniversitesi Tasarım Fabri-
kası ile son 2 yıldır işbirliği yapıyoruz ve fark-
lı bölümlerden üniversite öğrencileri ile ça-
lışıyoruz. 2018 yılında farklı üniversiteler-
den öğrencilerle 1 ay süren inovasyon kam-
pı yaptık. Bu kampta öğrenciler hem ino-
vasyon süreçlerini öğrendiler hem de bizim
tanımladığımız iş problemi için yaratıcı çö-
zümler bularak prototip ürettiler. Şimdi bu
fikri üzerinden çalıştığımız bir projeye en-
tegre etmek için çalışıyoruz. 

Şirket-üniversite işbirliği girişimcilik ko-
nusunda nasıl bir sinerji yaratıyor?

Sektörün gelişmesine katkıda bulunmak
en önemli görevlerimizden. Bunun içinde sü-

rekli yeniliklere açık olmak ve değişen dün-
yayı takip etmek gerekiyor. Bunun en iyi yol-
larından birinin de üniversitelerle çalışmak
olduğuna inanıyoruz.  Gençlerle çalışmanın
çok başarılı sonuçlarını görüyoruz ve bu
doğrultuda girişimciliği destekliyoruz.  Gü-
nümüzde birçok şirket üniversitelerle yakın
ilişkiler geliştirerek birçok değerli projenin
hayata geçmesine öncülük ediyor.

Genç girişimciler sizce 2019’da hangi
alanlara yoğunlaşmalı?

Dünya büyük dijital dönüşümün içinden
geçiyor. Teknolojinin başrolde yer aldığı bu
yeni dönemde yapılacak yatırımlar sürdü-
rülebilir büyümeye destek olacak. Dijital-
leşme ile birlikte tüketici eğilimleri ve ihti-
yaçları da gelişiyor, farklılaşıyor. Bu noktada
yeni ve kişiselleştirilmiş ürünlere odaklan-
manın önemi önceki yıllara göre daha da
arttı. Perakende ve alışveriş dünyasında tü-
keticilerin hayatını kolaylaştıran, dene-
yimlerini iyileştiren, fonksiyonel bir fayda
sağlayan, en iyi hizmeti/ürünü en kaliteli şe-
kilde almalarını sağlayan basit ama eğlen-
celi uygulamaların öne çıkacağını düşünü-
yoruz. Öte yandan tarım sektörü hem ül-
kemiz hem de dünya için stratejik öneme
sahip. İnsanoğlunun temel ihtiyacı olan bes-
lenmenin tek cevabı olan tarımda teknolo-
jiye, tarımda dijitalleşmeye de yatırım ya-
pılmalı.

Anadolu Efes, ülkedeki girişimcilik ekosisteminin gelişimi için elini taşın altına sokan şirketlerden
biri. Üniversiteler ile yakın işbirliği içerisinde olan şirket, isteyen öğrencilerle birebir çalışıyor ve
prototipler üretiyor. Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, “Tarım sektörü hem
ülkemiz hem de dünya için stratejik öneme sahip. Tarımda dijitalleşmeye yatırım yapılmalı” diyor.

Aram Ekin Duran / eduran@ekonomist.com.tr

“Girişimcilik, artık Türkiye’de odak konu”
“Türkiye’de son beş yılı kapsayan bir girişimcilik ekosistemi dönüşümü yaşanıyor.
İçinde bulunduğumuz dijital dönüşüm çağında girişimciliğin önemi daha da artıyor.
Yeni iş fikirlerinin başarılı bir şekilde hayata geçmesi sektörlerin gelişimi için çok
kıymetli. Girişimcilik Türkiye’de odak konulardan biri. Bu konuda işbirlikleri ve
teşvik programları her geçen gün artıyor. Türkiye’deki girişimciler yurt
dışındakilere göre fırsatlara erişmek ve kaynak bulmak için çok çaba sarf etmeleri
gerekiyor. Özel sektörün bu alandaki desteğinin artması önemli.”

“Dijital tarıma 
yatırım yapılmalı”
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ket olarak desteklediğimiz girişimlerden bi-
ri eğlence mekanları ve restoranlar için akıl-
lı servis çözümleri üreten, Can Algül tara-
fından kurulan yerli bir girişim olan Pubinno.
Akıllı musluk projesi işletmelerin en büyük
sorunlarından olan fire oranının düşmesi ve
aynı zamanda ürünün her seferinde aynı
miktar ve soğuklukta servis edilmesini
sağlayarak kaliteli bir servise imkan veri-
yor. Ürünün bir diğer özelliği anlık satış ve
stok kontrolü takibi yapılmasını sağlama-
sı. Bu cihazı Pubinno ile birlikte geliştirip hiz-
met noktalarımızda kullanmaya başladık.  

Sosyal sorumluluk alanında ne gibi faa-
liyetleriniz var?

Desteklediğimiz projeler kapsamında
200 kadın istihdam edildi ve bu sayı art-
maya devam ediyor. Isparta Kuyucak’ta “La-
vanta Kokulu Köy”, İzmir Seferihisar’da “Se-

ferihisar’ın Geleneksel Mutfağı”, Mardin’deki
“İpekyolu Misafir Evi”, Bursa Misi Köyü’nde
“Gel bir gün Misili ol”, Balıkesir Edremit’te
“Nar Kadın Edremit’in Yöresel Tatları”
özellikle kadın girişimcilerin desteklendiği
projelerin en güzel örneklerinden. Ayrıca
WWF-Türkiye işbirliğiyle yürüttüğümüz,
Türkiye’de arpa ve şerbetçiotu üretiminde
köklü bir dönüşüme katkıda bulunacak, Akıl-
lı Tarım projemizde arpa ve şerbetçiotu çift-
çisini akıllı ve doğaya duyarlı tarım uygu-
lamalarıyla tanıştırırken genç çiftçiler için
bir fon programı da başlatacağız. Gençle-
rimizi tarımsal üretime teşvik etmeyi amaç-
lıyoruz.
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Kuluçka merkezleri ile ortak projeleri-
niz var mı?

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent ile iş-
birliği yaparak erken aşama kuluçka mer-
kezi olan İTÜ Çekirdek’in ana paydaşların-
dan biri olduk. Tüm yıl boyunca girişimci-
lerle çok yakın çalıştık, onlarca girişimciyi
dinledik, iş modellerini anladık. Anadolu Efes
çalışanlarından oluşturduğumuz gönüllü
mentor ekibimizle girişimcilere uzmanlık
alanlarımızda mentorluk yaptık. İşimize en-
tegre edebileceğimiz olası girişimler için iş
birimlerimizle toplantılar yaptık. Girişimci-
lerin iş modellerinin gelişmesine katkıda bu-
lunurken biz de farklı alanlarda yeni mo-
delleri pilotlama, deneme fırsatı bulduk.
Hatta bazılarının direkt müşterisi olduk ve
ürünlerini satın aldık. Proje geliştiren giri-
şimciler arasından, ön kuluçka aşamasını
başarı ile bitiren üç girişimi Big Bang
Start-Up Challenge etkinliğinde Anadolu
Efes Özel Ödülü ile ödüllendirdik. Akıllı Mag-
net, Intenseye ve Levitate girişimleri Ana-

dolu Efes’in finansman desteğine hak ka-
zandı. Bu ödül ile hem işlerini geliştirmek
için finansal destek aldılar hem de  Anadolu
Efes ile iş modelleri üzerinde daha yakın-
dan çalışmak için fırsat buldular.

Genç girişimcilerin parlak projelerini
kendi sektörünüzde uygulama fırsatınızı olu-
yor mu?

Sektörün gelişimi için de farklı za-
manlarda raftaki ürünleri takip etmekten,
soğutucularımızın daha verimli çalışması-
na kadar farklı konularda girişimlerle çeşitli
işbirlikleri yapıyoruz. Pilot bölgelerde ürün-
leri deneyerek, bu ürünlerin daha da ge-
liştirilmesine katkı sağlıyoruz. Örneğin; şir-
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YENİ EKONOMİ 2.0

Kendi memleketim olan
KKTC’deki ekonomik
gelişmeleri yakından takip
ediyorum. Adayı en son Aralık
ayında ziyaret ettim.
Türkiye’den NET Holding ve
Altınbaş Holding KKTC’nin en
büyük yatırımcıları arasında
yer alıyor. Türkiye’den
yüzlerce şirket KKTC’de en az
bir ofis / şube / mağaza
bulunduruyor; binlerce şirket
de KKTC’nin yerli şirketleriyle
ticaret yapıyor. KKTC
kapladığı alana ve sahip
olduğu nüfusa bakıldığında
küçük bir ülke olarak görülse
de ekonomisinin büyüklüğü
itibariyle adından söz ettiren
bir ülkedir. Dergimiz KOBİ’leri
odağına aldığı için, bu ayki
yazımda Türkiye’deki
KOBİ’lerin kaçırmaması
gereken bazı iş fırsatlarından
bahsetmek istiyorum.

