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Ekonomist

Girişimciye ışık tutan yol arkadaşları
Girişimciliği uzun soluklu bir yolculuk olarak

düşünürsek, mentorları da bu yola ışık tutan yol
arkadaşları olarak tanımlayabiliriz. 

Daha önce deneyimlemiş ve ustalaştıkları bir
alan olduğundan girişimciyi hızlandıran mentorlar,
vizyon, bakış açısı, deneyim aktarımı konularında
girişimciler için önemli bir zaman tasarrufu
oluşturuyor da diyebiliriz. 

Girişimci iş modelini doğru kurgulamasını,
doğru kişilere ulaşmasını mentor aracılığıyla
kazanıyor.

Girişimcilere sağlanan teknik ve sektöre özel
mentorluk desteği sayesinde girişimcilerin iş
fikirleri hızlı bir şekilde ticarileşebiliyor, girişimciler
ekosistemdeki mentorların networkünden
yararlanarak iş ortakları edinerek işbirlikleri
yapabiliyor. Bu da bir bakıma girişimcilere global
dünyanın kapılarının aralanması anlamına geliyor.

Bugün mentorları sayesinde birçok
girişimcinin yurtdışı odaklı işlerde büyüdüğünü
söyleyebiliriz. 

Aynı zamanda girişimciler, alanında yetkin ve
deneyimli mentorların deneyim aktarımı ve
rehberliğiyle iş geliştirme desteği alarak teknik
projelerdeki ticarileşme handikapını fırsata
çevirerek projelerin pivot aşamasında hızlı aksiyon
adımları atabiliyorlar.

Biz de kapak haberimizde mentorluk hizmeti
veren Türkiye’nin önde kurumlarının hangi alanları
desteklediklerini, girişimcilerde hangi kriterleri
aradıklarını ve start up’lara sağladıkları katkıları
araştırdık.  

Ünlü Fransız filozof Voltaire’in dediği gibi;
“Pek az insan başkalarının deneyimlerinden
yararlanmayı bilecek kadar akıllıdır.”

Hepinize iyi bir ay geçirmeniz dileğiyle…

Hergün saat 09.00-22.00 arasında hizmet verilmektedir.
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İÇİNDEKİLER

04 AĞUSTOS 2018

Güvenilir bir danışman ya da rehber olarak
tanımlayabileceğimiz mentorlar, girişimcilerin uzun ve zorlu
yolculuklarındaki en önemli yol arkadaşları. Mentorlar kendi
tecrübelerini veya zamanında kendi hatalarından çıkardıkları
dersleri girişimcilere aktararak, mümkün olan en kısa sürede
doğru adımları atmalarını sağlamaya çalışıyor.

Garanti Bankası’nın ana hissedarı BBVA, faaliyet gösterdiği ülkelerde
hayata geçirdiği BBVA Momentum programıyla, sosyal girişimlerin
işlerini büyütmelerine katkı sağlıyor. Başvuruların değerlendirilmesi
sonucu belirlenen 10 girişimci, işlerinin büyüme planlarını
oluşturmalarına katkı sağlayacak online ve sınıf içi eğitimler, stratejik
mentorluk desteği ve girişimciler, müşteriler ve yatırımcılardan oluşan
networking faaliyetlerini içeren bir programa dahil oluyor.

Btrfly uygulamasını yükleyen yolcular o anda aynı havalimanından uçan
veya aynı uçaktaki diğer yolcuların profillerini görerek onlarla diyalog
kurabiliyor. Hedef; hava yolculuğunu teknoloji, inovasyon aracılığıyla daha
keyifli ve verimli bir hale getirmek. Dünyadaki 380 farklı havaalanında
kullanılabilen btrfly uygulaması, 21 binden fazla indirme ve 17 bin aktif
kullanıcıya sahip. Türk girişimciler tarafından geliştirilen btrfly’ın
Ortadoğu ve Asya havalimanlarında da kullanılması hedefleniyor.

Endüstri mühendisi Bahar Alan’ın yarattığı zeytinyağı markası
Nova Vera, 1,5 yıl gibi kısa bir sürede 23 madalya ile
uluslararası yarışmalarda en çok ödül alan marka oldu.
Ayvalık ve Manisa'daki kendi bahçelerinden sadece erken
hasat ve soğuk sıkım tekniğiyle natürel sızma zeytinyağı
ürettiklerini belirten Alan, “Ayvalık’ta yeni bir tesis
kuruyoruz. Markalı ihracata odaklandık” diyor.

ArtBizTech, şirketlerin daha yenilikçi iş ve teknoloji fikirleri
geliştirmelerine destek olan bir inovasyon danışmanlık firması. Sanatı
iş ve teknoloji dünyasıyla bir araya getirdiklerini söyleyen ArtBiztech
Yönetici ortağı Emrah Yayıcı, “Hedefimiz Türkiye’de inovasyon
kavramına bir derinlik kazandırmak” diyor. Şirket, her yıl yüzde 50’lik
bir büyüme hedefliyor.

5 1,5 yıl içinde 23 madalya aldı
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Kadın girişimci Tijen Ziyal, Erzincan’ın Kemaliye ilçesini ziyareti
sırasında tesadüfen ilgisini çeken beyaz dut meyvesinden ‘Immunflex’
markasını yarattı. ABD ve bazı Avrupa ülkelerini hedef pazarlar olarak
belirlediklerini vurgulayan Tijen Ziyal, “Önümüzdeki beş yılda ülkemizin
iklim, coğrafya ve stratejik lokasyon avantajlarını kullanarak Türkiye’ye
dut ihracatında önemli bir yer kazandırmayı hedefliyoruz” diyor.

04_ICINDE_EKO_girisim_AGUSTOS.qxp:Layout 1  8/10/18  9:43 AM  Page 1



KADIN GİRİŞİMCİ

Bahar Alan, ODTÜ Endüstri Mü-
hendisliği, MBA ve iş sağlığı gü-
venliği yüksek lisansı eğitimleri-
nin ardından bilgi teknolojileri ala-
nında uluslararası firmalarda 17
yıl görev yapmış bir girişimci. Son-
rasında kendi danışmanlık şirke-
tini kuran ve eş zamanlı olarak da
çelik sektöründeki aile şirketinde
çalışmaya başlayan Bahar Alan,
halen bu şirketteki yöneticilik
görevini sürdürüyor. Ancak ken-
di işinin de patronu olmuş du-
rumda. Çocukluğundan beri top-
rak ve bahçe ile uğraşmayı sev-
diğini belirten Bahar Alan, “Do-
ğayı daha çok hayatıma dahil ede-
bileceğim hem kendimin hem de
insanların daha sağlıklı bir hayat yaşamasına kat-
kıda bulunacak bir uğraşım olmasını istedim. 2017
yılında zeytin ve zeytinyağı başta olmak üzere
sağlıklı gıdalar üretmek amacıyla Nova Vera’yı
kurdum. Sadece kendi bahçelerimizdeki zeytin-
leri işlemekte, sadece erken hasat ve sadece so-
ğuk sıkım yapmaktayız” diye anlatıyor.

05AĞUSTOS 2018

Organik üretime yöneldi
Bugüne kadar olan 1,5 yıllık süreç Nova Ve-

ra için oldukça hareketli geçti. Kısa sürede 23 ma-
dalya ile uluslararası yarışmalarda en çok ödül
alan marka olmayı başardı. Türkiye’deki ulusal
yarışmalarla birlikte, New York, Los Angeles, Çin,
Londra, Japonya, İtalya gibi dünyanın en pres-

Endüstri mühendisi Bahar Alan’ın yarattığı zeytinyağı markası Nova Vera, 1,5 yıl gibi kısa bir sürede
23 madalya ile uluslararası yarışmalarda en çok ödül alan marka oldu. Ayvalık ve Manisa'daki kendi
bahçelerinden sadece erken hasat ve soğuk sıkım tekniğiyle natürel sızma zeytinyağı ürettiklerini
belirten Alan, “Ayvalık’ta yeni bir tesis kuruyoruz. Markalı ihracata odaklandık” diyor.

Butik zeytinyağcılar dernek kurdu Bahar Alan, Türkiye’de
zeytinyağının dünyada hak ettiği seçkin yeri almasını hedefleyen ve bunun için
de tamamen sağlık ve kalite odaklı zeytinyağı üretimi yapan üreticilerle bir
araya gelerek Butik Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Derneği’ni kurduklarından
da bahsediyor. Alan, “Nova Vera olarak bu derneğin kurucuları arasındayız ve
yönetiminde yer alıyoruz” diyor.  

tijli yarışmalarında da altın madalya-
lar ve ödüller aldıklarını belirten Ba-
har Alan, şunları anlatıyor: “Ülkemiz-
de daha çok sofralık olarak bilinen Tril-
ye çeşidinden işlediğimiz zeytinyağı-
mız, dünyada ilk kez pek çok altın ma-
dalyanın sahibi oldu. Organik geçiş sü-
recinde olduğumuzdan tüm zeytin
bahçelerimizde organik üretim esas-
larına uygun olarak üretim yapılıyor.
Zeytinin sahip olduğu faydalı bileşen-
leri zeytinyağına aktarmak, besin de-
ğerini korurken lezzetini açığa çıkar-
mak ancak onu doğru işleyebildiği-
mizde mümkün oluyor. Biz sadece sağ-
lık bileşenleri en yüksek ve en kalite-
li zeytinyağını üretmeye odaklandık.”

Markalı ihracat hedefliyor
Bahar Alan, bu yıl içerisinde, zeytinin baş-

kenti denilen Ayvalık’ta yeni bir tesis kuracak. Bu
tesisin devreye girmesiyle kendi zeytinleriyle bir-
likte Ayvalık ve Edremit Körfezi Bölgesi’ndeki zey-
tinleri de işleyebilecek duruma geleceklerini ifa-
de eden Bahar Alan,  şöyle devam ediyor: “He-
defimiz zeytinyağı başta olmak üzere sağlıklı gı-
da üretiminde hem Türkiye’de hem de dünya-
da kalitesiyle öne çıkan bir firma olmak. Üreti-
mimizin büyük kısmını markalı olarak yurtdışı pa-
zarlara göndermek istiyoruz. Sağlıklı yaşam an-
layışının öne çıktığı tüm pazarları önemsiyoruz.
Hedef pazarlarımızı ise Uzakdoğu ile birlikte Ku-
zey Amerika, Avrupa ve Körfez Bölgesi olarak be-
lirledik.”

1,5 yıl içinde
23 madalya aldı

Özlem Bay Yılmaz / lobay@ekonomist.com.tr

BAHAR ALAN
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KOBİ GÜNDEMİ

� 17-18 Temmuz 2018 tarihleri arasında New York’ta gerçekleştirilen Premiere Vision Fuarı’na 25 milli
ve sekiz bireysel olmak üzere 33 firmayla katılan Türk tekstil sektörü, gerçekleştirdikleri ticari
bağlantıların yanı sıra dünyanın dört bir
yanından gelen iş insanlarını Türkiye’de
yatırım yapmaya davet ettiler. UTİB
Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Türk tekstil
sektörünün global pazarda son derece
güçlü bir imaja sahip olduğunu belirterek,
“Sektör, en son teknolojilere sahip makine
parkı, esnek üretim kabiliyeti, özel ürünler
üretme yeteneği ve yüksek nitelikli
işgücüyle öne çıkıyor” dedi.

Tekstilcilerden New York çıkartması

� ABD'nin İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Tahran’a yeniden ekonomik yaptırımlar
dayatmasına ilişkin iş dünyası ve sanayiciler alternatif planların devreye alınmasını bekliyor. Bu plan ve
hazırlıkların önemine değinen Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk
Gülsün, “Ambargo uygulamalarına karşı sınır komşumuz İran ile ticari ilişkilerimizin korunacağı yönünde

umutlarımızı sürdürüyoruz” dedi. Avrupalı şirketlerin de söz
konusu ambargo uygulamalarından etkileneceğini dile getiren
Gülsün, Türkiye’nin ortaya koyacağı planların oldukça önemli
olduğunun altını çizdi. Türkiye plastik sektörünün İran ile
ticaretinin yıl sonunda 175 milyon dolar civarında olacağını
tahmin ettiklerini belirten Gülsün, “Bu rakam, geçmiş ambargo
sürecinde yaklaşık 250 milyon dolar seviyesindeydi. İran’ın
toplam plastik sektör ithalatının yaklaşık yüzde 10 ila yüzde 15’i
Türkiye’den karşılanıyordu. Yani ambargonun kaldırılması
Avrupalı rakiplerimizin işine yaramıştı. İran bizim komşumuz ve
ABD’nin bu yaptırımlarına karşı İran ile masaya oturmalı,
alternatif planları ortaya koymalıyız” açıklamasında bulundu.

Plastik sanayiciler umutlu

� Ege İhracatçı Birlikleri, Türkiye’nin en önemli tarım üretim merkezlerinden İzmir’de kurulacak olan
Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kurucuları arasında yer alacak. İzmir Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin ilk etapta
Seracılık Organize Sanayi Bölgesi olması kararını aldıklarını belirtti. Özgener, İzmir Ticaret Odası, Ege
Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası’ndan ikişer temsilcinin katılımıyla oluşturulan müteşebbis
heyetin başkanlığına İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Osman Öğmen’in getirildiğini söyledi.

Ege İhracatçı Birlikleri,
Tarım OSB’de yer alacak

� Uluslararası Ticaret Merkezi’nin
(ITC) kurduğu “She Trades Global”
(Kadınlar Global Ticarete Katılıyor)
girişimi kapsamında Liverpool’da
düzenlenen üç günlük toplantı 60
ülkeden 500’den fazla kadın girişimciyi
bir araya getirdi. Liverpool’da iki yılda
bir gerçekleştirilen “Uluslararası İş
Festivali” kapsamında bu yıl 26-28
Haziran 2018 tarihleri arasında
gerçekleştirilen etkinlikte KAGİDER
Başkanı Sanem Oktar da bir konuşma
yaptı. Oktar, yaptığı konuşmada,
‘Ticaretin cinsiyeti olmadığını’
vurguladı ve “Toplumun tamamının
gelişimi için” ülkeleri işbirliğine
çağırdı. Konuşmasında “son 10 yılda
Türkiye’nin ekonomik büyüme
açısından bölgesinde bir yıldız gibi
parladığını” belirten Oktar, Türkiye’de
kadın girişimcilerin durumu ve
KAGİDER’in çalışmaları hakkında bilgi
verdikten sonra şöyle devam etti:
“Türkiye’nin iş dünyasında kadın
girişimciler büyük başarı ve cesaretle
ekonomiye katkıda bulundular. Ama
mevcut oranlar bizim için yeterli
değildir. Kadın işgücü her yerde
olmalıdır. Biz geniş bir toplumuz ve
cinsiyet eşitliği çerçevesinde bu gücü
istihdama yönlendirmeliyiz. Bu
nedenle KAGİDER olarak çok
çalışıyoruz.” 

“Ticaretin 
cinsiyeti 
yoktur” 
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KOBi Gündemi

� Yerli patent başvurularında bu yılın ilk
yarısında geçtiğimiz yılın ilk yarısına göre
yaklaşık yüzde 9 artış yaşandı. Destek Patent
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal
Yamankaradeniz, bu rakamların Türkiye’de
AR-GE ve inovasyon yatırımlarında artış
olduğunun ciddi bir göstergesi olduğuna
dikkat çekti. Yamankaradeniz, “Türkiye
ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4
büyüme kaydetti. Ekonomik göstergeler
büyümenin bu yönde devam edeceğini işaret
ediyor. Burada önemli nokta, büyümenin
sağlıklı olabilmesi için yerli patent
rakamlarında da aynı ivmenin
yakalanmasıydı” dedi.

İstanbul için 124,9 milyon TL’lik 89 proje 

� Türkiye’de yapılan AR-GE çalışmalarının ticarileşmesi noktasındaki sıkıntıları ortadan kaldırmayı
ve sanayide dönüşümü gerçekleştirmeyi amaçlayan Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG),
Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki teknopark, AR-GE merkezleri, kalkınma ajansları ve üniversite
projelerini, ‘3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’nde bir araya getirmeye hazırlanıyor. 17-18 Ekim
2018 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlikte, Gazi
Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin AR-GE çalışmalarına dayalı geliştirdiği
ürünler oldukça dikkat çekiyor. Özellikle Türkiye’de bir ilk olarak üretilen ve ülkemizde üretimi
hedeflenen füzelerin kubbe ihtiyacını karşılayacak kristal büyütme altyapısına sahip safir kristalleri
ile Türkiye’de ilk olarak askeri standartlara uygun nitelikte yerli olarak geliştirilen Germanyum tek-
kristalleri sergilenecek ürünler arasında yer alıyor.

Patent başvuruları arttı 

� İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) 2018 yılı Mali Destek Programları proje değerlendirme sonuçları belli oldu. Üç Mali
Destek Programı kapsamında toplam bütçesi 124,9 milyon lira olan 89 proje hayata geçirilecek. İSTKA Genel Sekreteri Özgül
Özkan Yavuz, bu konuda şunları söyledi: “Küresel ekonominin dinamikleri her geçen gün değişiyor. Sürdürülebilir büyüme
için her alanda yerli, milli çözümlerimizi üretmemiz, nitelikli insan kaynağını yetiştirmemiz gerekiyor. Bu dönem hayata
geçireceğimiz projelerle, inovasyona, yerli teknolojiye, yenilikçiliğe, yaratıcı endüstrilere, girişimciliğe, çocuklarımız ve
gençlerimizin yetkinliklerinin geliştirilmesi ve iyi olma halinin arttırılmasına destek vereceğiz.”

� Entrepreneurs’ Organization
(EO) Türkiye’nin organize ettiği
Global Student Entrepreneur
Award’ın Türkiye ayağını kazanan
genç girişimci Berat Kjamili, 2000
öğrenci girişimcinin başvurduğu,
54 ulusal şampiyonun finale
katılmaya hak kazandığı Global
Student Entrepreneur Award’da EO
Türkiye’yi temsil etti. Kjamili,
girişimi Q Zenobia ile 56 ülkeyi
geride bırakarak, Sosyal
Girişimcilik Ödülü’nü kazandı.
1998’den beri organize edilen
GSEA, öğrenim süresi içinde kendi
işini kurmuş öğrencilere yönelik en
kapsamlı uluslararası yarışma
olma özelliğini taşıyor. Yarışmaya
lise, üniversite ve lisansüstü
seviyesinde öğrenim gören kişiler
katılabiliyor. “Mülteci merkezi”
olarak çalışan mobil uygulama Q
Zenobia’nın yaratıcısı Berat Kjamili
girişiminin anlatırken yabancı
uyrukluların problemlerine çözüm
geliştirilmesinin önemini vurguladı. 

Türkiye’ye
sosyal 

girişimcilik
ödülünü getirdi 

AR-GE ürünleri sergilenecek 

06_07_PANO_EKO_girisim_AGUSTOS.qxp:Layout 1  8/9/18  7:51 PM  Page 2



KAPAK KONUSU Burcu Tuvay / btuvay@ekonomist.com.tr

08 AĞUSTOS 2018

Girişimcilerin 
yol arkadaşları 
Güvenilir bir danışman ya da rehber olarak tanımlayabileceğimiz mentorlar,

girişimcilerin uzun ve zorlu yolculuklarındaki en önemli yol arkadaşları. Mentorlar
kendi tecrübelerini veya zamanında kendi hatalarından çıkardıkları dersleri

girişimcilere aktararak, mümkün olan en kısa sürede doğru adımları atmalarını
sağlamaya çalışıyor. Biz de kapak haberimizde mentorluk hizmeti veren Türkiye’nin

önde gelen kurumlarının hangi alanları desteklediklerini, girişimcilerde hangi
kriterleri aradıklarını ve start up’lara sağladıkları katkıları araştırdık.  
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Bilindiği üzere günümüz girişimcilik ekosisteminde en
önemli girdi zaman. Güvenilir bir danışman ya da
rehber olarak da tanımlayabileceğimiz ‘mentorluk’
desteğinin ana hedefi de girişimci adayına zaman ka-
zandırmak. Ürünü üretirken, ürünü iyileştirirken, pa-
zara açılırken ya da pazarda büyümek istenirken bir
numaralı kural; doğru zamanda doğru adımı atmak,
bu adımı atarken de mümkün olduğunca hızlı hareket
etmek. 

Girişimciler, erken aşamalarda ürün geliştirirken
teknik konularda doğru üretim metodu seçmek, son-
raki aşamalarda ise pazarlama adımlarında doğru stra-
tejileri uygulamak zorunda. En az hatayı yapanın bir
adım önde olacağı bu süreçte, mentorlar kendi tecrü-
belerini veya zamanında kendi hatalarından çıkardık-
ları dersleri girişimcilere aktararak, mümkün olan en
kısa sürede doğru adımları atmalarını sağlamaya çalı-
şıyor.

Mentorluk desteği alan girişimciler, sektörde far-
kındalık ve gelişim sürecinde dikkat etmeleri gereken

özelliklerini geliştiriyor. Ayrıca yatırım alma süreçleri
hızlanıyor ve ayakları yere sağlam basan birer girişim
haline geliyorlar.

Yatırım sürecini hızlandırıyorlar
Mentorlar, girişimcinin yol aldığı süreçlerde yeni

bir bakış açısı elde etmesinde en önemli paydaş-
lardan biri. Start up yolculuğunun zor olduğunu he-
pimiz biliyoruz. Bu yolculukta girişimciler aynı anda
birçok sorunu çözmek zorunda kalıyorlar. Bir ta-
raftan kullanıcı deneyimi, ürün iyileştirme gibi konu-
larla çalışırken aynı zamanda vergi, muhasebe gibi
idari konularla da uğraşıyorlar. Yeni başlayan giri-
şimcinin tüm bu konuları bilmesi mümkün değil. İşte
mentorlar, girişimcilik sürecinde, girişimciler için
önemli yol haritası sağlıyor. 

Biz de kapak haberimizde mentorluk hizmeti
veren Türkiye’nin önde gelen kurumlarının hangi alan-
ları desteklediklerini, girişimcilerde hangi kriterleri ara-
dıklarını ve start up’lara sağladıkları katkıları araştırdık.  

09AĞUSTOS 2018

Girişimcilerin 
yol arkadaşları “Seçimlerimizi projeye göre belirliyoruz”

BİLKENT CYBERPARK GENEL MÜDÜRÜ  FARUK İNALTEKİN
“Mentorluk desteklerimizi ve mentor seçimlerimizi düzenlediğimiz program ve projelerin içeriklerine göre belirliyoruz. İş
geliştirme temalı mentorluk desteklerimizi genel hatlarıyla iki grupta toplayabiliriz: Ulusal programlarımız kapsamında
verdiğimiz mentorluk hizmetlerimiz ve uluslararası programlarımız kapsamında verdiğimiz mentorluk hizmetlerimiz.
Bunların yanı sıra iş geliştirme mentorluğunu destekleyecek olan teknoloji ve müşteri doğrulama temalı teknik
mentorlukları da sektör lideri birçok büyük firma işbirliğinde girişimcilerimize sağlıyoruz. Yazılımdan nanoteknolojiye,
sağlıktan tarıma, biyoteknolojiden savunma sanayiine birçok alanda faaliyet gösteren mentor ağımız bulunuyor. Öncelikle
programlarımıza katılım gösteren firmaların ihtiyaçlarını tespit ediyoruz, sonrasında firma özelinde firmanın sektörüne ve
ihtiyacına yönelik ilgili mentorumuz ile bir içerik hazırlıyoruz. Bu içerikler firmanın ihtiyaçlarını yönelik teknik ya da iş planı hazırlama, potansiyel
müşteri belirleme, finansal kalemleri oluşturma, pazarlama tekniklerini oluşturma gibi konu başlıklarını kapsıyor. Henüz şirketleşmemiş
girişimcilerimiz için ise iş fikrini nasıl nitelikli iş planına çevirmeleri gerektiğini kapsayan temel girişimcilik eğitimlerinden başlayıp, müşteri ve
teknoloji doğrulama ile devam eden ve iş planı yazma gibi başlıklarla son bulan ön kuluçka mentorlukları sağlıyoruz.”

1Doğru planlanma, 

2Deneme-yanılma süreçlerinin
kısalması, 

3Projelerin daha efektif zaman
ve maliyetlerle ilerlemesi,

4Mentorlerin aktardığı
deneyimler ve paylaşımlar

ışığında iş fikirlerini hızla
olgunlaştırabilme,

5 İş fikirlerinin son kullanıcıya
ulaşması konusunda pazara

çıkışlarını daha doğru bir
zeminde kurgulayabilme, 

6Ortak çalışma alanı,  

7Finansman kaynaklarına
erişim, 

8Çözüm ortakları oluşturma.