1
İnşaat sektörünün
desteklediği yan
sektörlerdeki fırsatlar:

KKTC’de uzun yıllardır
çözülemeyen bir ara eleman
sıkıntısı vardır. Geçtiğimiz 40
küsur yılda Türkiye’den ve
diğer ülkelerden adaya göç
eden kişiler maalesef bu
sıkıntının giderilmesi için
yeterli olmamıştır. Son
dönemde, teknik bilgi ve
beceri gerektiren alanlarda,
yetişmiş işgücüne olan talep
patlama noktasına gelmiştir.

üzerinden KKTC’ye
getirilmektedir. KKTC, ikinci
el otomobil ithalatı
konusunda son derece esnek
politikalar uygulamaktadır ve
bu işle uğraşan çok sayıda
tüccar bulunmaktadır. Diğer
yandan, KKTC’ye uygulanan
ambargoların bir sonucu
olarak global otomobil
markaları KKTC’de yetkili
servis açamıyor. Neticesinde
adada bulunan yüzbinlerce
otomobil, oto sanayi
sitelerinde her marka araçla
ilgilenmeye çalışan ve bu
nedenle hiçbir marka ve
modelde tam olarak
uzmanlaşmayan kaporta
atölyelerinde bakım ve
onarım görmeye mahkum
oluyor. Araç sahiplerinin
güvenle araçlarını teslim
edebilecekleri servislere
yüksek ihtiyaç var. Ek olarak,
Türkiye’de her mahallede
görmeye alıştığımız detaylı
temizlik, mini hasar onarımı
gibi hizmetler KKTC’de yok
denecek kadar az.

3
Tarım ve hayvancılık
sektöründeki fırsatlar:
KKTC’nin az yağmur

yağan kurak bir bölgede
bulunması nedeniyle tarım
ve hayvancılık sektörlerinin
gelişmesinin önünde
geçmişte ciddi engeller
bulunuyordu. Türkiye’den
denizin altından boru ile

Cem Ener
Kurucu Ortak 
BUBA Ventures

Örneğin; KKTC’de lüks
konutlara olan ilgi artmaya
başlamıştır. Girne şehrinde
şu anda her biri 2-2.5
milyon TL’den alıcı bulan
yüzlerce villa inşa
edilmektedir. Kaba inşaat
sonrası tüm detaylar ise
müteahhitlerin korkulu
rüyası haline gelmiştir. Zira
çatı sistemi, dış cephe ısı
yalıtımı (mantolama), çift
cam PVC pencere, çelik kapı
gibi ürünlerin uygulamasını
yapan işletmelerin sayısı
çok azdır. KKTC’nin 3 büyük
şehrinde (Lefkoşa, Girne,
Gazi Mağusa) bu alanlarda
faaliyet gösteren yeni
KOBİ’lere fazlasıyla ihtiyaç
vardır.

2
Otomotiv sektörünün
desteklediği yan
sektörlerdeki fırsatlar:

KKTC’de toplu ulaşım
imkanları sınırlı olduğu için
neredeyse yerli nüfusa eş
miktarda kayıtlı plaka
bulunmaktadır. Geçmişten
günümüze taşınan bir
alışkanlık olarak en yüksek
ilgiyi Japon otomobilleri
görmektedir. Ardından
Alman otomobilleri
gelmektedir. Ayrıca,
KKTC’de gördüğünüz
otomobillerin çoğunu
Türkiye’de göremezsiniz.
Türkiye’de satılmayan
birçok model İngiltere

KKTC’DE KOBİ’LERİ 
BEKLEYEN FIRSATLAR
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KKTC’ye su taşıma projesi
tamamlandı ve bu proje ile
KKTC’nin kaderi değişti.
Geçmişte ekilmeyen ve vahşi
yaşama terk edilen tüm
araziler artık tarıma elverişli
hale getirilmeye çalışılıyor.
Susuzluğun zincirleme
etkisiyle büyükbaş
hayvancılıkta yaşanan arz
sıkıntısı ise hala çözüm
bekliyor. KKTC’deki 5 yıldızlı
otel işletmecileri hala
piyasada düzgün dana eti
bulamadıklarından şikayet
ediyorlar. Bu durumu
süpermarketlerin kırmızı et
reyonlarında da net bir
şekilde görebiliyorsunuz.
Özetle, arazi fiyatları daha
fazla yükselmeden KKTC’ye
yatırım yapmanızda ve tarım
ve hayvancılık sektörlerinde
pozisyon almanızda büyük
fayda var.

4
Sağlık sektöründeki
fırsatlar: KKTC’de sosyal
devlet anlayışı hakim

olmasına rağmen henüz
sağlık hizmetlerine erişim
konusundaki sıkıntılar
çözülmüş değildir; aksine
sıkıntılar bir volkan gibi
yükselmeye devam
etmektedir. Çünkü adadaki
sağlık kuruluşlarının toplam
kapasitesi artan nüfusun
ihtiyaçlarına cevap veremez
hale gelmiştir. Türkiye’de son
15 yılda sağlık sisteminde
yaşanan dönüşümün bir gün
KKTC’de de yaşanacağından
eminim fakat şu an için
acilen özel sektör
yatırımlarının devreye
girmesi gerekiyor. Rekabetçi
fiyatlarla hizmet veren özel
sağlık kuruluşlarının sayısı
henüz az. Olanlarda ise her
türlü branşı bulamıyorsunuz.
Birçok hasta tedavi olmak
için hala 1-2 günlüğüne
İstanbul’a veya Ankara’ya
gitmeye mecbur kalıyor.

Geçmişte KKTC’nin nüfusu az
olduğu için rantabl olmayan
hastane yatırımları, nüfusun
artması sayesinde artık
rantabl olmaya başladı.

5
Perakende sektöründeki
fırsatlar: KKTC ile Güney
Kıbrıs Rum Yönetimi

(GKRY) arasındaki sınır kapısı
sayısı 10’a yaklaştı. GKRY’de
yıl boyu yaşayan nüfusun
yaklaşık olarak 1 milyon
olduğu ve üstüne yılda 3
milyon turistin ülkeye geldiği
biliniyor. Tüm bu insanlar
aslında KKTC perakendecileri
için potansiyel müşteri. Fakat
bu yüksek potansiyele
rağmen KKTC’de sınır
kapılarına yürüme
mesafesinde bulunan
marketlerin sayısı çok az.
Olanlar ise semt bakkalı
büyüklüğünde ve ürün
çeşitliliği çok az. GKRY’deki
marketlerin fiyatlarını bizzat
inceledikten sonra, sınır
kapılarına yakın noktalarda
market açan girişimcilerin

çok kazançlı yıllar
geçireceklerinden kesinlikle
eminim.

6
Bilişim sektöründeki
fırsatlar: KKTC’deki
şirketler henüz dijital

çağa tam olarak adapte
olmuş değiller. Şirketlerin
ciddi bir dijital dönüşümden
geçmeleri gerekiyor.
Bankaların ATM, internet ve
mobil bankacılık altyapıları
Türkiye’de alıştığımız
standartların 10 yıl
gerisinden geliyor. Diğer
yandan KKTC’de 20’ye yakın
üniversite faaliyet gösteriyor
ve hepsinin kendi süreçlerine
uygun tasarlanmış
yazılımlara ihtiyaçları oluyor.
Kamu kurumlarının çoğunun
web sitesi mobil uyumlu
değil. Tüm bu eksikleri
kapatabilecek işinin ehli
firmalarımızın KKTC’de
pazarlama ve satış sonrası
destek ekiplerini gecikmeden
kurmalarını tavsiye
ediyorum.
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ABD
Firma Adı: Shishli Dış Ticaret

Adres:Halaskargazi Cad. Etfal Sok. B.Blok
No:12 Şişli - İstanbul
Yetkili Kişi: Suzan Aykol / Yurt Dışı 
Pazarlama Müdürü
Cep Tel: +90.548.8242580 
e-mail: marketing@shishli.com 
İstanbul merkezli dış ticaret firmasının, ABD’ye
ihraç edilmek üzere bay/bayan hazır giyim
ürünleri üreticileri ile görüşmek istediği
bildiriliyor. 

Firma Adı: Anatolia Group Limited
Partnership

Adres:30 E. Georgia St. #414 Indianapolis, IN,
Yetkili Kişi: Arif Uğur / Managing Partner
Tel: +1.317.478-0896
e-mail: info@anatoliadefense.com 
ABD, Indianapolis’de mühendislik, geliştirme,
imalat, onarım ve lojistik alanlarında
müşterilerinin ihtiyaç duyabilecekleri her
konuyla ilgilenmek ve çözüm getirmek için
kurulmuş olan ve gelişmiş bir uluslararası ağa
sahip olduğu belirtilen Anatolia Group LP
Şirketinin; Amerika’ya ürün ihraç edecek olan
yaşam bilimleri endüstrilerindeki şirketlere
ürünlerin FDA kaydı ve uyumluluğu için paket

çözümler sunduğu bildiriliyor. FDA (U.S. Food
and Drug Administration / A.B.D. Gıda ve İlaç
İdaresi) A.B.D. Sağlık Bakanlığı'na bağlı; gıda,
diyet eklentileri, ilaç, biyolojik medikal ürünler,
kan ürünleri, medikal araçlar, radyasyon yayan
aletler, veteriner aletleri ve kozmetiklerden
sorumlu kuruluşudur. 

Firma Adı: Anatolia Group Limited
Partnership

Adres:30 E. Georgia St. #414 Indianapolis, IN
Yetkili Kişi: Arif Uğur - Managing Partner
Tel: +1.317.478-0896
e-mail: info@anatoliadefense.com 
ABD, Indianapolis’de mühendislik, geliştirme,
imalat, onarım ve lojistik alanlarında
müşterilerinin ihtiyaç duyabilecekleri her
konuya çözüm getirmek için kurulmuş olan ve
gelişmiş bir uluslararası ağa sahip olduğu
belirtilen Anatolia Group LP Şirketinin; yeni
kurulan ve henüz bir finans direktörü istihdam
etmemiş şirketler için de bir dizi dış kaynaklı

finansal danışmanlık hizmeti sunduğu
bildiriliyor. Şirketin finansal hizmetler
danışmanlık grubunun, finansal çözümler ve
ihtiyaçlar doğrultusunda IPO hazırlığı, denetim
hazırlığı, tahakkuk muhasebesine dönüştürme,
iç kontrol ve altyapı, gelir tanıma, tahakkuk
muhasebesi, birleşme ve satın alma (M & A)
desteği, şirket işlerinin tersine dönmesi ve
çözünmesi durumlarında destek hizmetleri
sunduğu belirtiliyor. 

BULGARiSTAN
Firma Adı: Pharma Vet Ltd., Shumen

Tel: +359.54.801-215; 
e-mail: farma_vet@abv.bg ; 
web: https://farmavet.bg
Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçiliği, Ticari ve
Ekonomik İlişkiler Ofisi tarafından; veteriner
ilaçları ve evcil hayvanlar için granül yem
üreticisi olan Pharma Vet Ltd. – Shumen
Şirketinin, ürünlerinin Türkiye’de tanıtım,
temsilciliğini, satışını yapabilecek firmalarla

Yurtdışından
23 işbirliği teklifi

3

4

2

Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’ne (TOBB) eylül ayı
içerisinde farklı ülkelerden
birçok işbirliği teklifi geldi.
Sizler için 23  farklı işbirliği
çağrısını derledik. 

1
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bağlantı kurmak istediği bildiriliyor. Şirketin
iyi üretim uygulamalarını karşılayan 30'dan
fazla lisanslı ürüne ek olarak yem, süt
ikameleri, biyositler ürettiği ve Sağlık
Bakanlığı'na kayıtlı 40'dan fazla farklı hijyenik
müstahzar üreticisi olduğu belirtiliyor. 

HOLLANDA
Firma Adı: Spa World Hotel

Adres:Hamdijk 5, 9693 TB Bad Nieuweschans
The Netherlands
Yetkili Kişi: Cemil Sedat Güren 
Tel: +31.50.2600605; 
e-mail: sedat@dewereldbazar.nl; 
web: www.dewereldbazar.nl
Hollanda - Almanya sınırında, yurttaşımıza ait
35 000 m2 arazide bulunan, tüm ruhsatları
alınmış, 170 odalı 4000 m2 kapalı subtropik
ve 600 m2 (36 °C) açık termal havuzlu termal
otel projesine yatırımcı ortak arandığı
bildiriliyor. 

Firma Adı: Europa & Turkey Trade
Information Centre

Adres:Nieuwe Stationsweg 9/B3 9751 SZ
Haren, The Netherlands
Yetkili Kişi: Cemil Sedat Güren
Tel: +31.50.2600605; 
e-mail: info@europe-turkey.com ; 
web: www.europe-turkey.com
Avrupa ve Balkan ülkelerine açılım yapmak,
şirket kurmak ve devamındaki idari ve hukuki
işlemler için destek almak, gayrimenkul
almak, yatırım yapmak, ürünlerini sürekli
olarak toptan satış ve bayilik yöntemiyle

satmak isteyen tüm üreticilere gereksinim
duydukları hizmetleri profesyonelce
verdiklerini ifade eden yurttaşımız Cemil
Sedat Güren, müşterilerinin karşılaştıkları
zorlukları aşmada yardımcı olabileceklerini
belirtiyor.

İRAN
7 - Firma Adı: İbrahim Ramazani

Adres:Bazirgan - İRAN
Yetkili Kişi: İbrahim Ramazani
Cep Tel: +90.506.0646467
e-mail: ibrahim.ramazani@gmail.com ; 
İran'dan toptan Robbi, Mazafati, Piyarum,
Zahidi hurması temin eden İbrahim
Ramazani, hurma ithalatçılarıyla irtibat
kurmak istiyor.

Firma Adı: Golden Fiber Co.
Adres:Hafte tir, Qaem Maqam

Farahani str. 021 Tehran – IRAN
Yetkili Kişi: Tannaz Akbari / Correspondence
Tel: +98.912.2995696
e-mail: cml@goldenfiber.com.tr 
Firmanın en az 10000 MT/Ay sipariş
koşuluyla 70/30 ya da 60/40 LPG ihraç
etmek istediği bildirilmiştir. Ödemelerin
%100 LC ya da TT olacağı ve sevkıyatın FOB
Asaluyeh ve/veya Bandar Abbas
limanlarından olacağı belirtiliyor.

İSRAİL
Firma Adı: 911 FASHION

Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren 
Tel: +972.3.5631020

e-mail: yonatk@chamber.org.il 
Önde gelen uluslararası markaları İsrail
piyasasına tanıtmak amacıyla 2001 yılında
kurulmuş olan moda giyim ve aksesuar
şirketinin; orta ölçekte üretim yapan şirketlerle
iş yapmak istediği bildiriliyor. Şirketin, yüksek
kaliteli kumaşlardan kadın giysileri (pamuk,
tencel, modal, keten, dokuma kumaşlardan ve
viskozlardan ipek, taranmış pamuk, örgü
kumaşlarda keçe), erkek giysileri (bomber
ceketler, naylon yağmurluklar ve dimi ürünler
ve farklı yıkama özelliklerine sahip tişörtler),
çocuk giysileri (0-5 yaş) - çocuklar için dokuma
giysiler yanı sıra pamuk interlok bebek giysileri
üzerine benzersiz uluslararası moda ve yaşam
tarzı markalarını temsil ettiği belirtiliyor. İsrail
Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) üyelerinden
birisi olan şirketle ilk temas, İsrail Ticaret
Odaları Federasyonu aracılığıyla yapılacak. 

Firma Adı: Open Aluminum Design
Ltd.

Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren 
Tel: +972.3.5631020
e-mail: yonatk@chamber.org.il 
Kamu ve özel sektördeki her türlü inşaatın
başından sonuna kadar denetim, mühendislik
ve teknik danışmanlık işlerini yürüten girişimci
bir müteahhitlik şirketinin; alüminyum / ahşap
/ ahşap-alüminyum pencere ve kapılar,
alüminyum pergolalar, cam vb. ithal etmek
istediği bildiriliyor. Şirketin, alüminyum işinde
dünyadaki en ileri tedarikçilerin ithal ürünleri
dâhil olmak üzere, özel sektörde,
apartmanlarda ve lüks villalarda geniş
deneyime sahip olduğu belirtiliyor.