MENTORLUĞUN
SAĞLADIĞI
8 AVANTAJ

“Her aşamaya özgü mentorluk veriliyor”
ERCİYES TEKNOPARK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ  PROF. DR. MAHMUT DOĞAN
“Erciyes Teknopark, 2014 yılından beri yürütmekte olduğu dört aşamalı Sera Kuluçka programıyla
girişimcilere kuluçka ve hızlandırıcı hizmeti sunuyor. Şüphesiz bu hizmetlerin arasında da mentorluk
desteği önemli bir yer tutuyor. Sera Kuluçka programının her aşamasında, o aşamaya özgü mentorluk
desteği sunuluyor. İlk iki aşama olan PreSera ve Sera kısımlarında daha çok iş fikri üretme ve ürün üretme
üzerine çalışmalar yapıldığından teknik ve müşteri analizi üzerine mentorluk desteği sağlanırken,
ticarileşme aşaması olan AfterSera ve hızlandırıcı aşaması olan ProSera’da ise ticarileşme, pazarlama ve
globalleşme üzerinde mentorluk desteği sağlanıyor. Mentorları teknik ve pazarlama olmak üzere iki ana
grupta değerlendirebiliriz. Pazarlama mentorlarımız, iş fikrinin pazara açılması, pazar payını artırması ve
globalleşme üzerine destek veriyor. Genellikle uzun yıllardır kendi girişimini yürütmekte olan kişilerden oluşuyor. Teknik mentorlarımız ise akla
gelebilecek tüm branşları barındıran daha çok akademisyen ve sahada çalışan uzman kişilerden oluşuyor. Sera programı kapsamında bugüne kadar
yıllık ortalama 300 kişiye mentorluk desteği sağlandı.”
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Fikirler girişime
dönüşüyor

ODTÜ TEKNOKENT, kuluçka firmalarına ve
girişimcilere iş modeli hazırlama, geliştirme ve

pivot aşamalarında mentor desteği sunuyor.
Mentorluk destekleri genel olarak girişimcilik

hızlandırma programları üzerinden sağlanıyor.
Yeni Fikirler Yeni İşler hızlandırma programında

girişimcilere, belirledikleri problemleri,
hedefledikleri müşterileri ve yapmayı

planladıkları çözümleri netleştirmelerine
yardımcı olan ve etkin bir şekilde fikirlerin

girişime dönüşmesine zemin hazırlayan
mentorluk desteği veriliyor. Diğer girişimcilik

programı olan T-BİGG, TÜBİTAK 1512
Teknogirişim Sermaye Destek Programı 1. Aşama
faaliyetlerini yürütmek amacıyla planlanıyor. Bu

süreç dahilinde ODTÜ TEKNOKENT mentorluk
havuzunda yer alan benzeri pazar ve sanayi

deneyimine sahip kişiler tarafından teknik, ticari
ve idari boyutlarda mentorluk ve danışmanlık

hizmetleri veriliyor. İş fikri geliştirme,
ticarileştirme, iş modeli hazırlama ve pivot

aşamalarında teknik, ticari ve idari boyutlarda
girişimcilere destek sağlanıyor.

“Spesifik konularda da mentorluk hizmetleri vereceğiz”
GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TEKNOPARK TTO DİREKTÖRÜ  TOLGA BİLDİRİCİ
“GOSB Teknopark içinde yer alan 130 firmaya ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli başlıklarda mentorluk hizmetleri veriyoruz.
Bu danışmanlık desteklerini birlikte yürüttüğümüz iş ortakları aracılığıyla, başta ‘iş modeli ve proje geliştirme’ olmak üzere,
‘fikri mülkiyet yönetimi, yatırım fonlarına erişim, strateji geliştirme, kurumsal iletişim, işbirliği ve networking, pazarlama ve
satış, şirketleşme, yönetim, hukuk ve finans’ gibi çok farklı konularda sunuyoruz. Bu çalışmalarımızı, teknopark içinde yer
alan firmalarımızdan herhangi bir ücret talep etmeden gerçekleştiriyoruz. Şu anda birincil daire içerisinde sekiz
mentorumuz bulunuyor. Bununla beraber, planlamasını tamamlamak üzere olduğumuz bir diğer çalışmamız ile de yakın
zamanda ilave bir mentor ağı oluşturarak, sadece üst başlıklarda değil, spesifik konularda da mentorluk hizmetleri vereceğiz. Mentorluk hizmetimizi
zaman zaman teknopark dışından firmalarla da paylaşabiliyoruz. Bu noktada mentorluk hizmeti verme kriterimiz, teknopark bünyesindeki
firmalarımız için bu hizmeti talep etmeleri, dışarıdaki firmalar için de teknoparka gelmeyi hedeflemeleri olarak dikkate alınabilir.”

“3 binden fazla girişimciye ulaştık”
GİRİŞİM FABRİKASI KURUCU DİREKTÖRÜ VE CORE STRATEJİ KURUCUSU  İHSAN ELGİN
Girişim Fabrikası’nda girişimcilere sunduğumuz mentorluk destekleri ikiye ayrılıyor: Teknik mentorluk ve iş mentorluğu.
Mentorluk desteği veren mentorlarımızı da iç ve dış mentorlar olmak üzere iki kategoriye ayırmak mümkün. İç mentorlar kendi
içinde akademisyen ve idari kadro olmak üzere ikiye ayrılıyor. Akademisyenlerimizin büyük bir kısmı daha önceden fikirlerini
ticarileştiren insanlardan oluştuğu için akademik donanımın yanı sıra ticarileştirme know how’una sahip olmalarıyla fark
yaratıyorlar. İdari kadro ise Girişimcilik Merkezi (GM) ve TTO’dan oluşuyor. GM’de girişimcilik geçmişi olan insanlar yer alırken,

TTO’da ise teknoloji, ticari hakların korunması gibi konularda destek veren uzman bir ekip yer alıyor. Dış mentorlar da girişimcilik ekosistemindeki
deneyimli girişimciler, yatırımcılar ve farklı sektörlerden deneyimli uzmanlardan oluşuyor. Girişim Fabrikası olarak yedi yıl öncesinden bugüne kadar
yaklaşık 3 binden fazla girişimciye birebir mentorluk desteği sağladık. Yıl bazında ise bu rakamın 100’ün üzerinde olduğunu söyleyebiliriz.”

“Gelişimlerini takip ediyoruz”
DEPARK TEKNOPARK VE DOKUZ EYLÜL TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
GİRİŞİMCİLİK & TİCARİLEŞTİRME UZMANI  SERKAN UZMEN

“DEPARK Teknopark ve Dokuz Eylül TTO olarak
BAMBU Hızlandırma ve Ön Kuluçka Programı
kapsamında girişimcilerimize, teknik doğrulama,
ticari doğrulama, müşteri-pazar uyumu, finans,
hukuk, endüstriyel tasarım, satış geliştirme gibi
çeşitli konularda iş fikrinin nihai tüketiciye en doğru
ve etkin bir şekilde ulaşmasını sağlamaya yönelik
mentorluk hizmetleri sunuyoruz. Şu anda aktif
olarak mentor havuzumuzda yaklaşık 50 mentor yer
alıyor. Yıl içerisinde iki defa açılan BAMBU

Hızlandırma ve Ön Kuluçka programında yer alan girişimcilerle birlikte ön
kuluçka ve kuluçka statüsünde yer alan yaklaşık 75 girişimciye iş fikirlerinin
geliştirilmesine ve ticarileşmesine yönelik çeşitli alanlarda mentorluk desteği
sağlanıyor. Girişimcilere ayda 60 saat verilen mentorluk desteklerinin yanı sıra
her bir girişimciyle iş fikirlerinin geliştirilmesine ve ticarileşmesine yönelik birebir
görüşmeler yapılıyor ve gelişimleri yakından takip ediliyor.” 
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“Programımız en iyi uygulamalar arasına girdi”
EY TÜRKİYE KURUMSAL FİNANSMAN ŞİRKET ORTAĞI VE EY EMEIA GİRİŞİMCİ KADIN LİDERLER
PROGRAMI LİDERİ  DEMET ÖZDEMİR
“EY olarak sunduğumuz mentorluk desteklerinin başında, dünya çapında 50 ülkede 11 yıldır düzenlenen, 2016 yılında
Türkiye’ye ve Avrupa’ya getirilmesine öncülük ettiğim Girişimci Kadın Liderler Programı bulunuyor. Bu küresel
programı Türkiye’ye ve Avrupa’ya getirirken farklı bir özellik kattım ve mentorluğu da dahil ettim. Bu dünyada bir ilk
oldu ve büyük bir fark yarattığı ve başarı sağladığı yönünde geri bildirimler aldım. Türkiye’de genişlettiğimiz bu
program en iyi uygulamalar arasına girdi ve EY Amerika da uygulamaya başlayacak. İşini büyütmek isteyen kadın
girişimciler için düzenlediğimiz bu liderlik programında, EY Türkiye şirket ortaklarımız gönüllü olarak girişimci
kadınlarımıza bir yıl boyunca mentorluk yapıyorlar. Diversity & Inclusiveness (Çeşitlilik ve Kapsayıcılık) birimimiz var.

Kadın çalışanlarımızın yönetimde daha fazla söz sahibi olmaları için mentorluk, eğitim ve gelişim, doğum sonrası işe dönüşte koçluk, liderlik
programları düzenliyoruz. Dolayısıyla şirket içinde mentor olan birçok yöneticimiz var. Girişimci Kadın Liderler Türkiye programımızda her yıl 10
girişimci kadına mentorluk yapıyoruz.”

“Kapsamlı bir destek sunuyoruz”
YILDIZ TEKNOPARK GENEL MÜDÜRÜ  PROF. DR. MESUT GÜNER
“Teknoparkımızda son derece kapsamlı mentorluk destekleri sunuyoruz. Bu doğrultuda,
girişimcilerimizin ticarileşme yolunda ihtiyaç duyabilecekleri mentorluk desteklerinden teknik
konulara kadar, ihtiyaç duyacakları tüm alanları kapsayan desteklerimiz mevcut. Ekosistemimizde
halen 160 mentorumuz bulunuyor. Öncelikli olarak bilişim, biyomedikal, enerji alanları olmak
üzere hemen her sektörden mentorumuz var. Şu anda mentorluk hizmetinden faydalanan 97
firmamız bulunuyor. Bu firmalarımız Yıldız Kuluçka bünyesinde yer alıyor. Ayda 388 saatlik
mentorluk hizmeti Yıldız Kuluçka firmalarımıza sunuluyor. Yıldız Kuluçka firmalarımız, başta
ticarileşme ve sektöre özel teknik bilgiler konusunda mentorler ile görüşüyorlar. Ayrıca sektörel
gelişmeleri de değerlendiriyorlar. Yıldız Kuluçka’ya katılım koşullarını sağlayan firmalar
mentorluk hizmetinden faydalanabiliyor. Yıldız Kuluçka'ya proje kapsamında ve AR-GE yönünden
olumlu değerlendirilen girişimciler kabul ediliyor.” 

“300’ü aşkın mentor ve koçumuz var”
İTÜ ARI TEKNOKENT İŞ GELİŞTİRME VE PAZARLAMA DİREKTÖRÜ   ARZU ERYILMAZ
“İTÜ ARI Teknokent olarak erken aşama girişimcilerden ileri aşamadaki globalleşmeye hazır
firmalara kadar farklı kategorileri içeren programlarımız bulunuyor. Erken aşama girişimcilere
yönelik İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi’nde, ileri aşamadaki girişimci firmalara yönelik
İTÜ MAGNET İleri Aşama Girişimcilik Merkezi’nde ve global pazarlara açılmak isteyen teknoloji
firmalarına yönelik Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı kapsamında çalışmalarımızı
yürütüyoruz. Bu programlarımızda girişimci ve firmalarımıza destek olan iş ve akademi
dünyasından 300’ü aşkın mentor ve koçumuz bulunuyor. Erken aşamadaki girişimcilerimiz için akıl
hocalığını kapsayan mentorluklar, globalleşmeye hazır ileri aşama firmalarımız için satış, iş
stratejisi ve pazarlamalarını destekleyecek şekilde birebir koçluğa dönüşüyor. Mentorlarımız
tamamen girişimcilerimize destek olmak adına çalışmalarını yürütürken, Türkiye’nin en iyi teknoloji
girişimcileriyle de tanışarak potansiyel işbirlikçileriyle bir araya gelmiş oluyor. 300’ü aşkın
mentorumuz bilgi ve deneyimlerini girişimci firmalarla paylaşmanın yanı sıra Mentor Kulübü
sayesinde her biri alanında uzman kişilerle bir sosyal ağa dahil oluyor.” 
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“İyi ekip kurun, açık ve şeffaf olun” 
ŞİRKET ORTAĞIM MELEK YATIRIMCI AĞI KURUCUSU VE BAŞKANI MEHMET
BULDURGAN
“Girişimcilere özellikle içinde yer alacakları pazarda nasıl değer ve fark yaratabilecekleri, başarılı bir iş
ve gelir modeli oluşturulması, satış ve pazarlama stratejileri, şirket ve ekip yönetimi, iletişim ve sunum
becerileri, finansal kaynaklara erişim ve yatırımcı ilişkileri gibi çeşitli konularda mentorluk yapıyorum.
Girişimcinin özellikle hangi alanlarda mentorluk desteğine ihtiyaç duyduğunu belirlemesi ve bu
ihtiyacına yönelik bilgi ve tecrübe sahibi mentorlardan destek alması oldukça önemli. Ayrıca girişimci
mentor görüşmelerini disiplinli bir şekilde düzenli olarak gerçekleştirmeli ve gelişmeler hakkında
mentoruna sürekli geri bildirimlerde bulunmalı. Girişimcilere projelerine inanmalarını, çok
çalışmalarını, sebatkar olmalarını, iyi bir ekip kurmalarını ve asla doğrudan şaşmamalarını tavsiye
ediyorum. Özellikle yatırım arayışında olan girişimcilerin açık ve şeffaf olmaları, neden yatırıma ihtiyaç
duydukları ve alacakları yatırımı nerelerde kullanacaklarını açıkça belirtmeleri, yatırımcının karşısına
çıkarken hazırlamış oldukları girişim sunumlarının net ve anlaşılır olması son derece önemli.” 

“Deneyimler paylaşılarak sinerji yaratılıyor”
İSTANBUL STARTUP ANGELS KURUCU ORTAĞI  GÜLSÜM ÇIRACI
“İstanbul Startup Angels hızlandırma programları ve yatırım sürecimizde olan girişimciler
için iki farklı mentorluk programımız bulunuyor. Hızlandırma programlarımız kapsamında
üç ay süresince farklı sektörlerden mentorlerle start up’ları bir araya getiriyoruz. Bu
kapsamda amacımız girişimcilerin özellikle ticarileşme sürecinde farklı alanlardaki
uzmanlıklardan yararlanarak vizyon kazanmaları ve sürdürülebilir bir iş modeli edinmeleri.
Yatırım sürecimize almış olduğumuz start up’larda ise özellikle ölçeklenme konusunda
deneyim paylaşımı yapmalarını sağlıyoruz. Bu noktada diğer sektörlerden mentorluk
alabildikleri gibi girişimcilerin kendi aralarındaki deneyim paylaşımı da sinerji yaratıyor.
Yaklaşık 45 mentorumuz bulunuyor. Mentorlerimiz arasında üst düzey yöneticiler, başarılı
girişimciler, uzmanlar ve yatırımcılar bulunuyor. Bugüne kadar yatırım yapmış olduğumuz
26 girişimcinin tamamı mentorluk sürecinden faydalandı. Hukuk, finans, ticarileşme,
growth hacking, marketing, teknik mentorlerimizin her biri kendi alanındaki uzmanlıklar
dahilinde girişimciye destek oluyor.” 

“Mentolerimizin faaliyet alanlarını geniş tutuyoruz”
STARTERSHUB YÖNETİCİ DİREKTÖRÜ  ARDA AŞKIN
“Girişimlerimize işletme, strateji, teknik ve sektörel olmak üzere üç farklı alanda mentorluk desteği sağlıyoruz.
Girişimleri hangi konularda mentorluğa ihtiyaç duyarlarsa o alandaki mentorlarla eşleştiriyoruz. Eşleşmeler ve
görüşmeler sonucunda ekip adına bir aksiyon çıkması birinci önceliğiniz oluyor. Yabancı mentorlarımız da dahil
300’den fazla mentorumuz ekiplerimize destek veriyor. Mentorlerimizin büyük bir kısmı aktif rol alırken diğerleri
ekiplerin ihtiyaçları dahilinde görüşmelere katılıyor. Kendi ekosistemimizdeki mentorler dışında Mentor Effect’den de
mentor desteği alıyoruz. Mentorler uzmanlık alanlarına ve yetkinliklerine göre farklı sektörlerden ve departmanlardan
oluyor. StartersHub bünyesindeki 64 girişime mentor desteği sağlıyoruz. Önümüzdeki ay başlayacak Gamer’s Qube
oyun hızlandırma programımızda da destek verdiğimiz ekiplere beş yeni ekip daha ekleyeceğiz. Girişimciler aylık 10-12
saat arasında mentorluk desteği alıyor. Her girişimin her hafta görüştüğü bir ana mentor mutlaka bulunuyor.”
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“Yılda 30 girişimciyi destekleyeceğiz”
GİRİŞİM HAREKETİ TÜRKİYE ÜLKE DİREKTÖRÜ  İSMAİL HAZNEDAR
“Girişim Hareketi, şu an beş ilde aktif çalışmalarını sürdürüyor. Her bir ilde destekçilerimiz arasında 20 eğitmen, 20 mentor ve
20 girişimci bulunuyor. Aktif çalışmalarını sürdürdüğümüz şehir sayımızı da yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Girişimcilik
alanında Türkiye genelinde öncelikle erkenci aşamada SaaS, pazarlama teknolojileri, Fintech, pazaryeri, sağlık teknolojileriyle
ilgili mentorluk talepleri bulunurken, özelde tarım, savunma sanayi, biyomedikal, akıllı şehirler, perakende odaklı talepler
odağında çalışmalar gelişiyor. Her bir şehirde hedefimiz ayda üç girişimin seçilmesi ve dönem içerisinde gelişim sürecine dahil olması. Yıl içerisinde
30 girişime şehir bazında destek sağlanması hedefleniyor. Bir girişimcinin iş fikrini geliştirmesi sürecinde paylaşımı ve iş modelinin oluşturulmasıyla
başlayan ve dönem içerisinde ticarileşebilmesi aşamasına kadar devam eden aşamalarda çeşitli destekler sunuluyor.”

“Yapılanmalarını destekliyoruz”
KEİRETSU FORUM GENEL MÜDÜRÜ  ESRA TALU
“Keiretsu Forum Türkiye olarak 90'ın üzerinde yatırımcı üyemizle Keiretsu Forum’da sunuma çıkan start up’lar arasından
yatırım alanlara düzenli bazda mentorluk desteği veriyoruz. Bunun yanı sıra ben ve ekibim Türkiye’nin çeşitli şehirlerindeki
üniversitelerde girişimcilik kulüplerinin düzenlemiş olduğu etkinliklerde girişimci adaylarına mentorluk desteği sağlıyoruz.
Ayrıca İstanbul’da her yıl ‘TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!’ başta olmak üzere pek çok girişimciliği destekleyen etkinliklerde
mentorluk yapıyoruz. Keiretsu Forum Türkiye olarak 2012 yılında kuruluşumuzdan bu yana 34 turda toplam 32 şirkete 50
milyon TL'nin üzerinde yatırım yaptık. Yatırım yaptığımız tüm girişimlere mentorluk desteği sağlıyoruz. Girişimlerin en
zorlandıkları süreçler şirketleşme dönemlerinde oluyor. Biz fikir aşamasında girişimlere yatırım yapmıyoruz. Ancak iyi bir fikri hayata geçirmiş
şirketleşmiş girişimlerin yatırım almaları ile başlayan yapılanmalarını destelemek amaçlı mentorluk veriyoruz.”

“Kurulum aşamasına yardım ediyoruz”
GALATA BUSİNESS ANGELS YÖNETİCİ DİREKTÖRÜ  ATA UZUNHASAN
“Galata Business Angels üyeleri, dijital ölçeklenebilir girişimler başta olmak üzere girişimcilik süreçleri, hangi aşamada yatırım
almak gerektiğine dair konularda mentorluk verebilecek donanımda. Galata Business Angels üyeleri girişimlerini sıfırdan belli bir
noktaya kadar getirebilmiş girişimcilerden oluşuyor ve bu nedenle bir girişimin kurulum aşamasından büyüme ve gelişmeye kadar
geçen süreçte iş yönetimi, insan kaynakları, finansal kaynakları yönetme, bankacılık, girişim sermayesi gibi alanlarda faaliyet

gösteriyorlar. Galata Business Angels kapalı bir melek yatırım ağı olduğu için sadece yatırım yapılan girişimlere detaylı mentorluk sağlanabiliyor. Fakat
GBA’nın her yıl mayıs ayında düzenlediği GBA Mentor Clinic etkinliğinde GBA üyeleri, pek çok girişimciye mentorluk desteği sağlıyor.” 

“250 mentorumuz var” 
TÜRK TELEKOM STRATEJİ, PLANLAMA VE İŞ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜR YAR.  FIRAT YAMAN ER
“Türk Telekom’un PİLOT girişim hızlandırma programı kapsamında programa kabul edilen girişimler 12 hafta boyunca iş
modellerini doğrulamak için Türk Telekom yöneticileriyle çalışma imkânının yanı sıra girişimcilik ekosisteminin önde gelen
girişimci ve yatırımcılarından oluşan mentor ağına erişebiliyorlar. Mentor görüşmeleri programa destek veren mentorların
uzmanlık alanlarına ve girişimlerin ihtiyaçlarına göre önceliklendirilerek birebir olacak şekilde planlanıyor. Ekipler ayrıca
program boyunca müşteri görüşmeleri gerçekleştiriyor ve çeşitli konularda uzmanlardan eğitim alıyor. Şu an için PİLOT’a destek

veren 250’ye yakın mentorumuz bulunuyor. Her yıl programa destek veren mentor sayısı girişimlerin ihtiyaçları kapsamında artıyor. PİLOT’a kabul edilen
her ekip mentorluk desteğinden faydalanıyor. Her bir ekip program boyunca birebir 80’e yakın mentorla görüştürülüyor. Her bir ekip 12 haftalık program
boyunca ortalama 40 saat mentorluk alıyor. Program boyunca toplamda tüm ekipler için sağlanan mentorluk desteği ise yaklaşık 450 saat civarında.”
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ETKİNLİK

14

Garanti, sosyal girişimlere ivme kazandırmak
amacıyla oluşturulan “BBVA Momentum”
programını bu yıl ilk kez Türkiye’de de hayata
geçiriyor. Program kapsamında, ana hedefi
sosyal fayda yaratmak olan girişimlere, eko-

‘Garanti’densosyal
girişimlere destek

nomik açıdan da güçlü, kurumsal ve sürdü-
rülebilir bir yapıya sahip olabilmeleri için stra-
teji, finans, iletişim, teknoloji ve iş modelle-
ri gibi konularda eğitim veriliyor.

Garanti Bankası, ülkemizde sadece sos-

yal girişimleri geliştirme amacındaki ilk ve tek
destek programı olan BBVA Momentum’a ilk
yılında, Türkiye’nin Kadın Girişimci Yarışma-
sı ve GarantiPartners girişim hızlandırma
programı havuzunda yer alan ve programa

Garanti Bankası’nın ana hissedarı BBVA, faaliyet gösterdiği ülkelerde hayata geçirdiği BBVA
Momentum programıyla, sosyal girişimlerin işlerini büyütmelerine katkı sağlıyor. Başvuruların
değerlendirilmesi sonucu belirlenen 10 girişimci, işlerinin büyüme planlarını oluşturmalarına
katkı sağlayacak online ve sınıf içi eğitimler, stratejik mentorluk desteği ve girişimciler,
müşteriler ve yatırımcılardan oluşan networking faaliyetlerini içeren bir programa dahil oluyor.

Burcu Tuvay / btuvay@ekonomist.com.tr
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uygun özelliklere sahip 6 sosyal girişimin ka-
tılımını sağladı. Bu kapsamda; Yaşayan Mü-
ze, SosyalBen Otsimo, Givin, Medlis ve E-bur-
sum girişimleri programa dahil oldular. 

Garanti Bankası BBVA Momentum Sos-
yal Girişimcilik Destek Programı’na bu yıl
Önemsiyoruz, Minorpreneurs, Tarlamvar,
3Dörtgen, Tolkido, Joon, GeneOn Biyotekno-
loji, Haus Freeze Dry, Biryudumkitap, Engel-
siz Çeviri katılıyor. Başvuruların değerlendi-
rilmesi sonucu belirlenen 10 girişimci, işleri-
nin büyüme planlarını oluşturmalarına kat-
kı sağlayacak online ve sınıf içi eğitimler, stra-
tejik mentorluk desteği ve girişimciler, müş-
teriler ve yatırımcılardan oluşan networking
faaliyetlerini içeren beş aylık bir programa da-
hil oluyorlar. Garanti Bankası BBVA Momen-
tum Sosyal Girişimcilik Destek Programı 24
Temmuz’da başladı.