KENYA
Firma Adı: Moel Enterprises C/o

AVT/DUPONT GROUP
Adres: Afriq Centre, Office # 5, Mombasa
Road, P.O. Box 53876---00200, City Square,
Nairobi, Kenya,
Yetkili Kişi: MOHAMMED H. KARUGU 
e-mail: mkarugu65@gmail.com ;
Kenya merkezli bir Doğu Afrika firması; Doğu
Afrika'daki çeşitli iddialı ve kombine projeleri
için Türkiye'den JV ortakları aradığını
bildiriyor. Söz konusu projeler: yerel ve ihracat
pazarlarını hedef alan bir çiftlik projesi ve
çiftçilik, rüzgâr ve güneşten hibrid elektrik

7
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enerjisi üretimi, hidroelektrik elektrik
enerjisi üretimi, CNG ve EV'li taşıt araçları
montaj tesisi, hem LPG hem de doğalgaz için
Kenya'da (Mombasa) bir gaz depolama
tesisinin inşa edilmesi. 

Firma Adı: Moel Enterprises C/o
AVT/DUPONT GROUP

Adres:Afriq Centre, Office # 5, Mombasa
Road, P.O. Box 53876---00200, City Square,
Nairobi, Kenya, 
Yetkili Kişi: MOHAMMED H. KARUGU 
e-mail: mkarugu65@gmail.com ; web:
Kenya merkezli bir Doğu Afrika firması;
Kenya menşeli aşağıdaki ürünlerini ülkemize
ihraç etmek istediğini bildiriyor. Çay
(aromalı, yeşil çay dahil), kırmızı soğan,
mango cipsleri, muz unu, yemeklik ayçiçeği
ve palm yağı, macadamia ve kaju fıstığı,
Kenya’nın dünyaca ünlü kahvesi, baharatlar,
susam tohumları, taze zencefil, bal, chia
tohumları ve biberiye. Firma, Türkiye’den de
hurma, zeytinyağı ithal etmek istediğini
belirtiyor.

RUSYA
Firma Adı: Intensive technologies,

LLC
Adres: Office 13, 5, Smolyaninova Street,
214031, Smolensk, Russian Federation
Yetkili Kişi: Yuri Lavrov 
Tel: +7.910.726 84 95; 
e-mail: lavrov@hozain.com ; 
web: www.hozain.com
Rusya Federasyonu Ticaret Temsilciliği
tarafından; “Hozain” markası altında sığır
besiciliği için tarım makineleri (yatay ve
dikey tip yem karıştırıcıları, sığır yatakları
için saman üfleyiciler, tarımsal yüklerin
nakliyesi için yarı römorklar, gübre serpme
makineleri) üreten Intensive technologies,
LLC Şirketinin, ürettiği makinelerin başka
ülkelerde satışı için bayiler (ticari ortak)
aradığı bildiriliyor. Şirket bu ticari işbirliğinin
dışında Rusya'da tarım makineleri üretimi
için bir de stratejik ortak arıyor. 

14 - Firma Adı: AGRO TRADE LTD
Adres:21403S molensk bölgesi,

Smolensk şehri, N-Neman sokak, No23b,
ofis.52 Russian Federation, 

Tel: +7.920.3355720; 
e-mail: agrotrade.sm@yandex.ru ;
Rusya Federasyonu Ticaret Temsilciliği
tarafından; mantar önleyici özelliklerine
sahip, bakır ve amonyak bazlı yeni nesil
”MedAgro” ve “CopperAgro” adlı çevre dostu
tarım ilaçları ile hayvancılıkta kullanılan
veterinerlik ilaçları üreten AGRO TRADE LTD.
Şirketi’nin ürünlerini Türkiye piyasasına da
sunmak istediği bildiriliyor. 

Firma Adı: MERCURY
Adres:Russian Federation, Altai

Region, Barnaul, Lenina pr., 156-А, ,
Tel: +7.3852.500-289; Faks:.. ; 
e-mail: agroexport@22brn.ru 
Rusya Federasyonu Ticaret Temsilciliği
tarafından; Altay Bölgesi’nde kendisine ait 70
000 hektar arazisinde çeşitli tarımsal
ürünlerin üretimi, işlenmesi ve ticareti
konusunda uzmanlaşmış olan MERCURY
Şirketi’nin Ülkemize tahıl ürünleri (buğday,
karabuğday, yulaf), yağlı tohumlar (keten
tohumu, kolza tohumu, ayçiçeği tohumu) ve
bezelye, soya fasulyesi, yeşil mercimek,
kırmızı mercimek, kolza yağı ihraç etmek
istediği bildiriliyor. 

Firma Adı: Sibirskiy Znakhar, OOO
Yetkili Kişi: Vladimir Rettling 

/ Export Director
Tel: +7.800.222-05-52;
e-mail: sale@sibznahar.com ;
web: https://sibznahar.ru/en
Rusya Federasyonu Ticaret Temsilciliği

tarafından; Sibirskiy Znakhar, OOO adlı Rus
Şirketinin, Sibirya’da yetişen bitkilerden
üretilen, herhangi bir kimyasal katkı
maddesi içermeyen çam kozalağı reçeli,
çam kozalağı şurubu ve farklı dut şurupları,
dut marmeladı, doğal el yapımı çikolata ve
bitki çayları ihraç etmek istediği bildiriliyor. 

Firma Adı: Siberian Ecological
Products LLC

Adres:Kombinatskaya street, 3 of.111 City of
Novosibirsk, Russia, 630015,
Yetkili Kişi: Timofeev Semen Sergeyevich /
CEO
Tel: +7.913.371-33-77; 
e-mail: info@eco-sib.com ; 
web: www.eng.eco-sib.com
Rusya Federasyonu Ticaret Temsilciliği
tarafından; Altay Dağları, Sibirya taiga
topraklarında yetiştirilen ekolojik ürünler
ihraç eden "Siberian Ecological Products"
LLC Şirketinin yüksek kalitede ekolojik
ürünleri ülkemize de ihraç etmek istediği
bildiriliyor. Şirketin, böcek ilaçları, sentetik
mineral gübreler, büyüme düzenleyicileri,
gıda katkı maddeleri ve genetiği
değiştirilmiş ürünler kullanılmaksızın
yetiştirilen gıda ürünlerini ihraç ettiği
belirtiliyor. Şirketin bölgelerine göre
aşağıdaki ürünleri ihraç ettiği belirtilmiştir:
Altay Bölgesinden - tahıllar, ayçiçeği yağı,
Altay dağlarından - bal, sedir yağı, çam
fıstığı, Taigadan - bal, yabani meyveler,
sedir fındık reçeli ve Baykal bölgesinden -
su, yabani meyvelerden reçel. 
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SIRBiSTAN
Firma Adı: BAČEX

Adres:BAČ, JNA 133 SERBIA,
Yetkili Kişi: Jelena Antonić Jozing
Tel: +381.63.8270150; 
e-mail: j.antonic86@yahoo.com ; 
web: www.bacex.rs
1997 yılında bir aile kooperatifi olarak kurulan
ve bugün her yıl 10.000 ton GDO’suz soya
fasulyesi ve soya fasulyesinden elde edilen
ürünlerin ticaretini yaptığı ifade edilen BAČEX
Firmasının ürünlerini ülkemize de ihraç etmek
istediği bildiriliyor. Firma, tam yağlı soya irmiği
(tarife pozisyonu 1208 10 00 00), soya
küspesi/keki (tarife pozisyonu 23 04 00 00
00), ham soya fasulyesi yağı, kızarmış yumuşak
soya fasulyesi vb. ürünler ihraç ediyor. 

UKRAYNA
Firma Adı: IRLEN

Adres:Ukraine, Mykolaiv, prov. Sailing 11A / 1, 
Cep Tel: +380.50.100 83 39
e-mail: evgeniy.sagaydak@irlen.com.ua
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından;
nohut, bezelye, barbunya, mercimek, hardal,
sorgum, kişniş, şekerleme ayçiçeği tohumu,
buğday, arpa, darı, mısır üreticisi olan IRLEN
Şirketinin, ürünlerini ihraç etmek istediği
bildiriliyor.

Firma Adı: LANTRANS LTD
Adres: Ukraine, Zhytomir, Sergeya

Paradzhanova street, 127, ,
Yetkili Kişi: Alexandr Chernoguz
Cep Tel: +380.95.2512602
e-mail: simyauspikhu7@gmail.com
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından;
kemikli/kemiksiz sığır eti (dondurulmuş,
soğutulmuş, taze) [beef bone meat, boneless
meat (frozen, chilled, fresh)] üreticisi olan
LANTRANS LTD. Şirketinin, ürünlerini ihraç
etmek istediği bildiriliyor.

Firma Adı:
UKRZOOVETPROMPOSTACH

Adres: Ukraine, 03040, city Kyiv, 16,
Vasilkyvska, str.
Yetkili Kişi: Kirill Plysenko / Head of Foreign
Economic Department
Cep Tel: +380.67.325-07-10

e-mail: vedukrzoovet@gmail.com
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından;
hayvancılık, kümes hayvanları yetiştiriciliği,
veteriner hekimliği, bitkisel üretim alanlarında
karmaşık çözümlerini sunan
"UKRZOVETPROPPOSTACH" şirketler grubunun,
ürünlerimizi ülkelerinde sunabilecek ve uzun
vadeli dış ekonomik ilişkiler kurabilecek
güvenilir ortaklar aradığı bildiriliyor. Firmanın,
aynı zamanda hayvancılık ve veterinerlik için
kaliteli bir ürün üretim teknolojisine modern
yaklaşımların geliştirilmesi ve uygulanması
üzerinde aktif olarak çalışan karmaşık bir
deneysel danışmanlık ve yenilik merkezi
olduğu ve GMP, ISO standartları ve HASSP'ın
uluslararası sertifikalarına sahip olduğu
belirtiliyor. Veterinerlikle ilgili ilaçlar,
vitaminler ve küçük ev hayvanları için ilaçlar
üreten firmanın, müşterinin özel etiketi altında
üretim yapabildiği de belirtiliyor.

YUNANiSTAN
Firma Adı: KOZAT S.A. FINE FOODS

Adres:40-42 St. Nicholas Street, 27057
Tragano Ilias, Greece,
Tel: +30.2623.62430; 
Faks:+30.2623.61116 ; 
e-mail: kozat-sa@kozat.gr ; 
web: www.kozat.gr
Firmanın, Çanakkale Biga’da bulunan dolmalık
kırmızıbiber konservesi (HS – 2001902000)
fabrikasının satılmak istendiği bildiriliyor. 