Desteklenen girişimler
Garanti Bankası BBVA Momentum Sos-

yal Girişimcilik Destek Programı’nın bu dö-
nemki girişimleri şöyle: 

� Tasarım ile sosyal faydayı kesiştirmek
üzere kurulan Önemsiyoruz; toplumda çocuk
haklarına dair farkındalık yaratmak üzere yap-
tığı çalışmaların yanı sıra çocukların kendini
birey olarak algılaması ve çevresiyle kuvvet-
li bir bağ kurması için çeşitli projeler gelişti-
riyor. 

� Minorpreneurs, nitelikli eğitimi en ye-
nilikçi yöntemlerle ve çağa uygun şekilde ki-
şiselleştirerek 7-17 yaş arası çocuklarla bu-
luşturuyor.

� Kırsal kalkınmayı ve çiftçiyi destekle-
me amacıyla kurulan Tarlamvar; boş veya atıl
kalmış tarım arazilerini kiralıyor, bu arazilerde
yerel halkı istihdam ediyor. 

� 3Dörtgen, üretmekten keyif alan her-
kesin dilediği gibi vakit geçirebileceği eğlen-
celi ve “maker” dostu bir alan olarak, dün-
yanın ilk 3 boyutlu yazıcı mağaza ve kafe kon-
septini hayata geçiriyor. 

� Otizmi ailelerinde birinci elden göz-
lemlemiş Tolkido ekibi, konuşma problemi ya-
şayan otizmli çocuklara kişiselleştirilmiş eği-
timi mümkün kılmak amacıyla yola çıkıyor. 

� Zanaatı modern üretim yöntemle-
ri ve tasarımla birleştiren Joon, dezavan-
tajlı gruplar ile çalışarak, meydana getir-
diği yeni ve kullanışlı ürünlerin günlük ha-
yata katılmasında öncü oluyor. 

� Biyoteknoloji alanında faaliyet
gösteren GeneOn, plastik atığı geri dön-
üştürebilen enzimlerin üretilmesi üzerine
çalışmalar yürütüyor. 

� HAUS Freeze Dry, yüksek besin de-
ğeri içeren meyveleri 30 yıl raf ömrüne sa-
hip, sağlıklı atıştırmalıklara dönüştürüyor. 

� Biryudumkitap, e-posta kutunuza
her sabah 5 dakikada okuyabileceğiniz, hi-
kâye ve roman pasajlarını göndererek Tür-
kiye’de okuma süresini arttırmayı hedef-
liyor.

* Engelsiz Çeviri, işitme engellilerin bil-
giye daha hızlı ve rahat erişebilmeleri için;
web sayfalarındaki metinleri anlık olarak
işaret diline çeviren, yapay zeka ile işaret
dilini yazıya çevirebilen ve bu şekilde işa-
ret dili bilmeyen kişiler arasında iletişimi
sağlayan bir yazılım geliştiriyor.

“Yeni girişimcilere 
örnek olacaklar”

“BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Destek Programı
ile Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin gelişimine
katkı sağlamaya ve ülkemizdeki girişimcileri
desteklemeye devam ediyoruz. Girişimcilere yönelik
uzun yıllardır geniş bir yelpazede ve uluslararası
boyutta yürüttüğümüz destekleri, ana hissedarımız
BBVA’nın çalışmalarıyla da entegre ederek sürdürmeye
devam edeceğiz. Girişimcilik uzun bir yolculuk ve bu
yolculuğun başlangıcı, kurgusu çok önemli. Bir de bunu
özellikle sosyal bir fayda sağlamak için yapıyorsanız,
yolunuz çok daha uzun ve zorlu oluyor. Biz bu noktada
sosyal girişimlerin yanında olduğumuzu göstermeyi,
profesyonel desteklerle sosyal açıdan olduğu kadar
ticari açıdan da sürdürülebilir bir iş modeline sahip
olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Sürdürülebilir bir iş
modeliyle yüksek sosyal etki yaratmayı amaçlayan
sosyal girişimcilere, dünyanın önde gelen işletme
okullarından biri olan İspanya’daki IE Business
School’dan eğitim, eğitimlere ek olarak stratejik
mentorluk, networking fırsatları sunuyor;
girişimleriyle fark yaratmalarına imkan tanıyoruz. Bu
yıl programa seçilen ve çocukların eğitimi, çiftçilerin
istihdamı, geri dönüşüm gibi birçok farklı konuya
çözüm sunan girişimlerin bu program sonunda işlerini
daha iyi planlayarak büyüteceklerine ve yeni
girişimcilere örnek olacaklarına inanıyoruz.”

GARANTİ BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI CEMAL ONARAN
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İnternetin popüler girişimleri kendi yarattıkları
ekonominin yanı sıra çevrelerinde de önem-
li bir ekosistem oluşturuyor ve yeni girişim-
lerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Your Porter
App de bunlardan biri. Your Porter App,
Airbnb ile birlikte hızla büyüyen turistlere yö-
nelik kısa süreli daire kiralama işine yönelik
hizmet veriyor.

2016 yılında Erinç Arık ve İsmail Can Ler-
mi tarafından kurulan Your Porter App, bir-
den fazla Airbnb dairesi yöneten ev sahiple-
rinin ihtiyacına yönelik olarak ortaya çıktı. Be-
yoğlu’nda turistlere yönelik kısa süreli daire
kiralama işi yapmaya başlayan Erinç Arık, bu
süreçte sektördeki ihtiyaçları fark etti. Kısa
bir süre içerisinde iki daireden 11 daireye ula-
şınca günlük operasyonların sürekli kendini
tekrarlayan işler olduğunu gören Arık, “Mi-
safirlere konfirmasyon mesajı atmak, geliş ta-

rihinden önce yol tarifi ve hatırlatmalar yol-
lamak, her gün temizlenecek dairelerin lis-
tesini çıkarmak gibi işleri yazılım desteğiyle
otomatize edebileceğimizi fark ettik” diyor. İlk
olarak iş fikrini küçük bir beta versiyonuyla
uluslararası alanda tatil kiralık ev platformu
olan Airbnb'nin Paris konferansında kiralama
işi yapan girişimcilere sunan girişimciler, olum-
lu tepkiler alınca Your Porter App projesi üze-
rinde daha ciddi çalışmaya başlıyor.

400 şirket kullanıyor
Your Porter App, günlük operasyon yö-

netimini kolay ve işlevsel hale getirmeyi he-
defliyor. Bu uygulamayla misafir iletişimi, ta-
kım üyeleri arasında temizlik, karşılama gibi
konularda koordinasyon sağlanabiliyor.
Airbnb’nin yanı sıra Booking.com, TripAdvi-
sor ve HomeAway gibi platformları da tek bir

noktadan yönetmek mümkün oluyor. Erinç
Arık, sistemin kurulumunu gerçekleştirdikten
sonra günlük operasyonların otomatik olarak
yapıldığını belirtiyor. 

GARANTİPARTNERS Ayşegül Sakarya Pehlivan / asakarya@ekonomist.com.tr

Birden fazla Airbnb dairesi yöneten ev sahiplerinin ihtiyacına
yönelik ortaya çıkan Your Porter App’i bugün 400'e yakın şirket
ve bireysel müşteri kullanıyor. Siteden yönetilen daire sayısı ise
11 bin 200. Amerika ve Avrupa pazarına odaklanan girişimin
kurucularından Erinç Arık, 2018 sonuna kadar 2,5 kat büyümeyi
hedeflediklerini söylüyor.    

Your Porter App ile
dünyaya açılacak

Yazılım geliştiriciler arıyor Türkiye'den çıkan Your Porter App’in
global hedefleri var. Yatırımın ardından ekibini genişletmeye başlayan şirket,
büyümeye paralel olarak kullanıcıların internet sitesini ilk ziyaretinden
ücretli üyeliğe geçmesine kadar olan süreci yönetmek üzere Burcu
Karaköse’yi ekibe kattı. Airbnb dikeyinde yazılım piyasasındaki en önemli
oyunculardan biri olmayı hedeflediklerini söyleyen Erinç Arık, “Bu alanda
ciddi rakiplerimiz var. Bu yüzden çok yakın zamanda yazılım ekibimizi de
genişletmek istiyoruz. Dolayısıyla global bir macerada yer almak isteyen çok
yetenekli Türk geliştiriciler arıyoruz” diyor.
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Your Porter App’in en önemli özelliği, ye-
ni nesil kısa süreli kiralık daireler yöneten iş-
letmecilere özel tasarlanması. Piyasada var
olan yazılımların çoğunun oteller için tasar-
landığını belirten Erinç Arık, “Bunlar klasik re-
sepsiyon/ön büro mantığıyla dizayn edilmiş
durumda. Bizim ürünümüz ise yeni nesil iş-
letmecilerin ihtiyaçlarını anlaması, mobil
ağırlıklı olması ve kolay kullanımıyla öne çı-
kıyor” diyor. Şu an için Your Porter App’i dün-
yanın her yerinden 400'e yakın şir-
ket ve bireysel müşteri kullanıyor.
Bugüne kadar siteden yönetilen dai-
re sayısı 11 bin 200. Kurulduğu gün-
den bu yana 3 binden fazla hesap
adına 350 bin otomatik mesaj gön-
derilmiş bulunuyor. Şirket, sisteme
kayıtlı ve aktif olan daire başına kul-
lanılan özelliklere de bağlı olarak ay-
lık 7 ila 9 dolar arası ücret alıyor.
Eğer bu platformu kullanarak 10 dai-
re yönetiyorsanız ayda yaklaşık 90 dolar öde-
me yapmanız gerekiyor. Şirketin başarısı bü-
yüme rakamlarına da yansımış durumda. Son
üç ayda aylık cirosunu her ay ortalama yüz-
de 16,8 büyüten şirket, 2018 sonuna kadar 2,5
kat büyümeyi hedefliyor.

Odağında yurtdışı var
Your Porter App, melek yatırım almadan

önce kurulduğu ilk aylarda Garanti Bankası'nın
GarantiPartners programına kabul edildi. İlk

Guesty'nin bugüne kadar aldığı toplam yatı-
rım miktarı 25 milyon dolara ulaştı. Your Por-
ter App’in rakipleri arasında Barselona mer-
kezli Vreasy ve Kanada merkezli Tokeet gibi
şirketler de yer alıyor. Bu rekabet ortamına
rağmen Your Porter App projesinin odağın-
da ilk günden beri yurtdışı var. Şu an için var
olan ücretli kullanıcıların yarısından fazlası
ABD'de bulunuyor. ABD’yi Avustralya ve İn-
giltere takip ediyor. Türkiye'den ise henüz pa-
ra ödeyen kullanıcı bulunmuyor. Erinç Arık’a
göre bunun nedeni alternatif konaklama pa-
zarının yurtdışında çok daha büyük olması. Ya-
pılan araştırmalara göre 2019 yılı sonunda ta-
til kiralık ev piyasasının globalde 170 milyar
dolarlık bir pazar haline gelmesi bekleniyor.
Bu pazarda firmalar yazılıma yıllık ortalama
15 milyar dolarlık harcama yapıyor. Yurtdı-
şında sistemin oturduğunu söyleyen Arık, Tür-
kiye'de de bu konuda ciddi bir potansiyel ol-
duğunu belirtiyor. 

yatırımını ise geçtiğimiz aylarda yatırımcılar
Fırat İşbecer ve Cem Çetin’den aldı. Yaklaşık
1,5 milyon Euro’luk değerlemeyle ilk yatırımı
aldıklarını söyleyen Erinç Arık, “2018 başla-
rında yakaladığımız hızlı büyüme oranlarına
ve ekibimize güvenerek bize bu yatırımı yap-
tılar. Biz de aldığımız bu yatırımla ekibimizi
büyüterek global piyasada rekabette avantaj
sağlamaya çalışacağız” diyor.

Dünyada da Your Porter App’ın benzeri
girişimler var. Hatta San Francisco merkezli

İSMAİL CAN LERMİBURCU KARAKÖSE ERİNÇ ARIK

Eski patron yatırımcı oldu Your Porter App’in kuruluşunun
arkasında ilginç bir hikaye var. Şirketin kurucularından İsmail Can Lermi,
şirket para kazanmaya başlayınca beş yıldır çalıştığı Pozitron iken girdiği ve
sonradan Monitise olan işinden istifa ediyor. Bir yıl gibi kısa bir süre sonra eski
patronlarından Fırat ve Fatih İşbecer, Your Porter App’e yatırım yapıyor. Bu
noktada Fırat ve Fatih İşbecer’in firmalarından kendi start up'ını kurmak için
ayrılan eski bir çalışanlarına yatırım yapmasının çok önemli olduğunu
söyleyen Lermi, “Onların bize yatırım yapması kurumsal dünya ve start up’lar
arasında sıkışan bizim gibi girişimciler için çok cesaret verici bir örnek” diyor. 
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“Bulut bilişim
maliyetleri azaltıyor”

metlerine yönlendiriyor” diyor. Kanaan, so-
rularımızı şöyle yanıtladı:

Bulut bilişim şirketler üzerinde nasıl bir
öneme sahip?

Bulut bilişim; yapay zeka teknolojileri, ve-
ri yönetimi, veri analitiği, makine öğrenimi ve
bunun gibi alanların gelişmesinde temel bir
rol oynuyor. En küçükten en büyüğe tüm şir-
ketler maliyetleri azaltmak, daha esnek ve hız-
lı çalışmak için bulut bilişime geçiyor. Bulut
bilişimin işletmelere etkisi çok büyük. Ancak,
bulut tabanlı teknolojiler kullanmak avantaj-

larla birlikte bazı güvenlik sorunlarını da be-
raberinde getiriyor. Bu nedenle, güvenlik ön-
lemleri göz ardı edilmemeli. 

Bunun için ne gibi önlemler alınabilir?
Çevrimiçi hizmet sağlayıcıların verileri ko-

rumak için gerekli adımları atması şart. Siber
suçluların verileri çalmasını engellemeli ve
farklı müşterilerin verilerini birbirinden ayrı
tutarak yalnızca doğru kişi tarafından erişil-
mesini sağlamalılar. Ancak hizmet sağlayıcı-
ların da hatalar yaptığını biliyoruz. Neredey-
se her ay bir şirketin müşteri verilerini kay-
bettiğini duyuyoruz. Çevrimiçi hizmet sağla-
yıcıların sistemlerini güvenli hale getirmesi çok
önemli. Öte yandan, herhangi bir sızıntının et-
kisini en aza indirecek politikalar uygulama-
ları da aynı derecede önem taşıyor. Bunlar
arasında, müşterilere iki faktörlü kimlik doğ-
rulama sunmak, hatalı parola girişi sayısını kı-
sıtlayıp bu sayı aşıldığında hesabı kilitlemek
ve sızıntı yaşandığında kullanılmalarını en-
gellemek için parolalara rastgele veri eklemek
gibi örnekler yer alıyor. Ancak, bulutta veri
saklayan herkesin yukarıda belirtilenleri iz-
leyerek kendi güvenliklerini sağlaması da bü-
yük önem taşıyor.

Bulut bilişim şirketlere ne gibi katkılar
sağlıyor?

Bulut bilişim, kurumlara verilerine her
yerden her zaman erişme ve yönetim imka-

Türkiye’de bulut bilişim kullanımı artıyor ve sektör hızla büyüyor. 2017’de 116,9 milyar TL olan
pazar değerinin 2023’te 160 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Kaspersky Lab META
Bölgesi’nden Sorumlu Genel Müdürü Amir Kanaan, “Bulut bilişim, kurumlara verilerine her
yerden her zaman erişme ve yönetim imkanı sunuyor, esneklik ve verimliliği artırıyor” diyor.

Burcu Tuvay / btuvay@ekonomist.com.tr

Bulut bilişim endüstrisi hizmetin veriliş şek-
linde bir değişimden geçiyor ve hem Türkiye’de
hem de dünyada büyümeye devam ediyor. Son
kullanıcılar ve kurumsal şirketlerde BT kay-
naklarına bulut bilişim üzerinden erişme eği-
limi artıyor. Kurumsal şirketler, daha stan-
dartlaştırılmış bir mimariye kavuşmak ve tek-
noloji çözümlerinin maliyetini düşürmek için
bulut bilişimden yararlanıyor. TÜBİSAD’ın en
son raporuna göre, Türkiye’de veri ve bilgi tek-
nolojileri pazarının değeri 2017’de 116,9 mil-
yar TL’ye ulaştı ve pazarın 2018 sonunda yüz-
de 10-15 büyümesi bekleniyor. Bulut bilişim
sektörü de bu büyümeye en çok katkıda bu-
lunan unsurlardan biri. Bulut bilişim; yapay ze-
ka teknolojileri, veri yönetimi, veri analitiği,
makine öğrenimi ve bunun gibi alanla-
rın gelişmesinde temel bir rol oynuyor.
Kaspersky Lab META Bölgesi’nden So-
rumlu Genel Müdürü Amir Kanaan, “Bu-
lut bilişim, kurumlara verilerine her
yerden her zaman erişme ve yönetim im-
kanı sunuyor, esneklik ve verimliliği ar-
tırıyor. Ayrıca çözümler için kullanım ba-
şına ödeme seçeneği imkanı sayesinde
giderler de azalıyor. Düşük bakım mali-
yetleri, şirket içi BT personeline daha az
bağımlılık, sınırlı donanım altyapısı ve BT
çözümlerinin daha hızlı uygulanabilme-
si gibi etkenler KOBİ’leri de bulut hiz-
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nı sunuyor, esneklik ve verimliliği artırıyor. Ay-
rıca çözümler için kullanım başına ödeme se-
çeneği imkanı sayesinde giderler de azalıyor.
Düşük bakım maliyetleri, şirket içi BT perso-
neline daha az bağımlılık, sınırlı donanım alt-
yapısı ve BT çözümlerinin daha hızlı uygula-
nabilmesi gibi etkenler KOBİ’leri de bulut hiz-
metlerine yönlendiriyor. Tüketiciler için ise bu-
lut bilişim büyük rahatlık sağlıyor. Hem en kü-
çük şirketler hem de hızlı bir şekilde büyüyen
işletmeler, işlerini daha verimli ve düşük ma-
liyetli halletmek için bulut teknolojilerini bir
fırsat olarak görüyor. En fazla 49 çalışana sa-
hip şirketlerin (çok küçük şirketler) yarısı ve
50-249 arası çalışanı olan işletmelerin (KO-
Bİ) yüzde 40’ında düzenli olarak ofis dışında
çalışan ve bulut üzerinden verilere ve uygu-
lamalara erişmesi gereken elemanlar bulu-
nuyor. Şirketler büyüdükçe bulut hizmetleri-
ne yönelik ihtiyaçları da artıyor. KOBİ’lerin
yüzde 73’ü ve çok küçük şirketlerin yüzde 56’sı
en az bir adet bulut hizmetinden faydalanı-
yor. 

KOBİ’lerin bulut bilişim kullanımında
geldikleri noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Veriler bulutta giderek daha çok sak-
lanmaya başladı. Veri miktarının artmasına

paralel olarak, veri güvenliğinin korunması ve
veri yönetimi çok daha karmaşık hale geldi.
Karmaşıklığın artmasıyla KOBİ’lerin de altyapı
yönetimi için yeni bir yaklaşım uygulaması ge-
rekiyor. Şirketlerde çalışan BT uzmanlarının
bir kısmının bu zorlukları aşacak düzeyde bil-
giye sahip olmaması ise önemli bir sorun teş-
kil ediyor. Küçük şirketler bu sorunun farkında
olsa da bulut hizmetlerinde işlenen verilerin
sorumluluğunun kimde olduğunu tam olarak
bilmiyor. En fazla 49 çalışana sahip şirketle-
rin bu soruna yaklaşımı ise endişe verici. Ör-
neğin, araştırmaya katılan çok küçük şirket-
lerin yaklaşık üçte ikisi, belge gönderip alma
uygulamalarının güvenliğinden hizmet sağ-
layıcının sorumlu olduğunu düşünüyor. KO-

Bİ’ler arasında ise bu oran yüzde 56. Büyü-
me sürecinin hangi aşamasında olurlarsa ol-
sunlar, bulut bilişimin sunduğu avantajlardan
yararlanmak isteyen şirketlerin birden çok bu-
lut platformu ve hizmetini verimli bir şekil-
de yönetebilmesi gerekiyor. Bunun temelin-
de ise sürekli daha karmaşıklaşan BT altya-
pılarında siber güvenlik sorumluluğunun ki-
me ait olduğunu tam olarak bilmek yatıyor.
İster şirket içinde bir ekip tarafından ister gü-
venilir bir danışman tarafından yürütülsün, si-
ber güvenlik asla göz ardı edilemez. Bu ne-
denle, tüm şirketler bulut platformlarının gü-
venliğini, hassas verileri ve iş süreçlerini kont-
rol altında tutmak için özel bir birim oluş-
turmalı.

“160 milyar dolara ulaşacak” 
Bulut bilişimde Türkiye’nin geldiği noktayı nasıl değerlendirirsiniz?
Global şirketler dijital dönüşümlerini desteklemek ve müşterilerini memnun
etmek için en az bir açık bulut platformu kullanıyor. Hepimizin bildiği gibi, bulut
bilişim sektörü Oracle, Microsoft Office 365, Apple iCloud, Azure Cosmos, Google
Cloud Spanner, AWS ve DropBox gibi global şirketlerin hakimiyetinde. Haberlere
göre, global bulut pazarı yıllık yüzde 22 büyüme oranını sürdürerek 2018’de 178
milyar dolar büyüklüğe ulaşacak. Pazar 2017’de 146 milyar dolar
büyüklüğündeydi. 2018’de Amazon Web Services (AWS), Google ve Microsoft,
bulut platformlarından elde edilen tüm gelirlerin yüzde 76’sına sahip olacak. Bu
üçlünün 2018’de oranlarının toplamını yüzde 80’e çıkarması bekleniyor. Türkiye
özeline baktığımızda ise bulut bilişim kullanımının arttığını ve sektörün hızla
büyüdüğünü görüyoruz. 2017’de 116,9 milyar TL olan pazar değerinin 2023’e
160 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 
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Günümüz rekabet ortamında marka değe-
rini güçlendirmek, çalışan ve müşteri mem-
nuniyetini üst seviyede tutmak isteyen ku-
rumlar, insanı merkezine alan, yenilikçi ve
yaratıcı ürün ve hizmetler sunmaya odak-
lanıyor. Bu noktada inovasyon tüm şirket-
ler için vazgeçilmez hale gelmiş durumda.
Bu ihtiyaçtan yola çıkılarak kurulan ArtBiz-
Tech, şirketlerin daha yenilikçi iş ve tekno-
loji fikirleri geliştirmelerine destek olan bir
inovasyon danışmanlık firması. Sanatı iş ve
teknoloji dünyasıyla bir araya getiren fir-
manın hedefi Türkiye’de inovasyon kavra-
mına bir derinlik kazandırmak. ArtBiz-
Tech’in danışmanlık faaliyetlerinden yarar-
lanan firmalar arasında Turkcell, Mercedes,
TEB, Aksigorta gibi her sektörden markalar
yer alıyor.

Sanatı iş dünyasıyla
bir araya getiriyor

Ekip farklı alanlarda uzman
ArtBizTech ekibi mühendislikten sanat yö-

netimine farklı disiplinlerden gelen profes-
yonellerden oluşuyor. Çalışılan konunun ni-
teliğine göre psikolojiden pazarlamaya, ro-

botikten yapay zekaya farklı alanlardaki kişiler
sürece dahil oluyor. Örneğin şirketin kuru-
cularından Emrah Yayıcı, ODTÜ Endüstri Mü-
hendisliği bölümünden mezun. Kariyerine Art-
hur Andersen ve Accenture firmalarında yö-
netim ve teknoloji danışmanı olarak başlayan
Yayıcı, daha sonra Beko-Grundig Electronics
firmasında stratejik planlama yöneticiliği ya-
pıyor. ArtBizTech ekibinin üyelerinden biri de
Özge Çokgezen. Dijital sanat, çağdaş sanat ve
güncel teknoloji alanında uzmanlaşan Özge
Çokgezen, sanat yönetmenliği yapıyor. Art-
BizTech'te yönetici direktör olan Rabia Yor-
gancı Kındıroğlu, insan, robot etkileşimi,
sosyal robotik ve insan-bilgisayar etkileşimi
üzerine deneyimlerini paylaşıyor. Bilim, sanat,
iş dünyası ve teknolojinin birbirlerini besle-
diği bir yapıda alınan verimin örneklerini dün-
yada gördüklerini söyleyen  ArtBiztech Yö-
netici ortağı Emrah Yayıcı, “Biz de ArtBizTech’i
ilk olarak bu amaçla kurduk; farklı disiplin-
lerden kişilerin bir araya gelmesiyle ortaya çı-
kan sinerji sayesinde aramadığımızı bulmak”
diyor. 