Firma Adı: KAVAZIS PANOS
Adres: LIKOFOS SOUFLI, EVROS

THRACE/GREECE, 68400,
Yetkili Kişi: KAVAZIS PANOS 
Tel: +30.693.7292370; 
Faks:+30.255.4051279; 
e-mail: Kavazispanos@gmail.com 
Firmanın, İpsala sınırımıza çok yakın olan bir
bölgede, iş giysileri üretimi için bir ortak
aradığı bildiriliyor. Altyapısının tamam olduğu
belirtilen bölgede, devlet desteğinden dolayı
rekabetçi düşük işçilik ücretlerinin de söz
konusu olduğu vurgulanıyor. 
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Şanlıurfa Gıda Yöresel Ürünlerrı 04 OCAK 2019 13 OCAK 2019 Şanlıurfa Gıda Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı Şanlıurfa
Çukurova 12.Kitap Fuarı 05 OCAK 2019 13 OCAK 2019 Kitap, Süreli Yayın Adana
JUNIOSHOW BuRSA 09 OCAK 2019 12 OCAK 2019 Bebe ve Çocuk Hazır Giyim Bursa
36.Uluslararası İst.Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı 09 OCAK 2019 12 OCAK 2019 Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri İstanbul
2.Exponaz Agro Tarım, Hayvancılık, ve Gıda Fuarı 10 OCAK 2019 13 OCAK 2019 Tarım Makineleri, Hayvan Yetiştiriciliği Makine Ekipman ve Teknolojileri Aydın
EXPONATURA'19 10 OCAK 2019 13 OCAK 2019 9. Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı İstanbul
2.FIFEX -Futbol Endüstrisi Forum ve İhtisas Fuarı 11 OCAK 2019 13 OCAK 2019 Futbol Endüstrisi, Ekonomisi, Tedarikçileri, Üreticileri ve Sponsorları Antalya
1.Kitap Fuarı İstanbul 11 OCAK 2019 20 OCAK 2019 Kitap Fuarı İstanbul
Anfaş Hotel Equipment 16 OCAK 2019 19 OCAK 2019 Otel Ekipmanları, Tekstil, Dekorasyon ve Servis Ekipmanları Antalya
Anfaş Food Product 16 OCAK 2019 19 OCAK 2019 Yiyecek Ürünleri, Ambalaj ve Ekipmanları Antalya
Lifestyle Turkey- Muhafazakar Giyim Fuarı 17 OCAK 2019 19 OCAK 2019 Giyim Fuarı İstanbul
3. Expomen Agro 17 OCAK 2019 20 OCAK 2019 Tarım Makineleri, Hayvan Yetiştiriciliği, Makine Ekipman ve Teknolojileri İzmir
Carpet Wash and Clean Expo 18 OCAK 2019 20 OCAK 2019 Halı Yıkama, Kuru Temizleme, Çamaşırhane Ekipmanları ve Oto Yıkama Şampuan Makine ve Ekipmanları İstanbul
Leather & More İzmir 22 OCAK 2019 24 OCAK 2019 Deri ve Deri Konfeksiyonu İzmir
IF Wedding Fashion İzmir 22 OCAK 2019 25 OCAK 2019 Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim İzmir
CNR İMOB 2019- İstanbul Mobilya Fuarı 22 OCAK 2019 27 OCAK 2019 Her Türlü Ev ve Ofis Mobilyası İstanbul
PENTEX 8.Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı 23 OCAK 2019 26 OCAK 2019 Penye, Tekstil ve Teknolojileri Gaziantep
LESHOW İSTANBUL 24 OCAK 2019 26 OCAK 2019 Deri Giyim, Kürk Giyim, Hazır Konfeksiyon, Ayakkabı, Saraciye, Deri Aksesuar İstanbul
Aydın Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı 24 OCAK 2019 27 OCAK 2019 Tarım Gıda ve Hayvancılık Aydın
EMITT 2019 31 OCAK 2019 03 ŞUBAT 2019 Turizm İstanbul
Gaming İst. Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı 31 OCAK 2019 03 ŞUBAT 2019 Dijital Eğlence ve Oyun Teknolojileri Fuarı İstanbul
EV'leniyoruz 2019 31 OCAK 2019 03 ŞUBAT 2019 Evlilik Hazırlıkları, Konut Projeleri, Mobilya, Züccaciye, Gelinlik, Damatlık, Abiye, Çeyiz, Halı, Beyaz Eşya. Düğün Organizasyonu. Ev Elektroniği Samsun
Evlilik Dünyası 2019 Evlilik Hazırlıkları Fuarı 01 ŞUBAT 2019 03 ŞUBAT 2019 Evlenecek Çiftlerin Bulabileceği Her Şey, Ev ve Evlilik hazırlıkları İstanbul
Ülkeler El Sanatları ve Yöresel Ürünler Fuarı 01 ŞUBAT 2019 10 ŞUBAT 2019 Ülkelerin El Sanatları ve Ülkemizin Yöresel Ürünleri Ankara
UNICERA Seramik Banyo Mutfak Fuarı 05 ŞUBAT 2019 09 ŞUBAT 2019 Seramik , Banyo, Mutfak Ekipmanları İstanbul
Linexpo İstanbul İç Giyim ve Çorap Fuarı 06 ŞUBAT 2019 09 ŞUBAT 2019 İç Giyim ve Aksesuarları, Yatak Kıyafeti, Çorap, Mayo, Ev Kıyafeti İstanbul
Biz Evleniyoruz - Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı 06 ŞUBAT 2019 10 ŞUBAT 2019 Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Antalya
14.Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı 07 ŞUBAT 2019 10 ŞUBAT 2019 Tarım, Tarımsal Mekanizasyon, Seracılık ve Hayvancılık Teknolojileri İzmir
Adana İnşaat 2019 13 ŞUBAT 2019 17 ŞUBAT 2019 Yapı Malzemeleri, İş ve İnşaat Makineleri, Altyapı, Müteahhitlik Hizmetleri Adana
ADANA IHS 2019 13 ŞUBAT 2019 17 ŞUBAT 2019 Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz Teknolojisi, Tesisat ve Yalıtım Adana
Adana Kent 2019 13 ŞUBAT 2019 17 ŞUBAT 2019 Belediye İhtiyaçları, Kent Mobilyaları, Park Bahçe Düzenlemeleri Çevre Teknolojileri Adana
Güneyege 13 ŞUBAT 2019 17 ŞUBAT 2019 Evlilik, Evlilik Hazırlıkları, Düğün, Çeyiz, Anne ve Bebek İhtiyaçları Muğla
ATRAX'2019 14 ŞUBAT 2019 16 ŞUBAT 2019 7.Uluslararası Eğlence, Etkinlik, Park, Rekraasyon Endüstrisi ve Hizmetleri Fuarı İstanbul
İstanbul Film TV Forum & Fuarı 14 ŞUBAT 2019 16 ŞUBAT 2019 Televizyon İçerik, Dijital İçerik, Yayıncılık Teknolojileri, Online Yayıncılık, Telif Hakları, İstanbul
EGE TMF 14 ŞUBAT 2019 17 ŞUBAT 2019 Tekstil Makineleri, Baskı Teknolojileri, Tekstil Kimyasalları Denizli
Adventure Turkey '2019 14 ŞUBAT 2019 17 ŞUBAT 2019 Macera Turizmi ve Sporları Fuarı İstanbul
Kitap Fuarı 15 ŞUBAT 2019 24 ŞUBAT 2019 Kitap ve Süreli Yayınlar Ankara
Karadeniz 5.Kitap Fuarı 2019 16 ŞUBAT 2019 24 ŞUBAT 2019 Kitap, Süreli Yayınlar Samsun
Boat Show Eurasia 16 ŞUBAT 2019 25 ŞUBAT 2019 Tekne ve Tekne Ekipmanları, Broker Firmaları, Marin Aksesuaraları İstanbul
ACE OF M.I.C.E. Kongre, Toplantı ve Etkinlik Fuarı 20 ŞUBAT 2019 22 ŞUBAT 2019 Kongre, Toplantı ve Etkinlik İstanbul
Horeca Fair Uluslararası Ege Bölgesi 20 ŞUBAT 2019 23 ŞUBAT 2019 Otel Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama Teknolojileri İzmir
Horeca Fair 20 ŞUBAT 2019 23 ŞUBAT 2019 Horeca Fair Ege Ev Dışı Tüketim Ürünleri, Gıda, İçecek Ürünleri, Depolama, Soğutma, Taşıma ve Market Ekipmanları İzmir
İstanbul Kırtasiye - Ofis 20 ŞUBAT 2019 24 ŞUBAT 2019 Kırtasiye ve Kağıt Ürünleri, Okul ve Ofis Malzemeleri, Oyuncaklar İstanbul
Küresel Temizlik Fuarı 21 ŞUBAT 2019 23 ŞUBAT 2019 Endüstriyel, Kişisel Temizlik Ürün ve Hizmetleri İstanbul
Motobike İstanbul 21 ŞUBAT 2019 24 ŞUBAT 2019 Motosikletler, Bisikletler, Aksesuarlar, Tuning, Servisler ve Bayiler İstanbul
FIT Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri 2019 21 ŞUBAT 2019 24 ŞUBAT 2019 Bina Otomasyonu, Zayıf Akım Sistemleri, Geleceğin Şehirleri, İzmir
FIT Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Makine Fuar 21 ŞUBAT 2019 24 ŞUBAT 2019 Sac İşleme, Metal Kesme ve Şekillendirme İzmir
FIT Geleceğin Endüstriyel Tekn.i Hidrolik Pnömatik F. 21 ŞUBAT 2019 24 ŞUBAT 2019 Hidrolik Pnömatik Sistem ve Ekipmanları İzmir
FIT Geleceğin Endüstriyel Tekn.Elek. Elektr.ve Enerji F. 21 ŞUBAT 2019 24 ŞUBAT 2019 Elektrik Elektronik ve Enerji İzmir
FIT Geleceğin Endüstriyel Tekn.Otomasyon Fuarı 2019 21 ŞUBAT 2019 24 ŞUBAT 2019 Endüstriyel Otomasyon İzmir
FIT Geleceğin Endüstriyel Tekn.Taşıma Kaldırma Fuarı 21 ŞUBAT 2019 24 ŞUBAT 2019 Malzeme Taşıma, Kaldırma, Paketleme, İstifleme Sistemleri İzmir
FIT Geleceğin Endüstriyel Tekn.Yüzey İşlem Tekn. 21 ŞUBAT 2019 24 ŞUBAT 2019 Yüzey İşlem Teknolojileri İzmir
FIT Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Kaynak Tekn. 21 ŞUBAT 2019 24 ŞUBAT 2019 Kaynak Teknolojileri İzmir
Balıkesir Tarım Fuarı 2019 21 ŞUBAT 2019 24 ŞUBAT 2019 Tarım Hayvancılık ve Gıda ve Canlı Hayvan Balıkesir
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı 21 ŞUBAT 2019 24 ŞUBAT 2019 Tarım Ekipmanları, Tohumculuk, Hayvancılık Şanlıurfa
Eskişehir EV'leniyoruz Fuarı 21 ŞUBAT 2019 24 ŞUBAT 2019 Evlilik Hazırlıkları, Mobilya Dekorasyon, Züccaciye, Gelinlik, Damatlık, Abiye, Çeyiz, Halı, Beyaz Eşya. Düğün Organizasyonu Eskişehir
Eskişehir Mobilya Fuarı 21 ŞUBAT 2019 24 ŞUBAT 2019 Mobilya, Dekorasyon, Aydınlatma, Ev Tekstili Eskişehir
Eskişehir Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı 21 ŞUBAT 2019 24 ŞUBAT 2019 Kozmetik, Kişisel Bakım ve Sağlıklı Yaşam Eskişehir
Türkiye Arıcılık Fuarı İstanbul 22 ŞUBAT 2019 24 ŞUBAT 2019 Arıcılık Fuarı İstanbul
Avrasya Boat Show 2019 22 ŞUBAT 2019 03 MART 2019 Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları İstanbul
Camp & Caravan Istanbul 2019 22 ŞUBAT 2019 03 MART 2019 Kamp ve Karavan Araçları, Aksesuarları, Ürünleri, Hizmetleri İstanbul
Studyexpo Yurtdışı Dil ve Yaz Okulları Fuarı 23 ŞUBAT 2019 24 ŞUBAT 2019 Yurtdışı Dil veYaz Okulları İstanbul
IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı 24 ŞUBAT 2019 24 ŞUBAT 2019 Yurt Dışı Eğitim Ankara
Studyexpo Yurtdışı Dil ve Yaz Okulları Fuarı 26 ŞUBAT 2019 26 ŞUBAT 2019 Yurtdışı Dil ve Yaz Okulları Ankara
IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı 26 ŞUBAT 2019 26 ŞUBAT 2019 Yurt Dışı Eğitim İzmir
İstanbul Oyuncak Fuarı 26 ŞUBAT 2019 01 MART 2019 Bebek, Çocuk ve Yetişkin Oyuncakları, Hobi ve Yaşam Tarzı Ürünleri İstanbul
EURIE Avrasya Yüksek Öğretim Zirvesi ve Fuarı 27 ŞUBAT 2019 01 MART 2019 Uluslararası Yüksek Eğitim İstanbul
Agritech 27 ŞUBAT 2019 02 MART 2019 Demre Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Gıda ve Tarım Makineleri Antalya
15.Ege Tarım Sera ve Hayvancılık Fuarı 27 ŞUBAT 2019 03 MART 2019 Tarımsal Mekanizasyon, Tarım Teknolojileri, Seracılık ve Hayvancılık Denizli
Studyexpo Yurtdışı Dil ve Yaz Okulları Fuarı 28 ŞUBAT 2019 28 ŞUBAT 2019 Yurtdışı Dil veYaz Okulları İzmir
IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı 28 ŞUBAT 2019 28 ŞUBAT 2019 Yurtdışı Eğitim İstanbul
16.Uluslararası İstanbul İplik Fuarı 2019 28 ŞUBAT 2019 02 MART 2019 Pamuk, Yün, Sentetik, Rejenere, Doğal, Teknik İplikler, Elyaf, Bobin, Masuralar İstanbul
11.Uluslararası İstanbul Boru, Tel ve Rulo Fuarı 28 ŞUBAT 2019 02 MART 2019 Boru, Tel ve Rulo Ek Parçaları Makine ve Ekipmanları İstanbul
3. Isparta Kitap Fuarı 01 MART 2019 10 MART 2019 Kitap, Dergi, Süreli Yayınlar Isparta
Studyexpo Yurtdışı Dil veYaz Okulları Fuarı 02 MART 2019 03 MART 2019 Yurtdışı Dil veYaz Okulları İstanbul
IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı 02 MART 2019 03 MART 2019 Yurtdışı Eğitim İstanbul
II. Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı 05 MART 2019 06 MART 2019 Nükleer Sanayi, Nükleer Yerlileştirme, Teknoloji Transferi İstanbul
Gaptarım Tarım, 05 MART 2019 09 MART 2019 Tarım, Tarım Teknolojileri, Hayvancılık Gaziantep
Gapfood 15.Gıda, Gıda Teknolojileri ve Ambalaj Fuarı 05 MART 2019 09 MART 2019 Gıda, Gıda Teknolojileri ve Ambalaj Gaziantep
Gurme İzmir - Olivtech 06 MART 2019 09 MART 2019 Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri İzmir
Avrasya Pencere 2019 20.Uluslararası Pencere Fuarı 06 MART 2019 09 MART 2019 Pencere, Panjur, Cephe ve Profil, Üretim Makineleri, Aksesuar, Yalıtım Malzemeleri, Hammadde ve Tamamlayıcı Ürünler İstanbul