ArtBizTech, şirketlerin kültürlerini ve iş sü-
reçlerini bu doğrultuda dönüştürebilmeleri için
ihtiyaç duydukları desteği, Design Thinking me-
todolojisini ve Artful Thinking’i bir araya ge-
tirdiği eğitim, seminer ve workshop’lar ile sağ-
lıyor. Gerçekleştirilen workshop’lar ile Design

ArtBizTech, şirketlerin daha yenilikçi iş ve teknoloji fikirleri geliştirmelerine destek olan bir
inovasyon danışmanlık firması. Sanatı iş ve teknoloji dünyasıyla bir araya getirdiklerini
söyleyen ArtBiztech Yönetici ortağı Emrah Yayıcı, “Hedefimiz Türkiye’de inovasyon kavramına
bir derinlik kazandırmak” diyor. Şirket, her yıl yüzde 50’lik bir büyüme hedefliyor. 

Ayşegül Sakarya Pehlivan / asakarya@ekonomist.com.tr

RABİA
YORGANCI

KINDIROĞLUESRA ÖZKANÖZGE ÇOKGEZENEMRAH YAYICI
NURSELİ

YORGANCI
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Thinking yani tasarım odaklı düşünme meto-
dolojisinin kurumun geneli tarafından özüm-
senmesine, tasarım odaklı düşünme ruhunun
şirket kültürüne entegre edilebilmesine des-
tek olunuyor. Bu süreçlerin inovatif dönü-
şümler yaşamayı hedefleyen şirketlerde daha
derin fikirlerin üretilmesini sağladığını söyle-
yen ArtBiztech Yönetici ortağı Emrah Yayıcı,
“Dolayısıyla bu şirketlerin daha güçlü, yenilikçi
ve yaratıcı yaklaşımlar ile ilerleyen yapılar kur-
malarına yardımcı oluyor” diyor.

Yüzde 50 büyüyor
Kurulduğundan bu yana her yıl yüzde

50’lik büyüme oranı hedefleyen şirket, 2018
hedefine ilk altı ayda ulaştı. Emrah Yayıcı, fi-
nansal rakamlardan öte dokundukları insan sa-
yısının artmasının önemli olduğunu vurgulu-
yor. 

Elbette ortaya çıkan sonuçlar tüm şir-
ketlere göre değişiyor. Örneğin sağlık sektö-
rünün önde gelen firmalarından biriyle ger-
çekleştirilen Design Thinking workshop’unda
hastane personeli, doktorlar, hastalar ve has-
ta yakınlarının hastaneye girdiklerinde yaşa-
yacakları deneyime pozitif katkı sağlayacak te-
mel içgörüler tespit edildi. Bu içgörüler bağ-
lamında rahatlama, huzur ve canlanma hissi-

yatlarını yaratan dijital bir sanat eseri fikri ta-
sarlandı. Dijital eserin imgeleri, ana renkleri
ve formları sanatçılar, psikologlar ve inovas-
yon danışmanları eşliğinde yine bu workshop
sırasında belirlendi. Çevreye duyarlı yeşil bi-
na sertifikasına sahip olan hastane, sanatın iyi-
leştirici gücünü de kurumsal kimliğinin bir par-
çası haline getirdi. 

Sanatçıları destekliyor
ArtBizTech, hem iş ve teknoloji dünyası-

nı inovatif fikirlerle beslemek hem de Türki-
ye’de genç sanatçıları görünür kılarak içinde
teknolojik ve bilimsel unsurlar içeren sanat üre-
timine destek vermek amacıyla, bang. Art In-
novation Prix by ArtBizTech isimli bir program
yürütüyor. Bu program dahilinde, genetik ve
hücresel biyoloji, bilgisayar verileri, hareket-
li tasarımlar, görüntü işleme, ses tanıma gibi
inovatif araçları kullanan genç sanatçıların ve-
ri sanatı, biyo sanat, yeni medya ve hibrid sa-
nat alanlarına dokunan işleri hayata geçirmesi
sağlanıyor. Bu eserler mayıs ayında gerçek-
leşen ana serginin ardından yıl içinde çeşitli
yerlerde gösteriliyor. İlk kez 2017 yılında ya-
pılan bang. Art Innovation Prix by ArtBizTech
sergisi için öncelikle bir çağrı açılarak, felse-
fi derinliği olan, inovatif ve sanatsal işlere im-

za atmış sanatçıların başvuruları toplanıyor.
Belirlenen jüri tarafından başvurular değer-
lendiriliyor.

Bu süreçte sanatçıların mentorlar ile bir
araya getirildiğini söyleyen Emrah Yayıcı, “Ör-
neğin VR gözlük, laptop, laboratuvar ya da ben-
zeri teknik teçhizata ihtiyacı olan ya da fikir
ve teknik anlamda farklı know-how’lardan ya-
rarlanmak isteyen sanatçılar mentorların des-
teğini alabiliyor” diyor. Bir sonraki bang. Art
Innovation Prix için başvuruların ekim ayında
başlaması planlanıyor. 

Sistem nasıl işliyor?
� ArtBizTech, danışmanlık
hizmetleri kapsamında
gerçekleştirdiği workshop, seminer
ve eğitimlerde ‘Design Thinking’,
yani tasarım odaklı düşünme
metodolojisini temel alıyor. 
� Design Thinking inovatif
ürünler, hizmetler ve çözümler
geliştirmek için kullanılan en
verimli araç ve teknikleri
öğrenmeyi de sağlıyor. 
� Süreçte tasarım odaklı düşünme
sürecinin içine sanat da katılıyor
ve ‘artful thinking’ yaklaşımı da
kullanılıyor. Bunun altında ise
inovatif olabilmemiz için
beynimizin işleme şeklini
değiştirmemiz gerektiği önermesi
yatıyor. 
� Düzenlenen interaktif
workshop’larda katılımcıların,
“Picasso, Da Vinci, Cezanne gibi
sanatçılar iş dünyasında bu
sorunla karşılaşsaydı ne yapardı”
diye düşünmesi hedefleniyor. 
� Firmalarla gerçekleştirilen
workshoplar birkaç gün
sürebiliyor ve belirlenen konuya
yönelik çözümler oluşturuluyor.
� Firmanın probleminin olduğu
alana göre, pazarlama, İK, IT, satın
alma, KOBİ, tedarik, üretim, iş
geliştirme gibi farklı
departmanlarla bir araya geliniyor. 
� Design Thinking’in altı aşaması
şu şekilde sıralanıyor: Sorunu
tanımlama, persona gruplarıyla
sorunu irdeleme, çıkan sonuçları
yorumlayıp içgörüleri belirleme,
fikir üretme, prototip geliştirme,
personalarla beraber
değerlendirme. 

EMRAH YAYICI
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sistemi hastalıkları, ateroskle-
roz, anemi, obezite, diyabet
ve kanser gibi hastalıklar-
dan korunmak için en ve-
rimli ve doğal çözümlerden
biri. Aynı zamanda çocuklar
için zekâ gelişimi bakımından
kritik değer taşıyor. Dut mey-
vesinden bu faydaları sağlaya-
bilmek için, toplandıktan sonra en
geç iki saat içerisinde tüketilmesi gere-
kiyor. Oysa biz, değerli akademisyenlerle
birlikte yürüttüğümüz çalışmalarda gördük
ki, dut ve dut yaprağının tüm faydalı özel-
liklerini doğru AR-GE ile ürünleştirmek ve

besin değerini koruyarak konsantre hale ge-
tirmek mümkün. Doğanın bize sunduğu bu
mucizevi hediyeyi insanlara en doğru, en
sağlıklı ve en yararlı şekilde sunmayı bir ka-
dın ve bir anne olarak görev edindim. Mar-
kanın doğuşu, benim bu göreve büyük bir
tutkuyla sarılmam ve yaptığımız işin bilimsel
verilerle kanıtlanmış sonuçlarını görmem-
le oldu.

Dut ürünlerini üretirken hangi kurum-
larla ortak çalışmalar yürüttünüz?

Bezmiâlem Üniversitesi, İstanbul Üni-

Kadın girişimci Tijen Ziyal, Erzincan’ın Kemaliye ilçesini ziyareti sırasında tesadüfen ilgisini çeken
beyaz dut meyvesinden ‘Immunflex’ markasını yarattı. ABD ve bazı Avrupa ülkelerini hedef pazarlar
olarak belirlediklerini vurgulayan Tijen Ziyal, “Önümüzdeki beş yılda ülkemizin iklim, avantajlarını
kullanarak Türkiye’ye dut ihracatında önemli bir yer kazandırmayı hedefliyoruz” diyor. 

Aram Ekin Duran / edura   @ekonomist.com.tr

Toprağın sunduğu hazineyi insana ulaştır-
ma düşüncesiyle Immunflex markasını ya-
ratan girişimci Tijen Ziyal, bugün dut ku-
rusundan dut pekmezine, hatta dut unu ve
dut yaprağı çayına kadar pek çok ürünü, be-
sin değerini azami seviyede koruyarak, do-
ğal ve sağlıklı beslenmek isteyenlerin kul-
lanımına sunuyor. Ziyal, katma değerli
ürünlerle büyümenin ülke açısından önemini
vurgulayarak öncelikle ABD ve bazı Avrupa
ülkelerini hedef pazarlar olarak değerlen-
diriyor ve bir yıl içerisinde yurtdışına açıl-
maya hazırlanıyor. Tijen Ziyal ile ‘Immun-
flex’ markasının doğuşunu ve gelecek he-
deflerini konuştuk.

Immunflex markasını yaratmaya nasıl
karar verdiniz?

Dört yıl kadar önce eşimle birlikte onun
çocukluğunun geçtiği Erzincan-Eğin’e gittik
ve doğası beni büyüledi. Dik yamaçlar üze-
rine kurulu bölgede her yerin dut ağaçla-
rıyla kaplı olduğunu gördüm. Biraz araştır-
ma yapınca, besleyici dut meyvesinin insan
sağlığına ne kadar faydalı olduğunun, as-
lında bir ‘süper gıda’ olduğunun farkına var-
dım. Beyaz dut, içerdiği yüksek oranda an-
tioksidan, vitamin ve diğer yararlı besin de-
ğerleriyle tüm dünyada bir ‘süper gıda’ ola-
rak kabul ediliyor. 

Sağlıklı kalmak, dolaşım ve solunum

“Dut meyvesiyle 
ihracata gireceğiz”
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versitesi ve Tübitak Gıda Enstitüsü ile iş-
birlikleri yaptık ve AR-GE çalışmalarımızı on-
larla birlikte yürütüyoruz. Gerek içerdiği vi-
tamin ve mineraller gerekse antioksidan
özelliği ve insan metabolizmasına faydala-
rı açısından hazine niteliğindeki dut mey-
vesi ve yaprağını, yürüttüğümüz kapsamlı
araştırmalar sonucunda çeşitli formlarda
ürünleştirdik. 

Tamamen dut ürünlerinden oluştur-
duğumuz Immunflex markası altında, üni-
versite işbirlikleriyle yaptığımız AR-GE ça-
lışmaları sonucunda, dut kurusu, pekmez,
çay ve pastil kategorileri altında ürünler ge-
liştirdik. Şu anda Immunflex olarak dut ku-
rusu dışında dut unu, dut yaprağı tozu, zen-
cefilli ve zerdeçallı çeşitleriyle dut pekmezi,
dut yaprağından hazırlanan çay çeşitleri ve
pastiller üretiyoruz. Ayrıca sıvı yaprak ve
dut ekstreleriyle ilgili çalışmalarımızı ta-
mamlamak üzereyiz. Kozmetik alanında da
deney ve araştırmalarımızın sonuçları da
referans değerlerimiz çok çok iyi. Kısa sü-
re sonra dut yaprağı ekstreli tonik ve le-
ke gidericiler ile gençleştirici el ve yüz
kremlerimizi tüketicilere sunmaya hazır-
lanıyoruz. 

Toplam üretim kapasiteniz yıllık olarak
ne kadar?

Ürünlerimizi Erzincan’ın Kemaliye ilçe-
sinde bulunan 10 dönümlük bir bahçede,
yüzde 100 organik olarak yetiştirilen dut-
lardan üretiyoruz. Şu anda sahip olduğumuz
dut bahçelerimiz ve bize üretim yapan bah-
çeler toplamında ortalama 10 ton civarın-
da beyaz dut elde ediyoruz. Koşullar iyileş-
tiğinde bu miktarın aynı bahçelerde iki ka-
tına çıkarılmasını hedefliyoruz. Ayrıca Er-
zincan’da ürünlerimizi işleyeceğimiz yeni bir
tesisin temellerini atmak üzere olduğumuz
müjdesini verebilirim.

Şu anda nerelere satış yapıyorsunuz?
İnternetten satışınız var mı?

Elbette, ağırlıklı olarak internet sitemiz
üzerinden satış yapıyoruz. Sitemiz dışında
bir tekstil firmasının çeşitli lokasyonlarda bu-
lunan 10 mağazasında özel stantlarımız var.
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar- TAW Pom,
Türkiye’nin en iyi organik ürün satan mar-
ketleri, eczaneler, kuruyemişçi ve cafe’ler de
satış kanallarımız arasında. 

Yakın gelecekte ihracat düşünüyor mu-
sunuz? Düşünüyorsanız hedef pazarlarınız
nereler olacak?

Ürünlerimizi bir yıl içerisinde yurtdışı pa-
zarlara açmaya hazırlanıyoruz. Katma değerli
ürünlerle büyümek, ülkemiz açısından da bü-
yük değer taşıyor. Dut ürünleri pazarında Tür-
kiye olarak çok avantajlıyız. İklim koşulları-
mız dut ağacının yetişmesi için çok elveriş-

li ve lojistik olarak tek rakibimiz diyebilece-
ğimiz Çin’e göre coğrafi avantaja sahibiz. Ön-
celikli hedefimiz  ABD ve bazı Avrupa ülke-
leri. Ürün gamımızı genişletmek için AR-GE
çalışmalarımıza da ara vermeden devam edi-
yoruz. Gelecek yıl içerisinde, gıda ve gıda tak-
viyeleri, diyabet ve diyet ürünleri, çocuk ge-
lişimi için gerekli ürünler ve kozmetik ala-
nında ürün çeşitliliğini artıracağız. 

TİJEN ZİYAL

“Dut ihracatında üçüncü büyük oyuncu olabiliriz”
“Önümüzdeki beş yılda ülkemizin iklim, coğrafya ve stratejik lokasyon
avantajlarını kullanarak Türkiye’ye dut ihracatında önemli bir yer
kazandırmayı hedefliyoruz. Şu an dut ürünleri ihracatında Çin ve Hindistan başı
çekiyor. Bizim bu pazarın üçüncü büyük oyuncusu olmamızın önünde hiçbir
engel yok. Bilinçli yetiştiricilik, devlet desteğiyle artırılacak tarımsal verimlilik
ve akademi-sanayi işbirliğiyle hem Türkiye’yi hem de markamızı önümüzdeki
beş yılda dut ürünleri pazarında ilk sıralara taşımayı hedefliyoruz.” 
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Yapı alçıları üretme amacıyla 1992’de kurulan
Alçıbay, 2003’te yaşadığı yönetimsel değişimin
ardından büyüme ve ihracat atağına geçti. Şir-
ket, bölgesel pazara hizmet veren küçük ölçek-
li bir işletme konumundan bugün 40 ülkeye ih-
racat yapan, yeni yatırımlarla kapasitesini sü-
rekli arttıran ve AR-GE faaliyetleriyle çağın ge-
reklerine uygun, yenilikçi ürünler üzerine çalı-
şan bir yapıya kavuştu. “Yaklaşık 130 çalışanı-
mızla Mersin’deki üretim tesisimizde günlük 2
bin 700 tona kadar toz yapı alçıları ve alçı esas-
lı yapı levhaları üretimi gerçekleştiriyoruz” di-
yen Alçıbay Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Ka-
rakaş, yapı ve inşaat sektörlerine yüksek kali-

“Ciromuzu 150 milyon
TL’ye çıkaracağız”

teli ürünleri ulaşılabilir fiyatlarla
sunduklarını belirtiyor. Cironun yüz-
de 40’ını ihracattan elde ettiklerini
kaydeden Karakaş, kaliteli Türk ya-
pı alçılarını daha fazla pazara ulaş-
tırmak istediklerinin altını çiziyor. Ka-
ğan Karakaş ile Alçıbay’ın yeni dö-
nem hedeflerini ve iş planlarını ko-
nuştuk.

Alçıbay’ı tanıyabilir miyiz? Ürün
ve hizmetlerinizden bahseder misiniz?

1992’de kurulmuş Alçıbay’ı 2003’te dev-
raldığımızda şirket, bölgesel pazara hizmet ve-
ren küçük ölçekli bir işletme konumundaydı. Te-

sisin kapasitesini büyütmeden önce do-
ğalgaz, sağlıklı elektrik altyapı yatı-
rımlarını da tamamlayarak daha verimli
çalışır hale getirdik. Perlitli sıva, saten
perdah, makine sıva, kartonpiyer, alçı
plaka yapıştırma, derz dolgu ve bere-
ketli makine sıva alçıları üretiyoruz. Ya-
pı ve inşaat sektörlerine yüksek kaliteli
ürünleri ulaşılabilir fiyatlarla sunuyoruz.
Alçı, küf üremesine mani oluyor. Yan-

gına direnç göstermesi, ortamdaki nemi den-
gelemesi, ses dalgalarını azaltarak sağladığı akus-
tik dengeyle tüm dünyada tercih nedeni olan mo-
dern bir yapı malzemesi. 

Satın almadan sonra şirket nasıl bir gelişim
gösterdi?

Alçıbay’ı devraldığımız günden bugüne ih-
racata hiç ara vermedik. Sürekli artan iç ve dış
talepler de kapasite artışı yatırımlarını berabe-
rinde getirdi. Dünyadaki ekonomik dalgalan-
malarla tercih ve ihtiyaçları sürekli değişen bir
müşteri profilimiz var. Bu da hedef bölgenin gün-
lük koşullarına göre üretim yapma ve servis ver-
me zorunluluğu getiriyor. Alçıbay’ı aldığımızda
şirket, iç piyasa oldukça canlı olmasına rağmen
kapasitenin tamamını ihraç eder durumdaydı. Biz,
yurtdışı pazarların tüm cazibesine rağmen di-
namik iç pazarda da varlığımızı sürdürme ko-
nusunda istekliyiz.

Hem iç pazarda ilerlemek hem de globalde ‘Türk alçısı’ algısını oturtmak için çalışmalarını
sürdüren Alçıbay, hedeflerini büyüttü. Alçıbay Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Karakaş, “2018
yıl sonunda ciromuzu yüzde 40 artırarak 150 milyon TL’ye çıkaracağız” diyor. Karakaş, 2017
Eylül’de açılan Ankara Bala Alçı Plaka Tesisi’nin ardından bu yıl içinde Mersin’de de yeni alçı
plaka tesisi kurmayı planladıklarını söylüyor.

Ceren Oral / coral@ekonomist.com.tr

“Dünyayı Türk yapı alçılarıyla tanıştırıyoruz”
İHRACAT İLE ÖZDEŞLEŞİYORUZ: Alçıbay denildiğinde sektörde ilk akla gelen şey
ihracattır. 8 milyon tonluk pazar büyüklüğüyle alçı üretiminde ülke olarak dünya
devleriyle yarışıyoruz. Şirketimizin kuruluşundan bugüne Rusya, Ukrayna,
Moldova gibi kuzey komşu ülkelere yapı alçıları ihracatının en iddialı ismiyiz.
Alçıbay’ı devraldığımız günden bugüne kadar ihracata hiç ara vermedik. Mersin
tesisi de ihracat konusunda bizi ön plana çıkarttı. 
40 ÜLKEDE VARIZ: Dünyada hitap ettiğimiz pazarların çeşitliliği ve bölgesel
zorluklar bizi sürekli yeni hedef bölgeler bulmaya ve yeni ürünler üretmeye zorladı.
Türki Cumhuriyetler, Balkan ülkeleri, Afrika ve Avrupa olmak üzere toplamda 40
ülkede 80 kadar müşteriye servis vererek tüm dünyayı kaliteli Türk alçısı ile
tanıştırıyoruz. 
LOJİSTİĞİ DE SAĞLIYORUZ: Yurtdışında ürünlerimizi lojistik servisimizle
birleştirerek hizmet veriyoruz. Ciromuzun yüzde 40’ı ihracattan geliyor. Donanımlı
bakış açımızla kaliteli Türk yapı alçılarını daha fazla pazara ulaştırmak istiyoruz.
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Günlük üretim kapasiteniz ne kadar? Top-
lam çalışan sayınız nedir?

Alçıbay’ı 2003’te devralırken kapasite 230
ton/gün idi. Doğalgaz için yatırım yaparak tesi-
si verimli çalışır duruma getirdik. Altıncı ayın so-
nunda kapasiteyi yüzde 100 artırarak 500
ton/gün, birinci yılın sonunda ilave yatırımlarla
bin 50 ton/gün üretim yapar duruma geldik. O
dönemde sürekli artan talep bizi yeni yatırım-
lar için cesaretlendirdi ve deniz taşımacılığına el-
verişli olması nedeniyle Mersin’de yeni bir üre-
tim noktası tesis ettik. 2008’de 12 milyon dolarlık
yatırımla hayat geçirdiğimiz bu tesis, bin ton/gün
kapasiteliydi. 2016’daki ilave yatırımlarla bu te-
sisi bin 650 ton/gün kapasitesine ulaştırdık. Ha-
lihazırda 130 çalışanımızla tesisimizde günlük 2
bin 700 tona kadar toz yapı alçıları ve alçı esas-
lı yapı levhaları üretimi gerçekleştirebiliyoruz. 

2018’i ne kadarlık büyümeyle ve ciroyla ka-
patmayı hedefliyorsunuz?

2018 yılı iç ve dış pazarda yukarı yönlü bir
grafik sergiliyor. Yurtiçinde markamızı son kul-
lanıcı tarafında daha bilinir hale getirmenin ya-
nında yurtdışında portföyümüze yeni pazarlar

katmak peşindeyiz. Yeni ürünlerin ihracatında
da pazar çeşitliliği ve operasyonel farklar ya-
ratmak istiyoruz. 2018 yıl sonunda ciromuzu
2017’ye göre yüzde 40 artırarak 150 milyon TL’ye
çıkarmayı hedefliyoruz.  2018 ve sonrasında da
önceki yıllarda olduğu gibi daha yüksek katma
değerli ürünlerle iç ve dış piyasayla temasımızı
yükseltecek, üretimimizi ve satışlarımızı artırmaya
odaklanacağız.

Yakın dönemde hangi yatırımları yaptınız? 
2017 Eylül’de açılan Ankara Bala Alçı Pla-

ka Tesisi için 10 milyon dolarlık yatırım yaptık.
Yeni tesisimizi 7 bin metrekare kapalı alana sa-
hip betonarme bir altyapıyla oluştururken ola-
sı yeniliklere uygun inşa ettik. Toplam açık ve ka-
palı alan 32 bin metrekareden 44 bin metreka-
reye yükselmiş oldu. 

Yeni yatırımlarınız olacak mı?
Ankara Bala Alçı Plaka Tesisi oldukça iyi

zamanlamayla devreye alındı ve neredeyse tam
kapasiteyle çalışıyoruz. Bu da hemen kolları sı-
vayıp Mersin’de yeni bir alçı plaka tesisi kurmamız
gerektiği anlamına geliyor. 2018 içinde Mersin’de
bir alçı plaka tesisi kurma fikri bize çok uzak de-
ğil. Türkiye yapı ürünleri pazarında ayakları ye-
re basan bir satış stratejisi yönetmek istiyorsa-
nız portföyünüzde piyasada rağbet gören ürün
çeşitlerini bulundurmanız gerekiyor. Bu neden-
le 2018 Kasım’da sıcak ve soğuk denemelerini
tamamlayarak ilk alçı plaka ürünümüzü sektö-
rün beğenisine sunmayı hedefliyoruz. Yeni ya-
tırımlarla ürün seçeneklerimizi artırıp iç piyasada
yere daha sağlam basan, uzakta ve yüksekte he-
defleri olan bir şirket olmaya devam edeceğiz.