Fuar Tarihi Konusu Yeri

YURTİÇİ FUARLAR TAKVİMİ
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Avrasya Kapı 2019 06 MART 2019 09 MART 2019 Kapı, Kepenk, Kilit, Alarm ve Güvenlik, Panel, Pano, Bölme Sistem ve Aksesuarları İstanbul
Avrasya Cam 2019 06 MART 2019 09 MART 2019 Cam Ürünleri, Uygulamaları, Üretim İşleme Teknolojileri ve Makineleri, Tamamlayıcı Ürün ve Kimyasalları İstanbul
FETEX 06 MART 2019 09 MART 2019 Fethiye Turizm, Turizm Tedarikçileri ve Yiyecek, İçecek Muğla
MODEKO 2019 30.Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı 06 MART 2019 10 MART 2019 Mobilya, Dekorasyon, Ev ve Büro Mobilyaları İzmir
Doğu Marmara 2. Sera, Bahçe ve Süs Bitkileri Fuarı 06 MART 2019 10 MART 2019 Seracılık, Bahçecilik, Fidancılık, Tohumculuk, Çiçekçilik, Süs Bitkileri ve Teknolojileri Kocaeli
Doğu Marmara 2. Tarım, Hayvancılık Fuarı 06 MART 2019 10 MART 2019 Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk, Süt Endüstrisi, Tarımsal Mekanizasyon Kocaeli
Mersin Agrodays 07 MART 2019 10 MART 2019 Tarım, Tarım Makineleri, Gübre Tohum, Seracılık Mersin
FOTEG İstanbul 2019 07 MART 2019 10 MART 2019 Gıda İşleme Teknolojileri ve Ekipman, Katkı, Ambalajlama ve Lojistik, Unlu Mamul Teknolojileri, Gıda Güvenliği ve Hijyen İstanbul
Güzellik & Bakım 2019 07 MART 2019 10 MART 2019 Güzellik ve Bakım, Saç, Kozmetik, Spa,&Wellness ve Parfümeri Fuarı İstanbul
4.Hotel Restoran Cafe-Bar Ekipmanları, Yiyecek 07 MART 2019 10 MART 2019 Otel Ekipmanları 2019 Ankara
IBAKTECH Ankara 07 MART 2019 10 MART 2019 Ekmek, Pasta Makinaları, Dondurma, Çikolata Teknolojileri Ankara
Farmers' Fair 07 MART 2019 10 MART 2019 Tarım, Gıda, Hayvancılık Teknolojileri ve Endüstrileri Muğla
Kayseri Tarım Fuarı 2019 07 MART 2019 10 MART 2019 Tarım Hayvancılık ve Gıda Kayseri
Evlilik Hazırlıkları Fuarı 08 MART 2019 10 MART 2019 Evlilik Hazırlıkları İzmir
Kepez Kitap Fuarı 08 MART 2019 17 MART 2019 Kitap ve Süreli Yayınlar Antalya
Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları 09 MART 2019 10 MART 2019 Yurtdışı Eğitim Alternatifleri ve İmkanları İstanbul
OTF Özel Okul Tercih Fuarı 09 MART 2019 10 MART 2019 Özel Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Liselerin Tanıtımı İstanbul
Uluslararası CNR Kitap Fuarı 09 MART 2019 17 MART 2019 Yayıncılık, E-Yayıncılık ve Teknolojileri İstanbul
Bursa 17. Kitap Fuarı 09 MART 2019 17 MART 2019 Kitap ve Süreli Yayınlar Bursa
Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları 11 MART 2019 11 MART 2019 Yurtdışı Eğitim Alternatifleri ve İmkanları İstanbul
Samsun 4.Mobilya Dekorasyon Fuarı 2019 12 MART 2019 17 MART 2019 Mobilya, Dekorasyon, Aydınlatma, Ev Tekstili ve Aksesuarlar Samsun
Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları 13 MART 2019 13 MART 2019 Yurtdışı Eğitim Alternatif ve İmkanları Ankara
Bursa Food Point (Bursa Gıda Fuarı) 13 MART 2019 14 MART 2019 Gıda, Gıda İşleme, İçecek, Teknoloji ve Endüstrileri Bursa
Isaf Exclusive Fuarı ve Konferansı 13 MART 2019 15 MART 2019 Güvenlik Sistemleri, Hizmetleri ve Ekipmanları ve Konferansı Ankara
BODEX 13 MART 2019 16 MART 2019 Turistik İşletmeler Donanımı, Tekstil, Servis Ekipmanları ve Gıda Muğla
Art Ankara 5.Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 13 MART 2019 17 MART 2019 Çağdaş Sanatlar Fuarı Ankara
Boat Antalya 13 MART 2019 17 MART 2019 Motorlu, Motorsuz ve Yelkenli Tekneler ve Su Sporları Antalya
Şanlıurfa Evlilik Dünyası Fuarı 13 MART 2019 17 MART 2019 Evlilik Hazırlıkları, Mobilya Aksesuar, Züccaciye, Gelinlik, Damatlık,Çeyiz, Beyaz Eşya Şanlıurfa
WIN Eurasia 2019 14 MART 2019 17 MART 2019 Otomasyon, Hidrolik, Elektronik, Sac İşleme, Kaynak, İç Lojistik İstanbul
3.Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı 14 MART 2019 17 MART 2019 Hırdavat Ürünleri ve Teknolojileri İstanbul
DEYEF-Denizli 2.Emlak ve Yapı Endüstrileri Fuarı 14 MART 2019 17 MART 2019 Konut Projeleri, İnşaat ve Yapı Malzemeleri, Şantiye Ürünleri Denizli
8.Bursa Karacabey Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı 14 MART 2019 17 MART 2019 Tarım Hayvancılık, Tohum, Meyvecilik, Gıda, Sulama Teknolojileri Bursa
Ortadoğu 9. İnşaat Fuarı 14 MART 2019 17 MART 2019 Yapı Malzemeleri, Yapı Teknolojileri, Doğalgaz, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, İş ve İnşaat Makineleri, Diyarbakır
Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları 15 MART 2019 15 MART 2019 Yurtdışı Eğitim Alternatifleri ve İmkanları İzmir
Konya Tarım 2019 19 MART 2019 23 MART 2019 Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı Konya
Van Mobilya Dekorasyon Fuarı 19 MART 2019 24 MART 2019 Mobilya, Dekorasyon, Aydınlatma, Ev Tekstili ve Aksesuarlar Van
10.Van İnşaat, Yapı ve İş Makineleri Fuarı 19 MART 2019 24 MART 2019 İnşaat, Yapı Elemanları, Mobilya ve Yan ürünler Van
Premiere Vision İstanbul 20 MART 2019 22 MART 2019 Hazır Giyime Yönelik Kumaş, İplik ve Aksesuarlar İstanbul
İDMA 2019 20 MART 2019 23 MART 2019 Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem, Değirmen Makinaları ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri İstanbul
Marexı 20 MART 2019 23 MART 2019 Turistik İşletmeler Donanımı, Tekstil, Servis Ekipmanları ve Gıda Muğla
Avrasya Asansör Fuarı 20 MART 2019 23 MART 2019 Asansör, Yürüyen Merdiven Teknolojileri, Üreticileri ve Tedarikçileri İstanbul
Mobexpo Mobilya, Mutfak, Dekorasyon Fuarı 20 MART 2019 23 MART 2019 Mobilya, Mutfak, Dekorasyon ve Zemin Kaplamaları Gaziantep
İstanbul Çocuk Moda Fuarı - İCF İstanbul 20 MART 2019 23 MART 2019 Çocuk Kadın Moda Fuarı İstanbul
İDEV 2019 20 MART 2019 24 MART 2019 Düğün Hazırlıkları, Ev Tefrişi ve Dekorasyonu, Otomobil, Motorsiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Kocaeli
Doğu Marmara 2. Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı 20 MART 2019 24 MART 2019 Kozmetik, Kişisel Bakım ve Sağlıklı Yaşam Kocaeli
Doğu Marmara 3. Gayrimenkul Fuarı 20 MART 2019 24 MART 2019 Gayrimenkul Yatırımları, Finansman ve Danışmanlık, Kocaeli
Asansör İstanbul 2019 21 MART 2019 24 MART 2019 16.Uluslararası Asansör Fuarı İstanbul
İstanbul Jewelry Show Mart 2019 21 MART 2019 24 MART 2019 Takılar, Taşlar, Saatler Hediyelik Eşyalar, İlgili Yan Sanayi İstanbul
14.Uluslararası İdeal Homex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı 21 MART 2019 24 MART 2019 Züccaciye, Hediyelik Eşya, Dekoratif Ev Tekstili ve Elektrikli Ev Aletleri İstanbul
REW İstanbul 2019 21 MART 2019 24 MART 2019 Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi İstanbul
PET İzmir Fuarı 21 MART 2019 24 MART 2019 Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuarları İzmir
Doğu Anadolu Erzurum EV'leniyoruz 2019 21 MART 2019 24 MART 2019 Evlilik Hazırlıkları, Mobilya Dekorasyon, Züccaciye, Gelinlik, Damatlık, Abiye, Çeyiz, Halı, Beyaz Eşya. Düğün Organizasyonu Erzurum
Doğu Anadolu Erzurum Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı 21 MART 2019 24 MART 2019 Kozmetik, Kişisel Bakım ve Sağlıklı Yaşam Erzurum
Doğu Anadolu Erzurum Mobilya Fuarı 21 MART 2019 24 MART 2019 Mobilya, Dekorasyon, Aydınlatma, Ev Tekstili, Erzurum
ANFAŞ SPORTURKEY 22 MART 2019 26 MART 2019 Spor Ekipmanları, Takviye Ürünleri ve Aktiviteleri Antalya
13.Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi 23 MART 2019 24 MART 2019 Gayrimenkul, Konut. İşyeri, Yazlık Evler, Bankalar İstanbul
MARBLE 27 MART 2019 30 MART 2019 Doğal Taş ve Teknolojileri İzmir
IFAT EURASIA 2019 28 MART 2019 30 MART 2019 Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı İstanbul
EKSPOMED EURASIA 28 MART 2019 30 MART 2019 Tıbbi Cihazlar, Sistemler, Teknolojiler, Ürünler, Donanımlar, Sarf Malzemeleri, Sağlık Hizmetleri, İstanbul
Petroleum İstanbul 28 MART 2019 30 MART 2019 Petrol, LPG, Madeni Yağ, Ekipman ve Teknolojileri İstanbul
GAS&POWER Network 28 MART 2019 30 MART 2019 Elektrik, Doğalgaz, Güneş, Rüzgar, Nükleer Enerji, Ekipmanları ve Teknolojileri İstanbul
3.İstanbul Eğitim ve Kariyer Fuarı 02 NİSAN 2019 03 NİSAN 2019 Eğitim, Yüksek Öğretim, Üniversite İstanbul
BURSA TEXTILE SHOW Bursa 02 NİSAN 2019 04 NİSAN 2019 Tekstil, Giysilik Kumaş, Aksesuarlar Bursa
Exposhipping Expomaritt İstanbul 02 NİSAN 2019 05 NİSAN 2019 Deniz Ticareti, Gemi İnşa ve Yan Sanayi, Limancılık, Nakliye ve Lojistik İstanbul
Diyarbakır 10.Tarım-Hayvancılık Fuarı 02 NİSAN 2019 06 NİSAN 2019 Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Diyarbakır
(MODEF 2019) 02 NİSAN 2019 07 NİSAN 2019 Mobilya ve Dekorasyon Bursa
Aymod 22.Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı 03 NİSAN 2019 06 NİSAN 2019 Ayakkabılar, Çantalar, Kemerler, Cüzdanlar, Kurum, Mümessillikler ve Dergiler İstanbul
Agritech 03 NİSAN 2019 06 NİSAN 2019 Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Gıda ve Tarım Makineleri Muğla
2.FM Expo İstanbul Bina ve Tesis Yönetim Fuarı 03 NİSAN 2019 06 NİSAN 2019 Yazılım, Yönetim, Bakım, Güvenlik, Temizlik, İlaçlama, Hazır Yemek, İş Elbisesi, Asansör, Peyzaj ve Onarım Hizmetleri İstanbul
46.Uluslararası Modev Mobilya Dekorasyon Fuarı 03 NİSAN 2019 07 NİSAN 2019 Mobilya, Dekorasyon, Banyo -Mutfak Dolapları, Ev Tekstili Ankara
Four Effects 2019 Mühendislik Toplantısı ve Fuarı 04 NİSAN 2019 04 NİSAN 2019 Mekanik Tesisat, Yatırımcı, Tasarımcı, Yüklenici, Tedarikçi Buluşması İstanbul
12.Uluslararası Solarex İstanbul 04 NİSAN 2019 06 NİSAN 2019 Güneş Termal ve PV Teknolojileri İstanbul
Automechanika İstanbul 04 NİSAN 2019 07 NİSAN 2019 Uluslararası Otomotiv Üretim, Dağıtım, Bakım ve Servis Elemanları Fuarı İstanbul
Hestourex 04 NİSAN 2019 07 NİSAN 2019 Sağlık Turizmi, Spor Turizmi, Alternatif Turizm Antalya
Photo Digital 04 NİSAN 2019 07 NİSAN 2019 Fotoğraf ve Dijital Görüntüleme, Albüm, Reklam, Baskı ve Teknolojileri, Ekipmanları İstanbul
Migros İyi Gelecek Festivali 04 NİSAN 2019 07 NİSAN 2019 Gıda, Temizlik, Kozmetik, Tekstil, Elektronik İstanbul
Gönen 9.Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı 04 NİSAN 2019 07 NİSAN 2019 Tarım Hayvancılık, Tohum, Meyvecilik, Gıda,Sulama Teknolojileri Balıkesir
Samsun 5.İnşaat Fuarı 2019 04 NİSAN 2019 07 NİSAN 2019 Yapı, Yapı ve İnşaat Malzemeleri, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Samsun
Mimari ve Tasarım & Yapı Teknolojileri Fuarı 05 NİSAN 2019 06 NİSAN 2019 Mimari, İç Mimari ve Tasarım Teknolojileri İstanbul
Denizli Kitap Fuarı 05 NİSAN 2019 14 NİSAN 2019 Kitap ve Süreli Yayınlar Denizli
24.İzmir Kitap Fuarı 06 NİSAN 2019 14 NİSAN 2019 Kitap ve Süreli Yayın İzmir
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MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