“Madeni dinamit
kullanmadan
çıkartıyoruz”

“Alçıbay, deneyimli ve öğrenmeye
istekli laboratuvar ekibiyle sürekli
gelişen, geliştiren, değişikliklere ve
yeniliklere ayak uyduran yenilikçi
bir çizgi sergiliyor. Laboratuvar,
işimizin mutfağı anlamına geliyor.
Laboratuvarınızı ne kadar iyi
kullanırsanız ürün ve
hammaddelerdeki değişimleri o denli
yakından takip edip kullanabilirsiniz.
Sadece ürün ve hammadde
geliştirmeleri değil, üretim
teknolojileri yöntemleriyle de ilgili
çalışmalarımız mevcut. Niğde
Ulukışla alçı taşı ocağımızda özel bir
kesme aparatı kullanarak madeni,
dinamit kullanmadan çıkartıyoruz.
Dinamit kullanmanın çevre sağlığı ve
yönetimi, güvenli ortamlarda
depolama ve izin bulundurma gibi
dezavantajları var. Ayrıca bu şekilde
yapılan üretimle, tozuma diğer
yöntemlere göre daha az gerçekleşip
hem çevresel avantajlar sağlıyor hem
de üretim kaybı azalıyor.”

KAĞAN KARAKAŞ
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Yolcuları tanıştıran
uygulama geliştirdi

larına çevirebilecekleri fikri gelişti. Tesadüfen
oluşan fırsatları teknoloji yardımıyla bilinçli ha-
le getirmek düşüncesiyle de ‘btrflylounge’ uy-
gulaması ortaya çıktı.

Cenk Gürz, “Bize ilham veren hikayeler-
den bir tanesi de ‘Ticketbis’ isimli ve geçtiği-
miz mayıs ayında 160 milyon dolara eBay’e
satılan şirketin hikayesi oldu. Bilbao havali-
manında tanışan ve Londra’ya seyahat eden
iki kişinin kurduğu bu şirket potansiyelin as-
lında ne kadar da büyük olduğunu kanıtlar ni-
telikte. ‘btrfly’ olarak amacımız bu tesadüfen

oluşan tanışmaları mobil teknolojiyi kullana-
rak daha bilinçli bir şekilde platformda ya-
ratmak” diyor.

Btrfly uygulamasını yükleyen yolcular o anda aynı havalimanından uçan veya aynı uçaktaki
diğer yolcuların profillerini görerek onlarla diyalog kurabiliyor. Hedef; hava yolculuğunu
teknoloji, inovasyon aracılığıyla daha keyifli ve verimli bir hale getirmek. Dünyadaki 380 farklı
havaalanında kullanılabilen btrfly uygulaması, 21 binden fazla indirme ve 17 bin aktif
kullanıcıya sahip. Türk girişimciler tarafından geliştirilen btrfly’ın Ortadoğu ve Asya
havalimanlarında da kullanılması hedefleniyor. 

Burcu Tuvay / btuvay@ekonomist.com.tr

Online platformlarda çeşitlilik o kadar arttı ki,
artık birbirinden farklı uygulamaların hayata
geçtiğine tanık oluyoruz. İngiltere ve Kana-
da’da yaşayan Türk girişimciler tarafından ge-
liştirilen ‘btrfly’ da bu uygulamalardan biri…
Bu uygulama ile kullanıcılar havaalanında ge-
çirdikleri boş saatleri bir yol arkadaşı bularak
değerlendirirken aynı zamanda uygulamada-
ki profillerde yer alan meslek bilgileriyle bir
iş bağlantısının ilk temellerini atabiliyorlar.

Btrfly fikri Cenk Gürz’ün İstanbul Atatürk
Havalimanı’nda bir iş seyahati sırasında res-
toranda zaman doldururken, Fransızca ko-
nuştuğunu duyan Bangladeşli bir doktora öğ-
rencisi kendisiyle Fransızca pratik yapmak is-
tediğini belirtmesiyle doğdu. Buradan da in-
sanların aslında havalimanlarında boşa geçen
zamanlarını değerlendirerek, bunu iş fırsat-

Havalimanlarında büyüyecek 
Garanti Bankası’yla geçtiğimiz eylül ayında pilot bir proje hayata
geçirdiklerini söyleyen Cenk Gürz, Garanti Bankası müşterilerine “btrfly”
üzerinden Atatürk Havalimanı’ndaki Carluccio’s restoranında ikram vermeye
başladıklarını belirtiyor. Bu hizmeti ağustos ayı itibariyle daha da genişletip
BTA şirketiyle yaptıkları anlaşma kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir,
Bodrum havalimanları ile 12 restorana yaydıklarını ifade eden Gürz,
yapacakları işbirliklerini şöyle anlatıyor: “Türkiye’nin en önemli bankalarıyla
görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun dışında araç kiralama firmalarıyla
projeler geliştiriyoruz. Çok yakın zamanda yeni işbirlikleri duyurumuzu
yapacağız. btrfly’ın sunduğu smartlounge kurumların kendi müşterilerine
havalimanlarında esnek bir şekilde ikram ve ayrıcalık vermesini sağlıyor.
Havalimanındaki restoranlarla çalışarak yeni ve esnek bir lounge deneyimi
sunuyoruz. Lounge ayrıcalığının maliyetini düşürerek daha geniş bir kitleye
yayıyoruz. Bu hizmet en çok banka ve mobil operatörlerin ilgisini çekiyor.
Dijital bir platform olmamız verdiğimiz hizmeti kişiselleştirmeyi sağlıyor.” 
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İş fırsatına dönüşüyor
Btrfly uygulamasını yükleyen yolcular o

anda aynı havalimanından uçan veya aynı
uçaktaki diğer yolcuların profillerini görerek
onlarla diyalog kurabiliyor. Hedef; hava yol-
culuğunu teknoloji, inovasyon aracılığıyla da-
ha keyifli ve verimli bir hale getirmek. ‘btrfly’
aynı zamanda dijital bir havalimanı lounge’u.
Uygulamanın iki özelliği bulunuyor: Birincisi,
sosyal platform sayesinde insanların seyahat
sırasında havalimanında geçirdikleri sıkıcı
zamanın iş fırsatına dönüştürülmesine yar-
dımcı olunuyor. İkincisi, havalimanlarında iş-
birliği yapılan restoranlarla yeni bir lounge de-
neyimi sunuluyor. Kullanıcılar uygulama sa-
yesinde havalimanındaki belirli restoranlarda
uygulama üstünden ikram ve ayrıcalıklardan
faydalanıyor. Cenk Gürz, bu konsepte ‘Smart
Lounge’ adını verdiklerini söylüyor. Smart Lo-
unge havalimanında hızlı, pratik ve kişisel-
leştirilmiş bir hizmet sunuyor. Kısaca yeni ne-
sil havalimanı deneyimi de denilebilir. Bu ara-
da btrfly tamamen ücretsiz bir platform. 

Projeyi geçtiğimiz yıl Londra’da yapılan bir
lansman ile aktif hale getirdiklerini belirten
Cenk Gürz, yazılım test sürecinin ardından plat-
formu hayata geçirdiklerini ifade ediyor. Dün-

yadaki 380 farklı havaalanında kullanılabilen
btrfly uygulaması, 21 binden fazla indirme ve
17 bin aktif kullanıcıya sahip. Ayrıca şirketin
Montreal, Londra ve İstanbul’da ofisi bulunu-
yor. 

1 milyon dolarlık bütçe
Uygulama için 500 bin dolar yatırım yap-

tıklarını söyleyen Cenk Gürz, şirketin bugün-
kü güncel değerlemesinin ise 3 milyon dola-
ra ulaştığını anlatıyor. Gürz, planları konusunda
şunları söylüyor: “Buna paralel olarak büyü-
memizi sürdüreceğiz. Şu an biz ilk adımızı at-
tık ve kısa sürede ulaşmak istediğimiz başa-
rıyı elde ettik. Bundan sonraki süreçte mar-
kalarla yapacağımız işbirliklerine konsantre
olacağız. Sonrasında ise AR-GE yatırımlarımız
devam edecek. Yeni İstanbul Havalimanı ile ha-
yata geçireceğimiz inovatif hizmetlerimiz var.
Önümüzdeki yıl için 1 milyon dolarlık bir büt-
çe belirledik.”

İlk defa Türkiye’de geliştirilen bu hizme-
ti hızlı bir şekilde Ortadoğu ve Asya’da yay-
gınlaştırmak istediklerinin altını çizen Cenk
Gürz, büyümek için de yatırım turuna çıka-
cakları bilgisini veriyor. Sunulan hizmetin glo-
bal olmayı gerektirdiğini hatırlatan Gürz,

özellikle nüfusun genç ve havalimanı ik-
ramlarının geniş olduğu ülke ve şehirlerde
hızla büyümek istediklerini belirtiyor. Gürz,
“Ortadoğu ve Asya’da büyük potansiyel ol-
duğunu gördük. Hava trafiğinin de daha hız-
lı büyüdüğü bu coğrafyada, yolculara odak-
lı kalarak ve teknolojinin sunduğu imkanları
değerlendirerek hava yolculuğu deneyimi-
ni iyileştirmek ve yolculuk stresini azaltmak
istiyoruz” diyor.

Üniversitede
tanıştılar 

Cenk Gürz, Kanada’da finans
eğitimi aldıktan sonra uzun yıllar
bankacılık sektöründe görev
yaptı. Montreal, Cenevre ve
Londra’da varlık yönetimi
alanında üst düzey pozisyonlarda
bulunduktan sonra 2015 yılında
Kanada’da aynı üniversitede
eğitim aldığı iki Türk arkadaşıyla
birlikte “btrflylounge”
uygulamasını hayata geçirdi.
Fikir ortağı Kerim Baki
Londra’da yaşıyor ve bir bankada
hazine risk yönetimi bölümünde
yöneticilik yapıyor. Diğer ortak
Karel Barbur ise İstanbul
operasyonlarını yürütüyor. 

CENK GÜRZ
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tüm sektörler için bir gereklilik olarak kar-
şımıza çıkıyor. Dijital dünyanın gelişimi ül-
kemizde de birçok sektör üzerinde etkili ol-
du ve olmayı sürdürüyor. Dünyanın bu hız-
lı evrimine ayak uydurmak isteyen ülkemizde
de yerel kurumların dijital dönüşüm kap-
samında çeşitli adımlar attığını görüyoruz.
Farklı sektörlerde rekabet halinde olan
birçok KOBİ, bu dönüşüm doğrultusunda sa-
hip oldukları dijital altyapıları iyileştirerek
bu altyapılar etrafında organize olmaya baş-
ladılar. Yeterli olmamakla birlikte ülkemiz-
de dijital dönüşüm doğrultusunda bu tür ça-
lışmaları yapan şirketlerin sayısı gün geç-
tikçe artıyor diyebiliriz.

Bu anlamda şirketlere tavsiyeleriniz ne-
ler?

Türkiye ekonomisinin itici gücü olan ve
son dönem verilerine göre ülkemizde işlet-
melerin yüzde 99,77’sini oluşturan KO-
Bİ’lerin dijital dönüşüm çağında ayakta
kalmak için atmaları gereken adımlar bu-
lunuyor. Bilgi, finans, insan, teknik altyapı
gibi kaynaklarındaki yetersizlikler, dijital
dünyanın ve yeni teknolojilerin karmaşık gel-
mesi ve güven eksikliği KOBİ’lerin dijitalle-
şirken karşılaştıkları başlıca temel sorunlar
durumunda. Dördüncü Sanayi Devrimi ile
başlayan dijital dönüşüm sadece büyük fir-
maları etkilemeyecek. Dolayısıyla dijital-

leşmenin KOBİ’ler için tercih değil zorunlu-
luk olması gerekiyor. Tüm bu gelişmeleri dik-
kate aldığımızda, tam bir dijital dönüşüm ya-
şanabilmesi için KOBİ’lerin bu duruma ha-
zırlıklı olmaları gerekiyor. KOBİ’ler, dönü-
şümün getireceği değişimlere hazır olduk-
larını düşündükleri anda buna girişmeli ve
üst yönetimin yüzde 100 desteğini almalı.
Bu çok ama çok önemli bir nokta… Dijital dö-
nüşüm yalnızca teknolojik değişimlerin ge-
rekliliğini ifade etmez. Her alanda yenilikçi
davranabilme ve düşünebilme yeteneği de
ister. Dijital dönüşüme ayak uydurmak is-
teyen KOBİ’ler öncelikle teknolojik altyapı-
larını oluşturmalı ve belirlenen dijital stra-
tejiler ile kararlılıkla ilerlemeliler. 

Dijitalleşme sürecinde en sık yapılan ha-
talar neler?

Kendi dijital kanallarını oluşturmak, bu
kanalları takip eden kitleleri yaratmak,
marka, ürün ya da hizmetlerle ilgili hedef kit-
lelere dokunmak için ya bütçe ayrılmama-
sı ya da düşük bütçelerle yapılan çalışma-
lardan yüksek sonuçlar beklenmesi en sık ya-
pılan hatalardan biri. Günümüzde teknolo-
jiye adaptasyon sorunu yaşamayan, yeni-
likleri yakından takip eden, popüler yazı-
lımları kullanabilen kişilerin, tüketicilerin sa-
yısı çoğalıyor. KOBİ’lerin bu hedef kitlelere
ulaşmaları için dijital alan için bütçe ayır-

Küreselleşme bağlamında dijital dönüşüm tüm sektörler için bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor.
Dijital Dönüşüm Danışmanı ve Me Consultancy Kurucusu Murat Erdör, Dördüncü Sanayi Devrimi ile
başlayan dijital dönüşümün sadece büyük firmaları değil KOBİ’leri de yakından etkileyeceğini
söylüyor. Erdör, “Dijitalleşmenin KOBİ’ler için tercih değil zorunluluk olması gerekiyor” diyor.

Burcu Tuvay / btuvay@ekonomist.com.tr

Dijital alanda hedeflenen kitlelere ulaşmak
için doğru kanalları bulmak, stratejileri oluş-
turmak ve doğru mesajları üretmek KOBİ’ler
için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor.
Dijital Dönüşüm Danışmanı ve Me Consul-
tancy kurucusu Murat Erdör, dünyanın di-
jital uygulamalara ve platformlara doğru
hızla evrildiğini, bu yeni dönemin KOBİ’le-
ri de yakından ilgilendirdiğini ve hedeflenen
kitlelere dair iletişim süreçlerini dönüştür-
düğünü belirtiyor. Erdör, Dördüncü Sanayi
Devrimi ile başlayan dijital dönüşümün sa-
dece büyük firmaları değil KOBİ’leri de ya-
kından etkileyeceğini söylüyor. “Dolayısıy-
la dijitalleşmenin KOBİ’ler için tercih değil
zorunluluk olması gerekiyor. Tüm bu geliş-
meleri dikkate aldığımızda, tam bir dijital
dönüşüm yaşanabilmesi için KOBİ’lerin bu
duruma hazırlıklı olmaları gerekiyor” diyen
Erdör, sorularımızı şöyle yanıtladı:

Türkiye’de KOBİ’lerin dijital dönüşüm
sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Son dönemlerde gelişen internet ve in-
ternetin kullanım alanları, dijital dünyanın
yeni geleneklerini ortaya çıkardı. Bu yeni
dünya düzeni ve dünyanın yapısal dönüşü-
mü toplumun bütün birey ve kurumlarını da
değiştirmekte ve dönüştürmekte. Dördün-
cü Sanayi Devrimi’nin bir gerekliliği olan kü-
reselleşme bağlamında dijital dönüşüm

“Dijitalleşme 
tercih değil, zorunluluk” 
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maları tercih değil zorunluluk olmalı. Diğer
başlıca önemli hatalar ise sosyal medyayı et-
kin kullanmamak, doğru hedef kitle analizi
yapmamak, web sitesine gereken önemi ver-
memek, SEO’ya gerek duymamak ve yöne-
timin dijital dünyaya mesafeli bakması.

SEO’nun önemi nedir?
KOBİ’ler için dijital dünyada izinli pa-

zarlamanın en iyi yöntemlerinden biri olan
SEO, arama sonuçlarında kullanıcıların ço-
ğunlukla ilk sayfada yer alan siteleri ziya-
ret etmesinden dolayı KOBİ’ler için önem arz
ediyor. Ayrıca web sitelerinin ziyaretçi sa-
yısını arttırmak, site üzerinden sağlanan ge-
ri dönüşleri yükseltmek, marka bilinirliğini
artırmak SEO’nun KOBİ’lere sağladığı baş-
lıca faydalar diyebiliriz.

Sosyal medya nasıl etkin kullanılabilir?
We Are Social ve Hootsuite’in ortakla-

şa düzenlediği 2018 Yılı Global Dijital Ra-
poru’na göre hem dünyada hem de Türki-
ye’de sosyal medya kullanımında artış ol-
duğunu görüyoruz. Türkiye’de 81 milyonluk
nüfusun yüzde 67’si internete erişim sağlı-
yor. Ülkemizde toplamda 54 milyon 330 bin

internet kullanıcısı mevcut. Öte yandan top-
lam ülke nüfusunun yüzde 61’lik dilimi sos-
yal medya kullanıcısı. Bu oran ülkemizde 51
milyon sosyal medya kullanıcısı olduğunu
gösteriyor. 

Dünya genelinde internette en fazla va-
kit geçiren ülke 9 saat 37 dakika ile Tayland
olurken, Türkiye ise 7 saat 9 dakika ile 14’ün-
cü sırada yer alıyor. KOBİ’lerin bu derece-

de büyük bir evrende var olabilmeleri için,
kurum içi çözümlerle (kurum içinden bir ça-
lışanın sosyal medya yönetimini yapması, ko-
nuyla ilgili olmayan bir departmana bu so-
rumluluğun verilmesi gibi) sosyal medya yö-
netimi yerine, alanında uzman bir ajans ya
da dijital dönüşüm uzmanıyla sosyal med-
ya yol haritasının çizilmesi ve ilerlenmesi ge-
rekiyor.

“Yönetim konusunda danışmanlık veriyoruz”
KOBİ’lere ne gibi destekler veriyorsunuz?
Kurucusu olduğum Me Consultancy; eğitim, etkinlik ve danışmanlık konularında
şirketlere hizmet veriyor. Dijital dönüşüm sonrasında iş hayatının nasıl
şekillendiği, Endüstri 4.0, e-posta pazarlama, e-ticaret, dijital pazarlama gibi
konularda eğitim ve konuşma talepleri alıyoruz. Ayrıca sunum teknikleri, satış
teknikleri, müşteri memnuniyeti gibi klasikleşmiş konularla ilgili de eğitim
istekleri geliyor. Etkinlik alanında firmaların kendilerini daha iyi tanıtabilmeleri
için seminer ve online seminerler düzenliyoruz. Danışmanlık alanında ise
dijitalleşme sonrasında hedef kitlelerine en uygun bütçelerle ürün ve
hizmetlerini tanıtmak isteyen firmalara içerik pazarlaması, sosyal medya
pazarlaması, marka elçiliği, affiliate pazarlama ve PR desteği veriyoruz. Uzun
yıllar sektörün önde gelen şirketlerinde görev aldığımızdan ve üst düzey
yöneticilik deneyimine sahip olduğumuzdan, yönetim konusunda da
danışmanlık hizmeti sunuyoruz. 

MURAT ERDÖR
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başladı. Siz Biletall.com fikrinizi ne zaman
ve nasıl geliştirdiniz?

Projeye başlamadan önce grup şir-
ketimiz İpek Bilgisayar şehirlerarası oto-

büs firmalarına yazılım hizmeti sağlıyor-
du. Dolayısıyla seyahat sektörünün bizzat
içerisindeydik. Buradan gördük ki bilet sa-
tın almak isteyen yolcular bu işlem için cid-

di vakit harcıyorlar ve bu süreç-
ten de memnun değiller. Diğer
yandan ise otobüs firmaları bir-
çok farklı problemden dolayı sü-
reçlerini olabildiğince otomatize
etmek ve teknolojinin sunduğu
fırsatları kullanmak istiyorlardı.
Biletall’ı 2006 yılında Tübitak
Destekli Ulusal Bilet Dağıtım Sis-
temi Projesi ile Kayseri’de hayata

Aylık 500 binin üzerinde bilet satış hacmi olan Biletall.com, online seyahat platformlarının ilk
girişimlerinden biri. Anadolu’nun ilk teknoloji yatırımı Abraaj Group tarafından biletall.com’a
yapıldı. Biletall.com CEO’su Yaşar Çelik, “Önümüzdeki beş yıl içerisinde seyahat harcamalarının
yüzde 40’ının online platformlardan yapılacağına inanıyoruz” diyor.

Burcu Tuvay / btuvay@ekonomist.com.tr

E-ticaret artık hayatımızın bir parçası. Mar-
ket alışverişlerinden yemek siparişlerine
kadar tüm ihtiyaçlar internet ortamından
sağlanıyor. Buna seyahat harcamaları da
dahil. E-ticaret alanındaki bü-
yüme farklı iş alanlarının da or-
taya çıkmasına ve yeni pazarlar
yaratmasına neden oluyor. Bu
sayede online platformlar çe-
şitlenerek artmaya devam edi-
yor. E-ticarete güven oluştukça
seyahat biletlerinin internetten
satılma oranları da yükseliyor.
Kayseri doğumlu Yaşar Çelik’in
2006 yılında TÜBİTAK desteğiy-
le hayata geçirdiği Biletall.com bu başa-
rılı platformlardan biri. Anadolu’nun ilk
teknoloji yatırımı Abraaj Group tarafından
biletall.com’a yapıldı. Seyahat platform-
larında büyüme trendinin süreceğini söy-
leyen Biletall.com CEO’su Yaşar Çelik,
“Önümüzdeki beş yıl içerisinde seyahat
harcamalarının yüzde 40’ının online plat-
formlardan yapılacağına inanıyoruz. Ül-
kemizde insanların seyahat etme sıklığı da
arttığından pazarın da büyüyeceğini ön-
görüyoruz” diyor. Çelik, sorularımızı şöy-
le yanıtladı: 

Türkiye’de seyahat deneyimi artık in-
ternet platformları üzerine taşınmaya

“Tüm seyahat sürecinde destek oluyoruz”
Biletall.com’dan bilet satın almanın ne gibi avantajları var?
Biletall.com’un en önemli misyonu yolculara kapı kapı acente, otogar
dolaşmadan en uygun fiyata bilet sağlamak. Yolcu hangi ulaşım aracıyla seyahat
edecekse web sayfamızdan ve mobil uygulamamızdan ilgili bölüme girerek
seferleri görebiliyor, kıyaslama yapabiliyor. Ulaşım haricinde konaklama ve araç
kiralama ihtiyaçlarını da karşılayarak tüm seyahat programlarını
planlamalarında destek oluyoruz. Seyahatlerinde Biletall.com’u tercih eden
yolcular, belirli zamanlarda sağladığımız kampanyalarla yüzde 40’a varan
oranlarda indirimlerle biletlerini alabiliyorlar. Tercih edilen ulaşım aracındaki
en uygun koltuğun saniyeler içinde satın alınabilmesini sağlıyoruz. Bilet
bilgilerini SMS ve e-mail ile göndermenin yanı sıra rezervasyon opsiyonunu
hatırlatıyoruz, gidilecek şehrin hava durumunu, nerede ne var bilgisini
gönderiyoruz.     

“Seyahat harcamaları 
online yapılacak”
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geçirdik. Biletall.com’un kuruluşundan
sonraki ilk dört yıl organizasyonun oluş-
turulması, taşıyıcı firmalarla anlaşmaların
sağlanması ve temel altyapının hazırlan-
masıyla geçti. 2010 yılında ise aktif pa-
zarlama ve satış faaliyetlerimize başladık.

Sistemin işleyişi hakkında bilgi verir
misiniz?

Biletall olarak öncelikle seyahat ede-

cek müşterilerin online sitemiz başta ol-
mak üzere diğer satış kanallarımızdan oto-
büs, uçak, deniz otobüsü ve çağrı merke-
zimiz üzerinden de demiryolları biletleri-
ni satın alabilmelerini sağlayacak hizme-
ti sunuyoruz. Sitemizde bilet satışının ya-
nı sıra yolcuların konaklama ve araç ki-
ralama ihtiyaçlarını da kolaylaştıran bağ-
lantılar bulunuyor. Yani farklı bir şehre ya

da ülkeye gideceğiniz zaman bilet ile bir-
likte diğer tüm ihtiyaçlarınızı da birkaç da-
kikada halletmiş oluyorsunuz. Aynı za-
manda Biletall B2B satış kanallarına da sa-
hip. Biletall Acente, Biletall Iframe, Bile-
tall Web Servis gibi ürünlerimizle 2 binden
fazla seyahat acentesine hizmet veriyoruz.

Bugüne kadar kimlerden ne kadarlık
yatırım aldınız?

Anadolu’nun ilk teknoloji yatırımı
Abraaj Group tarafından Türkiye’nin en ge-
niş ürün sepetine sahip online seyahat
acentesi olma özelliğine sahip
biletall.com’a yapıldı. Bu yatırım ile ya-
bancı yatırımcının Türkiye ekonomisine ve
Anadolu’ya olan güveni bir kez daha ta-
zelenmiş oldu. 

Ne kadarlık bir bilet satış hacminiz
var?

Aylık 500 binin üzerinde bilet satış
hacmine sahibiz. 

Önümüzdeki döneme ilişkin yapaca-
ğınız yatırımlar hakkında bilgi verir misi-
niz?

2018 son çeyrek ve 2019 yılında sis-
temlerimizde köklü altyapı değişiklikleri
yapmayı planlıyoruz. Bu nedenle yatırım-
larımızın büyük kısmı teknoloji ve AR-GE
üzerine olacak. Diğer yandan pazarlama
ve reklam yatırımlarımız da yine önü-
müzdeki yıllarda kesintisiz olarak devam
edecek. AR-GE çalışmalarımız sonucu kul-
lanıcılarımızın işini kolaylaştıracak yeni
özellikler hizmete sunulacak.

Önümüzdeki yıl ne kadarlık bir büyü-
me hedefliyorsunuz?

Biletall olarak kurulduğumuz günden
bu yana her yıl en az yüzde 40 büyüyo-
ruz. 2018 yılı ilk yarısı da hedeflediğimiz
gibi gerçekleşti. 2018 yıl sonu itibariyle
yüzde 45, 2019 yılında ise yüzde 55 bü-
yüme hedefliyoruz.

Sektöre ilişkin gelecek beklentileriniz
neler?

Sektörün büyüme hızı her geçen yıl ar-
tıyor. Önümüzdeki beş yıl içerisinde se-
yahat harcamalarının yüzde 40’ının onli-
ne platformlardan yapılacağına inanıyoruz.
Aynı zamanda ülkemizde insanların se-
yahat etme sıklığı da arttığından pazarın
da büyüyeceğini ön görüyoruz.

YAŞAR ÇELİK
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YENİ EKONOMİ 2.0

Çok uzun yıllardır ülkemizde
melek yatırımcılar var ve
melek yatırımlar yapılıyor
fakat geçmiş yıllarda
araştırmacılar ve yerli basın
konuya yeterli ölçüde
eğilmediği için az sayıda melek
yatırım işlemi kayıtlara geçmiş
bulunuyor. Türkiye’de melek
yatırım konusu, 2010 yılından
başlayarak üzerinde konuşulan
ve araştırma yapılan bir konu
haline gelmiştir. 2010 yılında
Mynet’in kurucusu Emre
Kurttepeli’nin öncülüğünde
Trendyol’a yapılan yatırımlar,
melek yatırım ekosisteminde
ilk küçük kitlenin bir araya
gelmesini sağlamıştır.
Teknoloji sektörünün diğer
önemli isimlerinin melek
yatırımcılığa yönelmeleri, 2011
yılında Türkiye’nin ilk melek
yatırımcı ağı olan Galata
Business Angels’ın kurulması
ve yatırımlarına başlamasıyla
hız kazanmıştır. Erikli şirketini
sattıktan sonra çok sayıda
yüksek tutarlı melek yatırım
yapan Hasan Aslanoba,
konunun farklı sektörlerden
geniş kitlelerin dikkatini
çekmesini sağlamıştır.

Melek yatırımcılar ‘görünür
melekler’ ve ‘gizli melekler’
olarak iki kategoriye ayrılır.
Görünür melekler, melek
yatırım aktivitesine dair
bilgileri toplumla paylaşan,
melek yatırımcı olduğunu
çevresinden gizlemeyen

yatırımcıdan yatırım almış
girişim sayısı: 118

Not: Akredite ağlar
tarafından kurulan anonim
şirket tüzel kişilerinin, finansal
kaynak aktarmadan
girişimlerden elde ettikleri
hisseler ‘melek yatırım’
kategorisinde
değerlendirilmemiştir. Bu
nedenle, dijital haber
mecralarında paylaşılan birçok
melek yatırım haberi
istatistiklere dahil
edilmemiştir.

� Yapılan melek
yatırımların toplam tutarı: 90-
120 milyon dolar arası

Not: Melek yatırımcılardan
yatırım almış 118 girişimin 95’i
yatırım tutarına dair bilgi
paylaşmıştır. Verilerde yüzde
20’lik boşluk mevcuttur. Bilgi
paylaşmayan girişimlerin
büyüklükleri ve yatırım
dosyasında ismi geçen
yatırımcıların profilleri dikkate
alınarak bir aralık değer
tahmin edilmiştir.

Ekosistemdeki 286 melek
yatırımcının portföy
hareketleri incelendiğinde
aşağıdaki bulgulara ulaşmak
mümkündür:

� Yatırım yaptığı girişim
sayısı bakımından ilk üç ‘süper
melek’: Hasan Aslanoba
(Aslanoba Capital CEO’su),
Fırat İşbecer (Commencis
CEO’su) ve Nevzat Aydın
(Yemeksepeti CEO’su)

Cem Ener
Direktör-BÜMED
Business Angels / BUBA

kişilerdir. Gizli melekler ise
görünür meleklerin tam
tersidir, yaptıkları yatırımları
gizli tutarlar. Alanda araştırma
yapan kişiler sadece görünür
meleklere dair verilere
ulaşabilirler. Bu bakımdan
aşağıda yer verdiğim verilerin,
pazarın görünmeyen ve takip
edilemeyen kısmını içermediği
bilinmelidir. Tüm veriler bir
araya getirilirken Türkiye’deki
haber kaynaklarına ek olarak
Crunchbase, Angel.co,
Dealroom.co, Index.co, CB
Insights gibi veri tabanlarında
yer alan bilgilerden de
yararlanılmıştır. Tüm bulgular
ve çıkarımlar 2010 yılı ile 2018
yılının ilk yarısı arasındaki
dönemin verilerine
dayanmaktadır.

� T.C. Hazine ve Maliye
Bakanlığı’ndan ‘Bireysel
Katılım Yatırımcısı’ lisansı
almış olan kişi sayısı: 458

Not: Melek yatırım yapmak
için bu lisansın alınması
zorunlu değildir. Lisans isteğe
bağlıdır. Bu lisansı alanlar
devletin vergi teşvikinden
yararlanabilir.

� En az bir defa yatırım
yapmış melek yatırımcı sayısı:
286

Not: Son 18 ayda
portföyüne en az bir yeni
girişim eklemiş olan melek
yatırımcıların sayısı 87’dir.

� En az bir melek

TÜRKİYE’NİN GELİŞEN 
MELEK YATIRIM

EKOSİSTEMİ
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değer yaratmayı başaran
Gram Games ön plana çıkıyor.

� Her yeni yatırım
turunda, geçmiş turlarda yer
alan melek yatırımcılardan
yatırım almaya devam eden
şirketler arasında en yüksek
istikrarı ModaCruz ve
Tapu.com’un gösterdiğini
görüyoruz.

Son bir not: Melek
yatırım konularında akademik
araştırma yapmak üzere
veriye ihtiyaç duyuyorsanız
cem@buba.com.tr’den bana
ulaşabilirsiniz.
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� Yatırım yaptığı girişim
sayısı bakımından en aktif
kadın melek yatırımcılar: Ahu
Serter (Farplas Yönetim Kurulu
Başkanı) ve Hande Enes (Engin
Grup Yönetim Kurulu Üyesi).

� Birden fazla Türk
girişimine yatırım yapmış,
yurtdışında yerleşik yabancı
ülke vatandaşı melek
yatırımcılar: Fabrice Grinda ve
Jose Marin (Portföylerinde
Gram Games ve Vivense
girişimleri bulunuyor.)

� Kârlı çıkışlar liginde en
üst sırada yer alan melek
yatırımcılar: Emre Kurttepeli
(Insider ve Trendyol çıkışları),
Tunç Yalgın (Gram Games
çıkışı). 

� Optimal portföy yapısıyla
öne çıkan melek yatırımcı:
Bedii Can Yücaoğlu
(Portföyünde yer alan
girişimler: Garajsepeti,
Tapu.com, Vivense,
Buldumbuldum, Etkinlikcim).

118 girişime farklı
zamanlarda yapılan melek
yatırımları incelediğimizde ise:

� Melek yatırımcıların
dahil olduğu her dört yatırım
turundan birinde melek
yatırımcıların yanında girişim
sermayesi fonlarının
(Earlybird, Hummingbird gibi)
veya kurumsal girişim
sermayesi şirketlerinin
(Finberg, Hedef GSYO gibi) yer
aldığını görüyoruz. Makro
belirsizliklerin yüksek
seyrettiği 2017 ve 2018
yıllarında yapılmış melek
yatırımlarda bu oranın ‘her üç
yatırımdan biri’ şeklinde
gerçekleştiğini görüyoruz.
Dolayısıyla, artan makro
belirsizliklerin melek
yatırımcıları daha yüksek
oranda ‘co-investment’
(ortaklaşa yatırım) yapmaya
teşvik ettiğini söyleyebiliriz.

� 15 Temmuz 2016 darbe
girişiminden önceki dönemde
tamamlanan yatırım turlarında

her anlaşmada ortalama üç
melek yatırımcının ismi
geçerken, 15 Temmuz
2016’dan sonra yapılan
yatırımlarda her anlaşmada
ortalama dört melek
yatırımcının isminin geçtiğini
görüyoruz. Bu veriye
dayanarak, melek
yatırımcıların yüksek
belirsizlik ortamında daha
geniş gruplar halinde hareket
ettiklerini anlıyoruz.

� Yatırımcısına en yüksek
getiriyi sağlayan girişim
olarak, 2012’de kurulan ve
sadece 1,6 milyon dolarlık
yatırımla 250 milyon dolarlık
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KOBİLGİ

Bu ayki yazımda KOBİ’lerin tanışması
gereken iki kavram üzerinde durmaya
çalışacağım. Bunlardan biri maliyet
yönetimi, diğeri ise yönetim
muhasebesidir. Günümüzde işletmeler
sürdürülebilirliklerini sağlamak için kâr
elde etmek ve bunu sürekli kılmak
zorundadırlar. Kâr elde etmek basitçe;
ya geliri yükseltmeye ya da maliyeti
düşürmeye bağlıdır. Ancak işletmelerin
mal ya da hizmet satış fiyatlarını
işletmelerin kendisi değil, küresel
rekabet ortamı belirlemektedir. Bu
nedenle de işletmelerin kâr elde
etmesinin kaçınılmaz yolu maliyetlerini
yönetmelerinde yatmaktadır.

Küresel ekonomik düzende
işletmelerin finansal durumları,
finansal performansları ve nakit
akışları önemini korurken; işletmeler
için finansal olmayan ve işletme
sürekliliğini etkileyen bilgiler ve veriler
de önemli hale gelmeye başlamıştır.

Maliyet Yönetimi ve Yönetim 
Muhasebesi Kavramları
Yönetim muhasebesi, klasik

anlamda işletme yönetimlerinin
planlama, kontrol ve karar verme
fonksiyonlarını yerine getirmesine
yardımcı olan, maliyet muhasebesi
bilgilerini yönetsel kararlar için
kullanan muhasebe mesleğinin ayrı bir
uzmanlık dalıdır (Gürsoy, 1999, s.6).
Maliyet muhasebesi sisteminden
sağlanan bilgilerin finansal tablo
hazırlamada ve yönetim ihtiyaçlarını
karşılamada kullanıldığı göz önüne

Yönetim Muhasebesine 
Tarihsel Bakış 
Yönetim muhasebesi, işletme

organizasyonlarına bağlı olarak
değişimler göstermektedir. Yaklaşık
200 yıl önce dünyada, küçük işletme
organizasyonları vardı ve bunlar aile
üyeleri tarafından yönetilmekteydi. Bu
işletmeler için yönetim muhasebesi
önemli değildi. Bu işletmelerde;
planlama, kontrol ve karar verme
fonksiyonlarının tümünü aile üyeleri
yapmaktaydı ve aile üyeleri
organizasyonun tümünün kontrolüne
hakimdi.

Maliyet ve yönetim muhasebesi
uygulamalarının, 18’inci yüzyılın
sonundan 19’uncu yüzyıla kadar
yayılan endüstriyel devrimler serisinin
bir sonucu olarak ilk olarak İngiltere’de
daha sonra da Batı Avrupa ve Amerika
Birleşik Devletleri’nde ortaya çıktığı
belirtilmektedir. Bu görüşe göre,
sanayi devrimiyle birlikte demir-çelik,
tekstil ve demiryolu yapımı gibi yeni
endüstriler ortaya çıkmıştır. Bu
gelişmeler yeni riskleri ve sermayenin
yönetilme ihtiyacını da beraberinde
getirmiştir. Yeni endüstriler ve işletme
organizasyonlarının yeni biçimleri,
yöneticilerin ve hissedarların
ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikteki
bilgilere olan talebi de beraberinde
getirmiştir.

Ancak modern yönetim
muhasebesinin sanayi devriminin
sonucu olmadığını ve sanayi
devriminden önce İngiltere’de, yönetim

Prof. Dr. 
Volkan Demir
Galatasaray
Üniversitesi İİBF,
İşletme Bölümü,
Muhasebe-Finansman
Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi
vdemir@gsu.edu.tr

alındığında, özellikle planlama ve
kontrol sürecinde kullanılabilir bilgiler
sağlayan maliyet muhasebesi
sisteminin yönetim muhasebesi
sistemini oluşturduğu ifade
edilmektedir. Başka bir ifadeyle
yönetim muhasebesi, planlama ve
denetim sürecinde toplanan bilgilerin
kullanılabilir veri olarak işletme
yönetimine sunulmasıdır. 

Yönetim muhasebesini diğer
muhasebe uzmanlık alanlarından
ayıran temel bir özellik de; yönetim
muhasebesinin işletme içi ve işletme
dışındaki ekonomik verileri, finansal
verileri ve finansal olmayan verileri
kullanarak yönetimin bilgi ihtiyacını
gidermesidir.

Yönetim muhasebesinin değişimi
ile birlikte, maliyet yönetimi, stratejik
maliyet yönetimi, stratejik yönetim
muhasebesi gibi bazı kavramlar çok
kullanılmaya başlanmıştır. Bu
kavramlara ilişkin literatürde aşağıdaki
tanımlar bulunmaktadır:

Maliyet yönetiminin bazı tanımları
şu şekildedir:

“işletmenin maliyet yapısının
ayrıntılı bir şekilde anlaşılmasıdır.
Maliyet yönetimi 3 (üç) temel unsurdan
oluşmaktadır; (1) yönetim muhasebesi,
(2) üretim ve (3) stratejik planlama.”

“maliyet yönetimi, mamul ve
hizmetlerin maliyetlerini düşürmek ve
müşteriler için değer artırmak için
katlanılan maliyetlerin kısa ve uzun
dönemli planlanmasını ve kontrolünü
sağlamaktır.”

KOBİ’LERDE 
MALİYET YÖNETİMİ VE
YÖNETİM MUHASEBESİ
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kararlarında ve kontrol fonksiyonlarını
yerine getirmede kullanılan modern
ölçme yöntemleri ve yönetim
muhasebesinin var olduğunu
savunanlar da bulunmaktadır. Bu kişiler
görüşlerini; bilimsel çalışmalara, eski
yasalara ve bulgulara
dayandırmaktadır.

Ortaçağda İngiltere’de lonca
üyeleri, loncaların faaliyetlerinin
hesapları ile muhtemel müşterilere
mamullerin kalitesi hakkında bilgi
vermek için, ilk madde ve malzeme ile
işçilik maliyetleri hakkında detaylı
bilgiler elde eder ve bu bilgilerden
yararlanırlardı. Modern yönetim
muhasebesi 19’uncu yüzyılın başlarında
silah ve tekstil gibi sektörlerde faaliyet
gösteren hiyerarşik şirketlerde ortaya
çıkmıştır.

Karar vermeye odaklanan yönetim
muhasebesi için maliyet bilgileri ve
maliyet muhasebesi her zaman büyük
öneme sahip olmuştur. Muhasebe
tarihçileri, maliyet muhasebesinin
amaçlarını, kaynağını tanımlamak
konusunda birçok çalışmada
bulunmuşlardır. Muhasebe tarihçilerine
göre, 19’uncu yüzyıl öncesi büyük
üretim işletmeleri, özellikle de işçilik
maliyetlerinin kontrolünü amaçlayan
çok basit maliyet muhasebesi sistemleri
kullanmaktaydılar. 

Maliyet muhasebesinin gelişimine
öncü olan ve onun özünde olmaya
devam eden geleneksel maliyet
muhasebesinde kullanılan kavram ve
tekniklerin çoğu, 19. yüzyılda
geliştirilmiştir. 1920’lere kadar, yönetim
muhasebesi ekonomik alanda çok
önemli bir fonksiyona sahip değildi.
İşletmelerde, “işlem muhasebecileri”
ya da “iş muhasebecileri” olarak
tanımlanan maliyet muhasebecileri;
genellikle az eğitimli, esas işleri
fabrikaya gidip üretim müdürleri ve
finansal muhasebeciler için çeşitli
verileri toplamak olan ast personellerdi.
Yönetimsel strateji kontrolü ve strateji
konuları, üretim ve yönetimin diğer
seviyelerinin kontrolü altındaydı.
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Kobilgi

1925-1975 yılları arasında yönetim
muhasebesi dış faktörlerden ağır bir
şekilde etkilendi. Özellikle de Amerika
Birleşik Devletleri’nde, Finansal
Muhasebe Standartları Kurulu’nun
(FASB) gelir vergileri ve finansal
muhasebeye ilişkin ihtiyaçları yönetim
muhasebesini etkileyen ana
faktörlerdi. 1975 yılına kadar iki temel
çevresel faktör işletme
organizasyonlarını değiştirdi ve
yöneticilerin geleneksel yönetim
muhasebesi prosedürlerini
sorgulamalarına yol açtı. Bu çevresel
faktörler; (1) üretim sistemlerin
otomasyonu ve bilgi teknolojilerindeki
gelişmeler ile (2) küresel rekabettir. Bu
değişimler, işletmelerin organizasyon
yapılarını ve yönetim muhasebesi
prosedürlerini yeniden düzenleme
gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

1980’lerde dünyadaki birçok
ülkede işletmeler devlet kontrolünden
çıkmaya başlamış ve özelleştirmeler
hız kazanmıştır. Böylece rekabet
hızlanmış ve serbest ticaret sırasıyla
ulusal olmaktan uluslararası olmaya,
daha sonra da küresel olmaya doğru
ivme kazanmıştır. Bunlara paralel
olarak hizmet sektöründeki gelişmeler
de (havayolu, bankacılık, sigortacılık
vb.)  dikkate alındığında üretilen
mamul ya da hizmetlerin kârlılığı,
etkinliği gibi konular önem kazanmış
ve beraberinde de maliyet yönetimi,
performans yönetimi gibi kavramlarla
birlikte pazar ve müşteri odaklı
yönetim anlayışları gelişmiştir.

Yönetim muhasebesi, Schonberger
(World Class Manufacturing, Free
Press, New York, 1986) tarafından ilk
olarak kullanılan dünya
standartlarında üretim (world-class
manufacturing) ifadesinin gelişiminden
etkilenmiştir.  Bu ifadeyi geliştiren 3
ana etken şunlardır: (1) küresel
rekabet, (2) ileri üretim teknolojilerinin
avantajları, (3) çoğunlukla Japonlar
tarafından geliştirilen (Just-in-time,
toplam kalite yönetimi gibi) yeni
yönetim felsefelerinin uygulanması.

Yeni üretim-yönetim süreçlerindeki
ve teknolojik gelişmelerdeki hızlı
değişim; toplam kalite yönetimine,
just-in-time satın alma ve üretime,
dağıtım sistemleri ve lojistiğe ve
rekabet avantajları sağlamak için hiç
bitmeyen araştırmalara odaklanan,
yeni yönetim muhasebesi
yöntemlerinin tasarlanmasını
sağlamıştır.