Ocak 2019

10 Ocak Perşembe
� 16-31 Aralık 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� 16-31 Aralık 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin 
Verilmesi ve Ödemesi

15 Ocak Salı
� Aralık 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Aralık 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
� Aralık 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
� Aralık 2018 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamülleri ve Makaronlara İlişkin Özel 
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Aralık 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Aralık 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) 
Beyanı ve Ödemesi
� Aralık 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

21 Ocak Pazartesi
� Aralık 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Aralık 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin 
Beyanı ve Ödemesi
� Aralık 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Aralık 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence 
Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
� Aralık 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Aralık 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Ocak Çarşamba
� Aralık 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar 
Beyanname ile Beyanı
� Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. 
Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
� Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar 
Beyanname ile Beyanı
� Aralık 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti 
Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Ocak Perşembe
� Aralık 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
� Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
� 1-15 Ocak 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin 
Verilmesi ve Ödemesi

25 Ocak Cuma
� 1-15 Ocak 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

28 Ocak Pazartesi
� Aralık 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
� Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
� Aralık 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
� Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık 
Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
� Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
� Aralık 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti 
Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

31 Ocak Perşembe
� Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi
� Aralık 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Yıllık Harçların Ödemesi
� 2018 Yılında Kullanılan Defterlerin 2019 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere 
İlişkin Ara Tasdik
� 01/01/2019-1/01/2019 Aralık 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
� 01/01/2019-31/01/2019 Aralık 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
� 01/01/2019-31/01/2019 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi
� 01/01/2019-31/01/2019 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi
� 01/01/2019-31/01/2019 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi           
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