Güncel yönetim muhasebesi
literatürü, yönetim muhasebesinin;
uygulandığı çevre, bilişim teknolojileri,
yüksek derecede rekabetçi ortam,
ekonomik durgunluk, yeni yönetim
stratejileri, kalite ve müşteri
hizmetleri üzerindeki ilerlemelerle
kesinlikle değişmiş olduğunu öne
sürmektedir. Böyle değişiklikler
faaliyetlere odaklanmayı gerekli kılmış
ve birçok gelişmiş ülkedeki yönetim
muhasebesi uygulaması; faaliyet
tabanlı maliyetleme (FTM), faaliyet
tabanlı yönetim (FTY), hedef
maliyetleme, mamul yaşam süresince
maliyetleme, kalite maliyeti yönetimi,
müşteri maliyetlerinin hesaplanması
ve performans ölçümüne kurumsal
karne (dengeli puan kartı-balanced
scorecard) yaklaşımı gibi yeni maliyet
ve yönetim muhasebesi yaklaşımları
getirmiştir. Bu tür yaklaşımların
uygulanması ülkelerin gelişmişlik
düzeylerine de bağlıdır. Bu
yaklaşımlar gelişmiş ülkelerde
gelişmemiş veya gelişmekte olan
ülkelere göre daha çok ve daha
başarılı uygulanmaktadır.
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İTVF Prototip 18/19 05 EYLÜL 2018 08 EYLÜL 2018 Televizyon Yayıncılığı, Yeni Yayın Dönemi, Programlar İstanbul
Worldfood İstanbul 2018 05 EYLÜL 2018 08 EYLÜL 2018 Gıda Ürünleri ve Gıda Teknolojileri İstanbul
Konya Tohum 2018 06 EYLÜL 2018 08 EYLÜL 2018 Tohum Teknolojileri ve Tohumculuk ve Ekipmanları Konya
Konya 7.Sulama Teknolojileri ve Bitki Besleme Fuarı 06 EYLÜL 2018 08 EYLÜL 2018 Fidancılık, Bitki Besleme, Bahçe Bitkileri, Zirai Mücadele, Sulama, Gübreleme, ve Ekipmanları Konya
Konya Hayvancılık 2018 06 EYLÜL 2018 08 EYLÜL 2018 Hayvancılık, Ekipmanları, Hayvansal Üretim Teknolojileri, Yem Endüstrisi, Tavukçuluk (Tavukçuluk Kümes Hayvanları Ekipmanları Özel Bölümü) Konya
İSKİF 2018 İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı 06 EYLÜL 2018 08 EYLÜL 2018 Kurumlar, İşverenler, Çalışanlar ve Öğrencilerin Buluşması İstanbul
8.Afyonkarahisar Tarım, Tarımsal Mekaniz. (AFTAR) 06 EYLÜL 2018 09 EYLÜL 2018 Tarım, Tarım Makineleri, Sulama Sistemleri, Ambalaj ve Tohum, Fide, Bio Eneji Ürünleri Afyonkarahisar
Burex / Eğitim, Okul Öncesi Hazırlık ve Çanta Fuarı 06 EYLÜL 2018 09 EYLÜL 2018 Okul Öncesi Hazırlık, Okul İhtiyaçları Bursa
2.Tohum ve Fidancılık Fuarı 06 EYLÜL 2018 09 EYLÜL 2018 Sera, Tohum. Fidan, Gübre, Sulama, Üniteleri, İlaçlama, Gen Teknolojileri, Depolama, Eğitim Ankara
Agrotec 2018 06 EYLÜL 2018 09 EYLÜL 2018 Tarım Makine ve Ekipmanları Ankara
2.Hayvancılık, Üretim Tekn. Süt ve Yem End.Fuarı 06 EYLÜL 2018 09 EYLÜL 2018 Hayvancılık Ekipmanları, Süt ve Yem Endüstrisi, Kümes Hayvanları, Üretim, Hayvan Barınakları, İklimlendirme Ankara
Doğalgaz Antalya 06 EYLÜL 2018 09 EYLÜL 2018 Doğalgaz ve İklimlendirme Teknolojileri Antalya
43.Uluslarararası Gamex 06 EYLÜL 2018 09 EYLÜL 2018 Bilgisayar ve Bilgisayar Oyunları Teknolojileri İstanbul
Spor ve Aktif Yaşam Fuarı 06 EYLÜL 2018 09 EYLÜL 2018 Spor Ekipmanları, Fitness ve Welness, Indoor ve Outdoor Sporları, Sporcu Sağlığı ve Spor Modası İstanbul
87.İzmir Enternasyonal Fuarı 07 EYLÜL 2018 16 EYLÜL 2018 Genel Ticaret İzmir
Metalexpo Eurasia 12 EYLÜL 2018 15 EYLÜL 2018 Demir, Çelik, Metal, Makine, Aksam Satış ve Üretim Prosesleri İstanbul
Steel Expo, Çelik, Metal Ürünleri Üretim ve Tekn. 12 EYLÜL 2018 15 EYLÜL 2018 Demir, Çelik, Metal, Makine, Aksam Satış ve Üretim Prosesleri İstanbul
Saha Expo 13 EYLÜL 2018 15 EYLÜL 2018 Saha Firmalarının Savunma ve Havacılık Üretim Yetenekleri İstanbul
Züchex 13 EYLÜL 2018 16 EYLÜL 2018 Züccaciye, Hediyelik Eşya, Dekoratif Ev Tekstili ve Elektrikli Ev Aletleri İstanbul
CSI İstanbul Güvenlik Fuarı 13 EYLÜL 2018 16 EYLÜL 2018 Sivil Güvenlik Teknolojileri İstanbul
ANKA-MAK 2018 3.Makine ve Makine Tekn.i Fuarı 13 EYLÜL 2018 16 EYLÜL 2018 Metal İşleme Makineleri, Hidrolik Sistemler, Endüstriyel Ürünler Ankara
12.Hac ve Umre Arap Turizm Hizmetleri Fuarı 14 EYLÜL 2018 15 EYLÜL 2018 Hac ve Umre Turizmine Yönelik Oteller, Turizm Acentaları ve Diğer Hizmet Sektörleri İstanbul
3.Proses Çözümleri Mühendisliği 18 EYLÜL 2018 20 EYLÜL 2018 Fabrikalarda Revizyon, İstanbul
FURNITURE İstanbul 18 EYLÜL 2018 22 EYLÜL 2018 Her Türlü Ev ve Ofis Mobilyası İstanbul
İstanbullight 19 EYLÜL 2018 22 EYLÜL 2018 Endüstriyel, Mimari, Perakende, Şehir Aydınlatma Çözümleri, Bina Otomasyonu İstanbul
Contemporary İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı 19 EYLÜL 2018 23 EYLÜL 2018 Çağdaş ve Güncel Sanat İstanbul
Trakya 13.Tarımtech 2018 19 EYLÜL 2018 23 EYLÜL 2018 Tarım, Hayvancılık, Tohum, Meyvecilik, Sulama ve Seracılık, Traktör ve Ekipmanları, Depolama Sistemleri, Soğutma Kırklareli
İstanbul Beauty and Wellness Show 20 EYLÜL 2018 23 EYLÜL 2018 Güzellik, Kozmetik, Parfümeri, Estetik, Kuaför, Bakım İstanbul
Sign İstanbul-2018 20 EYLÜL 2018 23 EYLÜL 2018 Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri İstanbul
Diyarbakır EV'leniyoruz 20 EYLÜL 2018 23 EYLÜL 2018 Evlilik Hazırlıkları, Konut Projeleri, Mobilya Aksesuar, Dekorasyon, Züccaciye, Gelinlik, Damatlık, Abiye, Çeyiz, Halı, Beyaz Eşya. Düğün Organizasyonu Diyarbakır
Flora Garden 3.Peyzaj ve Bahçe Mobilyaları Fuarı 20 EYLÜL 2018 23 EYLÜL 2018 Bahçe, Peyzaj Düzenleme, İç ve Dış Mekan Süs Bitkileri Ankara
Citytech 12.Uluslararası Belediye ve Çevre Fuarı 20 EYLÜL 2018 23 EYLÜL 2018 Belediye ve Çevre Ekipmanları, Geri Dönüşüm Teknolojileri, Yenilenebilir Enerji Ankara
SU-TEK 2.Su ve Su Teknolojileri Fuarı 20 EYLÜL 2018 23 EYLÜL 2018 Su Yapı Elemanları, Baraj ve Hes Teknolojileri Ankara
CNR ENERGY İstanbul 20 EYLÜL 2018 23 EYLÜL 2018 Enerji ve Çevre Teknolojileri İstanbul
Konfeksiyon Makinesi 2018 20 EYLÜL 2018 23 EYLÜL 2018 Konfeksiyon, Nakış, Serim, Kesim, Makineleri, Ütüler, Yan Sanayi, İplikler, Kumaşlar İstanbul
Diyarbakır Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı 20 EYLÜL 2018 23 EYLÜL 2018 Kozmetik, Kişisel Bakım ve Sağlıklı Yaşam Diyarbakır
Çukurova 12.Mobilya - Dekorasyon Fuarı 25 EYLÜL 2018 30 EYLÜL 2018 Mobilya, Dekorasyon, Aydınlatma, Ev Tekstili, Adana
Türkiye Ev ve Mutfak Gereçleri Üreticileri Fuarı 26 EYLÜL 2018 29 EYLÜL 2018 Züccaciye, Dekoratif Ev Aksesuarları ve Elektrikli Ev Eşyaları İstanbul
Samsun 4.Tarım Fuarı 2018 26 EYLÜL 2018 30 EYLÜL 2018 Tarım, Hayvancılık ve Teknelojileri Samsun
TVCON 26 EYLÜL 2018 30 EYLÜL 2018 Televizyon, Dizi ve Sinema İçerikleri, TV Yapımları İstanbul
4.Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Makineleri Fuarı 27 EYLÜL 2018 29 EYLÜL 2018 Tekstil ve Konfeksiyon Makineleri, Yan Sanayi ve Aksesuarları Kahramanmaraş
Promosyon Show İstanbul Fuarı 27 EYLÜL 2018 29 EYLÜL 2018 Promosyon ve Tanıtım Ürünleri, Kurumsal Pazarlama, Reklam, Matbaa ve Baskı Teknolojileri İstanbul
AIREX -İstanbul Airshow 27 EYLÜL 2018 30 EYLÜL 2018 Sivil Havacılık ve Havalimanları ve Havacılık Endüstrisi Tedarik Zinciri İstanbul
Interior Desing Show Turkey 27 EYLÜL 2018 30 EYLÜL 2018 İç Mekan ve Mekan Tasarımı Antalya
Sakarya Tarım Hayvancılık Makineleri Tekn. Fuarı 27 EYLÜL 2018 30 EYLÜL 2018 Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Makineleri, Et, Süt, Teknolojileri Sakarya
"Fav Turkey" Sebze ve Meyve, Kuru Gıda, Çiçekcilik F. 27 EYLÜL 2018 30 EYLÜL 2018 Tarım, Seracılık, Gıda, Ambalaj, Gıda Lojistiği İstanbul
9.Van Turizm ve Seyahat Fuarı 27 EYLÜL 2018 30 EYLÜL 2018 Turizm Van
Farmers' Fairs -Batı Karadeniz 27 EYLÜL 2018 30 EYLÜL 2018 Tarım, Gıda, Hayvancılık Teknolojileri ve Endüstrileri Zonguldak
İzmir Anne, Bebe, Çocuk Fuarı 27 EYLÜL 2018 30 EYLÜL 2018 Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri İzmir
Footballex 2018 Futbol Dünyası ve Futbol Endüstrisi F. 27 EYLÜL 2018 30 EYLÜL 2018 Futbol Endüstrisi Saha Ekipmanlarıve Teçhizatları İstanbul
Manisa Kitap Fuarı 28 EYLÜL 2018 07 EKİM 2018 Kitap ve Süreli Yayınlar Manisa
Avrasya Boat Show 2018 29 EYLÜL 2018 07 EKİM 2018 Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları İstanbul
Diyarbakır 4.Otoshow 2018 02 EKİM 2018 07 EKİM 2018 Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Diyarbakır
MAKTEK AVRASYA 2018 02 EKİM 2018 07 EKİM 2018 Takım Tezgahları, Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Kesme, Delme Teknolojileri, Kalite Kontrol, Test ve Ölçüm Cihazları İstanbul
Boat Show Eurasia 02 EKİM 2018 08 EKİM 2018 Tekne ve Tekne Ekipmanları, Marin Aksesuaraları İstanbul
3.Ulusla. Karayolları Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı 03 EKİM 2018 06 EKİM 2018 Karayolu İnşaatı, Teknolojileri, Altyapı, Makine, Ekipman İstanbul
Aymod 21.Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı 03 EKİM 2018 06 EKİM 2018 Ayakkabılar, Çantalar, Kemerler, Cüzdanlar, Kurum, Mümessillikler ve Dergiler İstanbul
4.Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı 03 EKİM 2018 07 EKİM 2018 Yapı Elamanları, İnşaat, İç Mimari, Tesisat ve Yalıtım, Malatya
Türkiye İnşaat Teknolojileri ve Endüstriyel Yapı Fuarı 04 EKİM 2018 07 EKİM 2018 Yapı Teknolojileri, İnşaat Malzemeleri Ankara
PETZOO Ankara Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı 04 EKİM 2018 07 EKİM 2018 Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuarı Ankara
2.Expomen Av, Silah, Spor ve Doğa Sporları Fuarı 04 EKİM 2018 07 EKİM 2018 Av, Silah, Spor ve Doğa Sporları, Bisiklet Ürünleri İzmir
Decoboss- Batı Karadeniz 04 EKİM 2018 07 EKİM 2018 Yapı, Konut, Dekorasyon, Elektrik, Mobilya Zonguldak
11.KIDS Turkey Oyuncak, Lisans, Oyun Oyun Ekip. F. 04 EKİM 2018 07 EKİM 2018 Oyuncak, Çocuk, Lisans, Oyun ve Sektöründeki Her Şey İstanbul
Batman Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı 04 EKİM 2018 07 EKİM 2018 Tarım Ekipmanları, Tohumculuk, Hayvancılık Batman
Batman İnşaat, Mobilya ve Dekorasyon Fuarı 04 EKİM 2018 07 EKİM 2018 İnşaat ve Yapı Malzemeleri, Kapı, Pencere, Mutfak Batman
Biga 8.Gıda Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı 05 EKİM 2018 07 EKİM 2018 Gıda, Tarım, Seracılık, Hayvancılık ve Teknolojileri Çanakkale
Antalya Mobilya Fuarı 2018 06 EKİM 2018 10 EKİM 2018 Mobilya, Dekorasyon, Aydınlatma, Ev Tekstili ve Aksesuarlar Antalya
Burtarım 2018 Bursa 09 EKİM 2018 13 EKİM 2018 Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi, Güneş Enerjisi Özel Bölümü Bursa
Bursa 11.Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı 09 EKİM 2018 13 EKİM 2018 Hayvancılık Bursa
Premiere Vision İstanbul 10 EKİM 2018 12 EKİM 2018 Hazır Giyime Yönelik Kumaş, İplik ve Aksesuarlar İstanbul
GURME 2018 10 EKİM 2018 14 EKİM 2018 Gıda, İçecek Ürünleri, Yöresel Ürünler, Gıda İşleme, Unlu Mamuller Teknolojileri, Depolama, Soğutma, Taşıma ve Mağaza -Market Ekipmanları Adana
Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları 11 EKİM 2018 11 EKİM 2018 Yurtdışı Eğitim Alternatifleri ve İmkanları Ankara
Biltek/ Bilim ve Teknoloji Fuarı 11 EKİM 2018 14 EKİM 2018 Bilim ve Teknoloji Bursa
16.Bayim Olurmusun? 11 EKİM 2018 14 EKİM 2018 Bayilik, Distribütör ve Franchise Veren Firmalar İstanbul
Isaf Security Fuarı 11 EKİM 2018 14 EKİM 2018 22.Uluslararası Güvenlik Sistemleri, Hizmetleri Ekipmanları ve RFID Fuarı İstanbul
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Isaf Fire & Rescue Fuar 11 EKİM 2018 14 EKİM 2018 22.Uluslararası Yangın, Acil Durum, Arama ve Kurtarma Fuarı İstanbul
Isaf Safety & Health Fuarı 11 EKİM 2018 14 EKİM 2018 7.Uluslararası İş Güvenliği ve İş Sağlığı Fuarı İstanbul
Isaf IT Security Fuarı 11 EKİM 2018 14 EKİM 2018 7.Uluslararsı Bilgi ve Ağ Güvenliği İstanbul
Isaf Smart Home Fuarı 11 EKİM 2018 14 EKİM 2018 7.Uluslararası Akıllı Binalar ve Bina Otomasyonu İstanbul
PROMOTÜRK 11 EKİM 2018 14 EKİM 2018 Profesyonel Promosyon Ürünleri, Hediyelik Eşya ve Tanıtım Malzemeleri İstanbul
İstanbul Jewelry Show Ekim 2018 11 EKİM 2018 14 EKİM 2018 Takılar, Taşlar, Saatler Hediyelik Eşyalar, İlgili Yan Sanayi İstanbul
Elazığ İnşaat Mobilya, Dekorasyon ve Teknolojileri F. 11 EKİM 2018 14 EKİM 2018 İnşaat ve Yapı Malzemeleri, Kapı, Pencere, Mutfak Elazığ
Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları 13 EKİM 2018 14 EKİM 2018 Yurtdışı Eğitim Alternatifleri ve İmkanları İstanbul
Ağaç İşleme Makinesi 2018 13 EKİM 2018 17 EKİM 2018 Ağaç İşleme Makineleri, Mobilya İmal Makine ve Tezgahları, Kesici Takımlar, El Aletleri İstanbul
INTERMOB 2018 13 EKİM 2018 17 EKİM 2018 Ahşap Orman Ürünleri ve Malzemeler, Mobilya Aksesuarları, Oturma Grubu ve Yatak Üretim Malzemeleri -Promatt yatak imalat özel bölümü İstanbul
Autoshow 4. Otomobil ve Yan Sanayi Fuarı 13 EKİM 2018 21 EKİM 2018 Otomobil, Ticari Araçlar, Aksesuar ve Yan Sanayi Ankara
Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları 16 EKİM 2018 16 EKİM 2018 Yurtdışı Eğitim Alternatifleri ve İmkanları İstanbul
4.Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi 16 EKİM 2018 18 EKİM 2018 Robotlu Üretim Teknolojileri İstanbul
1.Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi ve Sergisi 16 EKİM 2018 18 EKİM 2018 Endüstri 4.0 Uygulamaları İstanbul
SHOEXPO İzmir "44.Ayakkabı ve Çanta Fuarı" 16 EKİM 2018 19 EKİM 2018 Ayakkabı ve Çanta İzmir
Samsun 3.Otoshow Fuarı 16 EKİM 2018 21 EKİM 2018 Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Samsun
Interfresh Meyve, Sebze, Lojistik ve Teknolojileri Fuarı 17 EKİM 2018 20 EKİM 2018 Meyve, Sebze, Lojistik ve Teknolojileri Antalya
MAYFU Manisa 5.Ayakkabı Moda Fuarı 17 EKİM 2018 20 EKİM 2018 Ayakkabı ve Ayakkabı Yan Sanayi Manisa
Emlak 2018 17 EKİM 2018 21 EKİM 2018 Konut ve İşyeri Projeleri ve Bunların Pazarlanması ve Finansmanına Yönelik Çözümler İstanbul
Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları 18 EKİM 2018 18 EKİM 2018 Yurtdışı Eğitim Alternatifleri ve İmkanları İzmir
FUTURE FISH EURASIA 2018 18 EKİM 2018 20 EKİM 2018 Su Ürünleri İhracat ve İşleme, Akuakültür, Balıkçılık, İzmir
Konya Gıda Fuarı 10.Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı 18 EKİM 2018 21 EKİM 2018 Gıda ve İçecek Ürünleri, Hazır Gıdalar, Katkı ve Yardımcı Maddeler Konya
Konya Gıda İşleme Fuarı 18 EKİM 2018 21 EKİM 2018 Gıda İşleme, İçecek Teknolojileri, Paketleme ve Lojistik, Konya
Konya Süt Endüstrisi Fuarı 18 EKİM 2018 21 EKİM 2018 Süt, Sütlü Mamüller ve Endüstri Konya
CNR Games Week İstanbul 18 EKİM 2018 21 EKİM 2018 Bilgisayar, Oyun ve Teknolojileri İstanbul
Eğitim, Yutrdışı Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Fuarı 20 EKİM 2018 20 EKİM 2018 Eğitim, Yutrdışı Eğitim, Eğitim Teknolojileri ve Materyalleri, Sanal Eğitim İstanbul
9.Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı 20 EKİM 2018 29 EKİM 2018 Kitap, Dergi, Süreli Yayınlar Antalya
IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı 22 EKİM 2018 22 EKİM 2018 Yurt Dışı Eğitim Ankara
IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı 24 EKİM 2018 24 EKİM 2018 Yurt Dışı Eğitim İzmir
Bursa 4.Uluslararası Blok Mermer Fuarı 2018 24 EKİM 2018 27 EKİM 2018 Blok Mermer, Mermer, Traverten Blok, Limestone, Onyx, Granit, Doğaltaşlar, Dekoratif ve Sanatsal Ürünler, İş Makineleri Ve Ekipmanları Bursa
Anamur Agrodays- 5.Anamur Tarım ve Gıda Fuarı 24 EKİM 2018 27 EKİM 2018 Tarım Tarım Makineleri, Gübre, Tohum, Seracılık Mersin
Hometex 2018 24 EKİM 2018 27 EKİM 2018 Ev Tekstili ve Dekorasyonu İstanbul
Kauçuk 2018 İstanbul 10.Kauçuk Endüstrisi Fuarı 24 EKİM 2018 27 EKİM 2018 Kauçuk Endüstrisi İstanbul
İstanbul Tasarım Haftası 24 EKİM 2018 28 EKİM 2018 Yerli Yabancı Firma ve Şahısların Tasarım Ürünlerinin Sergilenmesi İstanbul
YÖREX- Yöresel Ürünler Fuarı 24 EKİM 2018 28 EKİM 2018 Yöresel ve Coğrafi İşaretli Ürünler Antalya
TURKCAST 2018 8.Döküm Ürünleri İhtisas Fuarı 25 EKİM 2018 27 EKİM 2018 Döküm Ürünleri İstanbul
Ankiros 2018 25 EKİM 2018 27 EKİM 2018 Demir - Çelik ve Döküm Teknolojileri, Makine ve Ekipmanları İstanbul
Annofer 2018 25 EKİM 2018 27 EKİM 2018 Demir Dışı Metaller Teknolojileri, Makine ve Ekipmanları İstanbul
GESS Turkey 2018 25 EKİM 2018 27 EKİM 2018 Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri İstanbul
İnterdye & Textile Printing Eurasia 2018 25 EKİM 2018 27 EKİM 2018 4.Uluslararası Boyar Madde, Pigmentler, Tekstil Kimyasalları, Dijital Tekstil Baskı, Boyama ve Baskı Teknolojileri Fuarı İstanbul
Adhesive & Sealant Eurasia 2018 25 EKİM 2018 27 EKİM 2018 Yapıştırıcılar, Dolgu Maddeleri, Üretim ve Uygulama Ekipmanları İstanbul
Butur / Turizm Fuarı 25 EKİM 2018 28 EKİM 2018 Turizm Sağlık Turizmi ve Diğer Turizm Çeşitleri Bursa
Elazığ Tarım, Tarım Mak. Gıda Hayv. ve Tekn. Fuarı 25 EKİM 2018 28 EKİM 2018 Gıda, Tarım Ekipmanları, Tohumculuk, Hayvancılık Elazığ
Göller Bölgesi-Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık 25 EKİM 2018 28 EKİM 2018 Tarım ve Hayvancılık Isparta
IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı 26 EKİM 2018 26 EKİM 2018 Yurtdışı Eğitim İstanbul
Greatist Ağız ve Diş Sağlığı Cihaz ve Ekipmanları 26 EKİM 2018 28 EKİM 2018 Ağız ve Diş Sağlığı Cihaz ve Ekipmanları İstanbul
IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı 27 EKİM 2018 28 EKİM 2018 Yurtdışı Eğitim İstanbul
Konya 6. Otoshow 2018 30 EKİM 2018 04 KASIM 2018 Otomobil, Ticari Araç Konya
HOSTECH BY TUSID 2018 31 EKİM 2018 03 KASIM 2018 Otel, Restoran, Gastronomi Donanım ve Teknolojileri İstanbul
EDT EXPO Ev Dışı Tüketim Ürünleri Fuarı 2018 31 EKİM 2018 03 KASIM 2018 Uluslararası Ev dışı tüketim ürünleri, ekipmanları, sarf malzemeleri üreticileri ve dağıtım kanalı tedarikçileri İstanbul
Avrasya Ambalaj 2018 31 EKİM 2018 03 KASIM 2018 Ambalaj Ürünleri, Makineleri, İçecek ve Sıvı Gıda Teknolojileri, Baskı Teknolojiler, Oluklu Mukavva Karton, Üretim Teknolojileri İstanbul
FOOD-TECH EURASIA 2018 31 EKİM 2018 03 KASIM 2018 Gıda ve İçecek Üretim Makine ve Teknolojileri, Gıda Güvenliği, Katkı ve Yardımcı Maddeler, İstanbul
SANTEK 2018 31 EKİM 2018 03 KASIM 2018 Sanayi ve Teknoloji İzmit
3. Engelsizizmir Kongresi ve Fuarı 01 KASIM 2018 03 KASIM 2018 Medikal, Hizmetler ve Sosyal Programlar, Yapı ve Ekipmanları İzmir
Terminal Expo 01 ARALIK 2018 03 ARALIK 2018 Yolcu Terminalleri Endüstrileri, Ekipmanları, Teknolojileri İstanbul
Home &Wedding Antalya 01 ARALIK 2018 04 ARALIK 2018 Evlilik Hazırlıkları, Düğün, Ev ve Dekorasyon Antalya
4.Tarım, Seracılık, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı 01 ARALIK 2018 04 ARALIK 2018 Tarım, Seracılık, Hayvancılık Makine ve Teknolojileri Kahramanmaraş
İzmir Yapı 2018 01 ARALIK 2018 04 ARALIK 2018 Yapı Malzemeleri, Yapı Teknolojileri, Doğalgaz, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, İş ve İnşaat Makineleri, İzmir
Manisa 12.Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı 01 ARALIK 2018 04 ARALIK 2018 Tarım, Gıda, Hayvancılık Manisa
3.Hatay Tarım Fuarı 01 ARALIK 2018 04 ARALIK 2018 Hatay Tarım, Gıda, Hayvancılık Fuarı Hatay
14.Türkiye Çağrı Merkezi Fuarı 06 ARALIK 2018 07 ARALIK 2018 Çağrı Merkezi Sektörünün Gelişimi İstanbul
6.Eksposhoes İstanbul Ayakkabı Saraciye Moda Fuarı 06 ARALIK 2018 09 ARALIK 2018 Ayakkabı, Çanta, Kemer, Cüzdan İstanbul
FURNITURE İstanbul 06 ARALIK 2018 10 ARALIK 2018 Her Türlü Ev ve Ofis Mobilyası İstanbul
MODEF EXPO 2018 40.Ulusl. Mob ve Dek. Fuarı 06 ARALIK 2018 11 ARALIK 2018 Mobilya ve Dekorasyon Bursa
Adana Tarım Fuarı 07 ARALIK 2018 11 ARALIK 2018 Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk, Süt Endüstrisi Adana
Adana 12. Sera - Bahçe Fuarı 2018 07 ARALIK 2018 11 ARALIK 2018 Seracılık, Bahçecilik, Fidancılık, Tohumculuk, Çiçekçilik ve Teknolojileri Adana
EIF 2018 - 11.Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı 08 ARALIK 2018 09 ARALIK 2018 Enerji Sektörünün Buluşması Ankara
TRANSİST 2018 İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı 08 ARALIK 2018 10 ARALIK 2018 Toplu Ulaşım Sektöründeki Hizmetler ve Ürünler İstanbul
TURKCHEM Chemshow Eurasia 2018 08 ARALIK 2018 10 ARALIK 2018 8.Uluslararası Özel Spesifik Kimyasallar, Genel Kimyasallar, Petrokimya ve Kimyasal Ara Ürünler Fuarı İstanbul
TURKCHEM Chemlab Eurasia 2018 08 ARALIK 2018 10 ARALIK 2018 8.Uluslararası Labaratuvar, teknoloji, Test ve Ölçüm Cihazları, Yardımcı ve Sarf Malzemeleri Fuarı İstanbul
TURKCHEM Chemtech Eurasia 2018 08 ARALIK 2018 10 ARALIK 2018 8.Uluslararası Kimyasal Proses ve Otomasyon Endüstrisi, Paketleme, Geri Dönüşüm, Lojistik, İş Güvenliği ve Çevre Teknolojileri Fuarı İstanbul
Bursa Sağlıklı Yaşam ve Spor 08 ARALIK 2018 11 ARALIK 2018 Sağlık, Yaşam ve Spor Bursa
Tokat Tarım Fuarı 2018, 08 ARALIK 2018 11 ARALIK 2018 Tarım ve Hayvancılık, Gıda Tokat
3.Hatay Mobilya Fuarı 09 ARALIK 18 14 ARALIK 18 Hatay Mobilya ve Dekorasyon Fuarı Hatay
Studyexpo Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Fuarı 10 ARALIK 2018 11 ARALIK 2018 Yurtdışı Lise ve Üniversiteler İstanbul
37.Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 10 ARALIK 2018 18 ARALIK 2018 Kitap ve Süreli Yayınlar İstanbul
ARTIST 2018 28. İstanbul Sanat Fuarı 10 ARALIK 2018 18 ARALIK 2018 Sanat İstanbul
NFV EXCO Sert Kabuklu Yemişler, Meyve Fuarı 12 ARALIK 2018 13 ARALIK 2018 Sert Kabuklu Yemişler, Meyve ve Sebzeler, Teknolojiler İstanbul
Studyexpo Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Fuarı 13 ARALIK 2018 13 ARALIK 2018 Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Ankara
5.Türk-Arap Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Fuarı 14 ARALIK 2018 16 ARALIK 2018 Yapı Malzemeleri Ve Teknolojileri, İç Mimari, Konut Ve Ofis Mobilyası İstanbul
2. Türk-Arap Gayrimenkul, Proje, Yatırım, Fuarı 14 ARALIK 2018 16 ARALIK 2018 Gayrimenkul, Yatırım, Finansman İstanbul

Fuar Tarihi Konusu Yeri

Temmuz 2018
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MAL TALEP

RUSYA
Firma Adı: FARM TEMIRBULATOV

Yetkili Kişi: Ruslan Temirbulatov
Tel: +7.937.633 93 93; 
e-mail: n-m999@mail.ru 
Buğday, arpa, yemlik arpa, mısır üreticisi
firmanın, ürünlerini Türkiye’ye de ihraç etmek
istediği bildiriliyor. Söz konusu teklif TOBB’a
Rusya Federasyonu Türkiye Temsilciliği
tarafından iletildi. 

Firma Adı: Artis Line LLC
Adres: 379/2 Pionerskaya Str., 14,

Maikop, Republic of Adygeya, Russian
Federation
Yetkili Kişi: Denis Balitsky / Director
Tel: +7.8772.57-44-14; 
Cep Tel: +7.978.783-76-71; 
e-mail: info@artisline.com; 
web: http://artisline.com
Rusya’da üretilen tahıl ve tahıl dışında çeşitli
tarım ürünlerinin ihracatına aracılık eden Artis
Line LLC şirketinin arpa ve buğday ürünlerini
Türkiye’ye de ihraç etmek istediği bildiriliyor.
Söz konusu teklif TOBB’a, Rusya Federasyonu
Türkiye Temsilciliği tarafından iletildi. 

Firma Adı: ACK Group LLC
Adres: 49/65, Bolshaya Kazachya

Street, Saratov, Russian Federation
Yetkili Kişi: Ms. Victoria Krivosheyeva
Cep Tel: +7.987.3143850; 
web: www.group-ack.ru 
Rusya’da üretilen çeşitli tarım ürünlerinin
ihracatına aracılık eden ACK Group LLC
şirketinin nohut, arpa, kolza tohumu, soya
fasulyesi, sarı mısır, ayçiçeği tohumu vb.
ürünlerini Türkiye’ye de ihraç etmek istediği
bildiriliyor. Söz konusu teklif TOBB’a, Rusya
Federasyonu Türkiye Temsilciliği tarafından
iletildi. 

Firma Adı: Yug LLC
Adres: 352902, the Russian

Federation, Krasnodar Territory, Armavir,
Zheleznodorozhnaya street, 63/1
Yetkili Kişi: Oksana Artyuhova
Tel: +7.8613.3-56-00; 
Cep Tel: +7.929.8340665; 

e-mail: artyuhova_ov@   sppyug.ru; 
web: www.sppyug.ru
Ayçiçeği yağı ve mısır yağı üreticisi firmanın,
ürünlerini Türkiye’ye de ihraç etmek istediği
bildiriliyor. Söz konusu teklif TOBB’a, Rusya
Federasyonu Türkiye Temsilciliği tarafından
iletildi. 

Firma Adı: Altaiskaya krupa JSC
Adres: 659540, Russia, Altai Territory,

Sovetsky region, Sovetskoye village, Altaisky
pereulok, 21.
Yetkili Kişi: Elena Bolotova / Director as
Department of Sales
Tel: +7.3854.306-604 ext: 20; 
Cep Tel: +7.923.167-0992; e-mail:
9231670992@goodwill-tm.ru; 
web: http://en.altkrupa.ru/
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği;
Agroholding "Goodwill" veya JSC «Altaiskaya
krupa» olarak adlandırılan Rus firmasının;
sağlıklı beslenme için yulaf gevreği, değişik

Yurtdışından
23 işbirliği teklifi

3

4

5
2

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

1
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tahıllardan besinler ürettiğini ve Türkiye’den
bir ithalatçı aradığını bildiriyor. Ürünlerin 0.4
kg ila 5 kg arasında ve hatta kahvaltılık amaçlı
olanların 40 gramlık küçük poşetlerle
ambalajlandığı belirtiliyor. ABD, Kanada, İsrail,
Çin, Moğolistan ve Avrupa Birliği ülkelerine
ihracat yapan firmanın ürünlerini Sibirya'da
(Rusya'nın ekolojik bölgesi) yetiştirdiği
belirtiliyor. 

PAKİSTAN
Firma Adı: Shishli Dış Ticaret

Adres: Büyükdere Cad. Levent Plaza No:173,
Levent - İstanbul
Yetkili Kişi: Suzan Aykol / Marketing Dpt
Cep Tel: +90.548.8242580; 
e-mail: marketing@shishli.com 
İstanbul merkezli dış ticaret firmasının,
Pakistan'a ihracat yapmak üzere gıda üreticisi
Türk firmalarıyla işbirliği yapmak istediği
bildiriliyor. 

SIRBİSTAN
Firma Adı: DELTA RG

Adres: Str.Jahja Beatle, No.26, 60000 Gilan-
Kosova
Yetkili Kişi: Levent GAŞ / CEO
Tel: +383.44.144 036; Cep Tel: +383.49.144
036; e-mail: deltargkos@gmail.com 
TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı
kapsamında her yıl düzenlenen etkinliklerden
birisine Kosova’dan katılan iş insanı Levent
Gaş, TOBB’a başvurarak; Sırbistan'da

Voyvodina Bölgesinin Srbobran veya Beçej
şehrinde Avrupa pazarına uygun kalitede
üretim yapabilecek orta kapasiteli yeni bir
ayçiçeği yağı fabrikasının yapımı için
Türkiye'den ortak aradıklarını bildiriyor. Levent
Gaş, fabrikanın yapımı için Srbobran veya
Beçej şehirlerinde yerel yatırımcı tarafından
sağlanacak çok uygun arazi ve altyapının
bulunduğunu, hammadde olan ayçiçeği
çekirdeğinin en büyük rezervlerinin Voyvodina
Bölgesi’nde      bulunduğunu, Sırbistan
devletinden ortaklık yatırımı için çok uygun
şartlar ve teşvikler sunulduğunu, işe alınan her
bir işçi için 10000 Euro hibe verildiğini
belirtiyor. Levent Gaş ayrıca, üretimin en
büyük kısmının Balkan pazarına satılacağını ve
satış ile ilgili sorun bulunmadığını ifade ediyor. 

UKRAYNA
Firma Adı: ATS Ukraine LLC

Adres: 37, Murmanskaya str., Kropyvnytskyi,
25014 Ukraine
Tel: +380.522.271535 / 271565; 
e-mail: atsukraine@ukr.net; 
web: www.ats-ukraine.com
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından,
ATS Ukraine LLC Firmasının doğal bal ihraç
etmek istediği bildiriliyor. 

Firma Adı: POTOKI
Adres: 9, Baykalska st., Dnipro,

Ukraine
Yetkili Kişi: Tkachenko Anastasiia / Leading

Sales Manager
Cep Tel: +380.67.464-60-22; 
e-mail: sale@mez.com.ua; 
web: www.mez.com.ua/indexEN.html
Ayçiçeği yağı ve ayçiçeği çekirdeklerinden elde
edilen yüksek proteinli hayvan yemi üreticisi
ve ihracatçısı olan firmanın, rafine edilmemiş
1. sınıf ayçiçeği yağı ve yüksek proteinli hayvan
yemi ihraç etmek istediği bildiriliyor. 

İRAN
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; 
web: www.goldenfiber.com.tr
Firmanın en az 10000 MT/Ay sipariş koşuluyla
70/30 ya da 60/40 LPG ihraç etmek istediği
bildirilmiştir. Ödemelerin yüzde 100 LC ya da
TT olacağı ve sevkiyatın FOB Asaluyeh ve/veya
Bandar Abbas limanlarından olacağı
belirtiliyor. 

HİNDİSTAN
Firma Adı: Jaya Household Products

Private Limited
Adres: ‘Poddar Court’ 4th floor, Gate No. 4 18,
Rabindra Sarani
Yetkili Kişi: Tarashanker Kumar / Head-
Marketing(Binders)
Tel: +91.33.2225 8056; 
Cep Tel: +91.916.3799339; Faks:+91.33.2225
8055; 
e-mail: sales@aparnacarbons.com; 
web:http://www.indiamart.com/aparnacarbons/
Firmanın rafine toz naftalin (Yüzde 99.4
saflıkta) ve 12-38 mm arası güve kovucu
naftalin topları (HS 29029040) ihraç etmek
istediği bildiriliyor. 

Firma Adı: Chemex Organochem Ltd
Adres: 107, Udyog Kshetra, Link Road,

Mulund West, Mumbai, 400080, Maharashtra
Yetkili Kişi: Tejas Thakker / Marketing Head 
Cep Tel: +91.836.9045230; 
e-mail: tvt_4892@yahoo.co.in; 
web: www.chemexchemicals.com
Firmanın katkı maddeleri ve kimyasal
maddeler ithal etmek istediği bildiriliyor. 

7

8

6

9

12

10

11

38_39_40_41_TALEP_EKO_girisim_AGUSTOS.qxp:Layout 1  8/10/18  9:54 AM  Page 2



MAL TALEP

RUSYA
Firma Adı: RUSLAN TUKAEV

Yetkili Kişi: Ruslan Tukaev
Cep Tel: +7.905.000 90 26; 
e-mail: ruslanbest@mail.ru
Türkçe Konuşan Girişimciler Programı
kapsamında TOBB tarafından her yıl
düzenlenen etkinliklerden birisine Rusya
Federasyonu’nun Ufa Bölgesi’nden katılan
Ruslan Tukaev; bir boya sökücü üreten Ufalı
bir kimya firmasının Türkiye’de kimyasal
maddeler üreten, pazarlama yapan ve ülke
çapında şubeleri ve bayilikleri olan büyük
firmalarla işbirliği yapmak amacıyla
kendisinden yardım istediklerini bildiriyor.
Firma ve ürünün tanıtımı amacıyla yakın
zamanda Türkiye’ye gelmeyi planladıklarını
belirten Ruslan Tukaev, çok büyük talep
olduğu takdirde Türkiye’de üretim tesisleri
kurmak ve Türk markası olarak dünyaya
satmak gibi planlama yaptıklarını ifade
ediyor. Türkiye ziyaretinin organizasyonu
bakımından, ilgilenen firmaların görüşme
taleplerini bildirirken kendilerini ve
ürünlerini tanıtıcı bilgiler göndermelerinde
yarar bulunuyor. Ruslan Bey ile bağlantılar
Türkçe yapılabilir. 

UKRAYNA
Firma Adı: OmniFarma Kyiv LLC

Adres: Aleksandra Mishugi st., 10A 2nd
floor 02140, Kiev, Ukraine
Yetkili Kişi: Tarasyuk Vasily / Deputy
Director for Strategic Development of LLC
AktiPharm
Cep Tel: +380.50.383-40-98; 
e-mail: Tarasyuk@actipharm.com.ua; 
web: http://omnifarma.kiev.ua/en/
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği
tarafından, Ukrayna pazarında ilk 100 ilaç
şirketinden birisi olduğu ifade edilen
OmniFarm Kyiv Eczacılık şirketinin Türkiye
pazarına girmek için ortak aradığı
bildiriliyor. Şirketin ünlü ilaçlarından
Carbowhite’ın basit ishallerden, uzun süreli
sorbent kullanımı gerektiren kronik
hastalıklara kadar çeşitli durumlarda
kullanılabilen en etkili sorbent olduğu,
Alba’nın da oldukça etkili bir tiroid bezi ilacı
olduğu belirtiliyor. 

İRAN
Firma Adı: Azaran Plastic 

Sahand Co.
Adres: Tebriz - İRAN
Yetkili Kişi: Mehdi GHANAEİ (TKG 16 gurup)
Cep Tel: +98.935.2248020; 
e-mail: mehdi.ghanaei@yahoo.com; 
web: www.azaran-plastic.com
Azaran Plastic Sahand Co. Firması’nın, Tebriz
şehrine yakın aylık 1 milyon metrekare
kapasiteli PVC duvar ve tavan panelleri
üreten fabrikasına yatırımcı arandığı
bildiriliyor. İlgilenenler, “TOBB Türkçe
Konuşan Girişimciler 16. Grubu” üyesi olan
Mahdi Ghanaei ile Türkçe iletişim
kurabilirler. 

ARJANTİN
Firma Adı: Corcement Group SRL

Yetkili Kişi: Alberto Rufino
e-mail: corcementgroup@gmail.com 
Arjantin Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ticaret ve
Ekonomi Bölümü’nden alınan bir yazıda;
çimento endüstrisinin çeşitli alanlarında
faaliyet gösteren, tasarım, montaj yönetimi,
start up, eğitim, optimizasyon ve özel
ekipman bakımı gibi konularda faaliyetlerde
bulunan bir mühendislik firması olan
Corcement Group SRL’nin ürün ve
optimizasyon teknolojisi hizmetlerini
ülkemize de sunmak istediği bildiriliyor.

Firmanın dünya çapında başarılı ve
sürdürülebilir optimizasyonlar
gerçekleştirdiği ve bu sayede maliyetlerin
en aza indirildiği, verim ve kapasite
kullanım artışı ve enerji tasarrufu sağlandığı
ve çevreye olumsuz etkilerin azaltıldığı
belirtiliyor. 

UKRAYNA
Firma Adı: POTOKI

Adres: 9, Baykalska st., Dnipro, Ukraine
Yetkili Kişi: Tkachenko Anastasiia /
Leading Sales Manager
Cep Tel: +380.67.464-60-22; 
e-mail: sale@mez.com.ua; 
web: www.mez.com.ua/indexEN.html
Ayçiçeği yağı ve ayçiçeğinden yüksek
proteinli hayvan yemi üreticisi ve ihracatçısı
olan firmanın, nehir ve deniz kargo
taşımacılığı yapan firmalarla uzun vadeli
işbirliği yapmak istediği bildiriliyor.
Taşımaların Dinyeper’deki ASK Limanından
Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’e
1500-3000 tonluk partiler halinde
yapılacağı belirtiliyor. 

ABD
Firma Adı: Anatolia Group Limited

Partnership
Adres: 30 E. Georgia St. #414 Indianapolis,
IN
Yetkili Kişi: Arif Uğur / Yönetici ortak
Tel: +1.317.478-0896; e-mail:
info@anatoliadefense.com; 
web: www.anatoliadefense.com
ABD, Indianapolis’de mühendislikten
geliştirme, imalat, onarım ve lojistik
alanlarında müşterilerinin ihtiyaç
duyabilecekleri her konuyla ilgilenmek ve
çözüm getirmek için gelişmiş bir
uluslararası ağa sahip olduğu belirtilen
Anatolia Group LP şirketinin, aşağıda
listelenen hizmetler için müşterilerle temas
kurmak istediği bildiriliyor: 1-Ürünleriniz
için ABD'de bir distribütör veya satış
ajansına ihtiyacınız varsa; 2-ABD'de bir
depolama tesisine ihtiyacınız varsa; 3-
ABD'de pazarlama, danışmanlık veya diğer
uluslararası ticaret hizmetlerine ihtiyacınız
varsa; 4-Yatırımcıya ihtiyacınız varsa veya
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ABD'de bir ortak arıyorsanız; 5-ABD
Hükümetinin açtığı ihalelerle ilgileniyorsanız;
6-İşinizi ABD'de genişletmeyi planlıyorsanız;
7-ABD'de yasal bir ofise ihtiyacınız varsa; 8-
Bir şirket kurmak veya şirketinizi ABD'de
açmak istiyorsanız; 9-ABD Hükümeti projeleri
için tüm sektörlerde üretici ortağımız olmak
istiyorsanız; 10-Ürünlerinizi ABD'de satmak
istiyorsanız; 11-Sunduğumuz prog  ramların
bulunduğu ağımıza katılmak isterseniz: I-
İmalat İttifakı Programı (MAP) II-
Tedarikçi/Bayi Ortaklığı Programı (VPP) III-
ABD Satış ve Dağıtım Programı (SDP) IV-
Federal Sözleşmeler Ortaklık Programı
(FCPP). 

İSVİÇRE
Firma Adı: PANTERA GROUP

Adres: 35 rue de Rive 1260 Nyon, Switzerland
Case Postale 1257
e-mail: info@panteratrading.com; 
web: www.panteratrading.com
İsviçre merkezli bir ticari şirketler grubu olan
Pantera Group’un; Türkiye’deki inşaat
firmaları için demir (steel reinforcement bars)
ve taşıt lastiği, kauçuk oyuncaklar, lastik bant,
kablo ve ayakkabı gibi kauçuk ürünler ve
tükenmez kalem, gıda kapları vb. şeffaf
plastik ürünler üreticileri için hammaddeler
(polystyrene / rubber) tedarik etmek istediği
bildiriliyor. 

TUNUS
Firma Adı: GECOTRAP

Adres: Km8, route de mateur 2010 Manouba,
Tunisie
Yetkili Kişi: Mouna YAHYAOUI
Tel: +216.71.602 331; Faks:+216.71.602 278; e-
mail: service.achat@gecotrap.com.tn 
T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
tarafından Gecotrap firmasının şişe için kapak
(NGP: 39235090016) almak istediği
bildiriliyor. 

İSRAİL
Firma Adı: A.R.I. FLOW CONTROL

ACCESSORIES LTD.
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International
Relations Division, FICC
Tel: +972.3.5631020; e-mail:

yonatk@chamber.org.il; 
web: www.arivalves.com
Hidrolik kontrol vanaları, otomatik kontrol
vanaları, hava vanaları, çek valfler vb.
üretiminde dünya lideri olduğu belirtilen
A.R.I. FLOW CONTROL ACCESSORIES LTD.
şirketinin, aynı iş kolunda temsilciler ve
distribütörler aradığı ve özellikle de sulama
sektöründeki hidrolik kontrol vanaları için
distribütörler aradığı bildiriliyor. Bilgi,
tecrübe ve özel analiz yazılımlarına dayanan
bir çözüm sağlayıcısı olduğu ifade edilen
şirketin müşterilere özel ürünler sunabildiği
belirtiliyor. Ana sektörler; sulama, su işleri,
atık su, sanayi (tuzdan arındırma, petrol &

gaz, madencilik, denizcilik) vb. olarak ifade
ediliyor. İsrail Ticaret Odaları Federasyonu
(FICC) üyelerinden olan şirketle ilk temas,
İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla
yapılacak. 

İSRAİL
Firma Adı: Agar Environmental Ltd.

Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International
Relations Division, FICC
Tel: +972.3.5631020; 
e-mail: yonatk@chamber.org.il; 
web: www.leakwise.com
Petrol rafinerileri, liman idareleri, su
idareleri ve enerji üretim tesisleri gibi kritik
tesislerde su üzerinde hidrokarbonların
varlığını tespit ederek petrol sızıntılarının
erken tespiti ve izlenmesi için gelişmiş
çözümler sunan ve kullanıcılarına uyarı

gönderen benzersiz bir ürün hattı üreten
Agar Environmental Ltd. şirketinin, ürünlere
satış ve teknik destek vermek için ilgili
deneyime ve potansiyel son kullanıcılara ve
pazarlara erişimi olan satış ortakları aradığı
bildiriliyor. Ürünlerde, küçük petrol
sızıntılarının tespit edilmesini ve petrol
tabakasının kalınlığını izleyen özel bir
teknoloji kullanılıyor. Algılama ve izleme
işleminin ardından, sistem son kullanıcılara
alarm vererek ve operatörlerin işlemi
durdurmasını sağlıyor. İsrail Ticaret Odaları
Federasyonu (FICC) üyelerinden olan şirketle
ilk temas, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu
aracılığıyla yapılacak. 

İSRAİL
Firma Adı: Eshet Eilon

Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren / International
Relations Division
Tel: +972.3.5631020; 
e-mail: yonatk@chamber.org.il; 
web: www.eshet.co.il
Hasattan sonra meyve ve sebzeleri işlemek
(paketleme tesisleri için gelişmiş sıralama ve
sınıflandırma teknolojileri) için anahtar
teslimi, kullanıcı dostu çözümler sunan Eshet
Eilon firmasının, ürünlerini ihraç etmek
istediği bildiriliyor. Firmanın; ürün toplama,
çöp atma, sıcak su ile arındırma, temizlik,
mumlama, kurutma, ayırma ve ürün
paketleme aşamasına kadar süreçteki tüm
gereçleri sunduğu belirtilmiştir. 1- Avokado,
mango, elma, üzüm, domates ve soğan dâhil
olmak üzere meyvelerin iç durumunu ölçmek
için eşsiz yakın Infra-Red (NIR) teknolojisi,
yumurta, tavuk ve meyve ve sebzeler dahil
olmak üzere çeşitli ürünlerin buharla
dezenfekte edilmesi için yeşil bir teknoloji, 2-
Yumurta, tavuk ve meyve ve sebzeler vb.
ürünlerin buharla dezenfekte edilmesi için
yeşil teknoloji, 3- Yenilikçi optik ve mekanik
cihazlar kullanarak, tarımsal ürünlerin
sıralaması ve sınıflandırılması için özel
çözümler sunduğu belirtilen firmanın ortak
girişim ya da temsilcilik verme seçenekleri de
sunduğu ifade ediliyor. İsrail Ticaret Odaları
Federasyonu (FICC) üyelerinden olan
firmayla ilk temas, İsrail Ticaret Odaları
Federasyonu aracılığıyla yapılacak. 
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MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

Ağustos 2018

14 Ağustos 2018 Salı

� 2018 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

� 2018 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

15 Ağustos 2018 Çarşamba

� Temmuz 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim 

Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� Temmuz 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� Temmuz 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin

(Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

� Temmuz 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� Temmuz 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� Temmuz 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

� Temmuz 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

17 Ağustos 2018 Cuma

� 2018 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

� 2018 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

20 Ağustos 2018 Pazartesi

� Temmuz 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal 

Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� Temmuz 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� Temmuz 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence 

Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

� Temmuz 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� Temmuz 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� Temmuz 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

27 Ağustos 2018 Pazartesi

� Temmuz 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� Temmuz 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar 

Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi

� Temmuz 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti 

Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� 1-15 Ağustos 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

31 Ağustos 2018 Cuma

� Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

� Temmuz 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

� Temmuz 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

� Temmuz 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� 1-15 Ağustos 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin 

Verilmesi ve Ödenmesi

AĞUSTOS 201842
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Ekonomist’te Neler Olacak?
CEO Club

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

Best Brands

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

İnşaat 2023

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

Garanti Mortgage

Türkiye’nini en yüksek
satın alma bütçelerini
yöneten 50 profesyonel...

Türkiye’nin önde gelen
girişimcileri bu kulüpte
buluşuyor.

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

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

Satın Alma Liderleri

Girişimci Kulübü

CMO Club

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

Vergide Gündem

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

Türkiye’nin En Başarılı
Emlak Yatırımları
Araştırması

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

M&A Raporu

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

Yılın Kadın
Girişimcisi

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

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

Yılın En İyi
Filo Yöneticisi

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

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

50 Kadın CEO

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

Anadolu
Buluşmaları

Türkiye’nin En Başarılı
Turizm Yatırımları

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

Anadolu’nun
En Etkili
50 İş İnsanı

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

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

Gayrimenkul Saati

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

Anadolu Markaları

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

Franchise 100

Anadolu’nun
En Büyük 500 Şirketi
araştırması...

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

Kobi Girişim

2018

katkılarıyla

katkılarıyla

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

100 Kadın Patron

katkılarıyla katkılarıyla

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

Yılın İş İnsanları

EKONOMİNİN
DÜNÜ, BUGÜNÜ

VE YARINI...

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

Sosyal girişimci
ödülleri

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

katkılarıyla

katkılarıylakatkılarıyla

katkılarıyla

katkılarıyla

İÇERİK PLANI

katkılarıyla
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