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KİŞİLERİ VE KOBİ’LERİ HİZMET İHRACATÇISI YAPAN 5 GLOBAL PLATFORM

“İŞ HAYATINDA KADIN LİDER DAHA ÇOK ÇIKMALI”
GENETİĞİN YENİ GÖZDESİ ‘GENOGRAFİ’

13 GİRİŞİMCİNİN
BÜYÜME STRATEJİSİ

� Nasıl yatırım aldılar?
� İşlerini büyütürken
izledikleri pazarlama taktikleri

“DEVLET DESTEKLERİNDEN
KOBİ’LER FAYDALANAMIYOR”
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Ekonomist

Yatırım alan start up’ların sırrı ne?
Son yıllarda girişim sermayelerinden ya da melek

yatırımcılardan yatırım alarak işlerini hızla büyüten girişimcilerin
sayısının arttığına tanık oluyoruz. 

Öyle ki artık bu girişimcilerin birçoğu ofislerini Silikon Vadisi,
Berlin gibi girişimcilik ekosisteminin kalbinin attığı merkezlere de
taşımaya başladı. Bu hızlı büyümede kuşkusuz aldıkları yatırım
önemli bir katkı sağlıyor. 

Peki, bu girişimcilerin hızla büyümesinin sırrı ne? Bu sorunun
yanıtını kapak haberimizde başarılı start up’lar ve girişimcilere
sorduk. Ancak ben de kısaca özetlemek isterim. 

Bir girişimcinin finansal desteğe ulaşabilmesi için önce iyi bir
fikri olması sonra da uygulanabilir bir iş modeli oluşturması
gerekiyor. Finansal açıdan doğru planlamanın yapılmış olması ve

girişimin net bir gelir modeline sahip olması, melek yatırımcıların
dikkat ettiği konular arasında bir diğer önemli başlık. 

Bunun yanında iyi bir ekip sinerjisi bence işin en önemli sırrı.
Bu sinerji ile kurulmuş bir ekibin başarılı olması işten bile değil. 

Sürdürülebilir ve başarılı bir şirket oluşturmanın temelinde
çok çalışmak ve uzun vadeli düşünmek yatıyor. Günümüzün
rekabetçi koşullarında bir girişimin başarılı olması içinse fark
yaratması gerekiyor. Böylece ekonomik açıdan da değer yaratan
bir iş ortaya çıkıyor.

Kapak haberimizde başarılı girişimcilerin pazarlama
stratejilerini ve büyüme hedeflerini araştırdık. Yatırım almak
isteyen girişimcilere fikir verebileceğini düşünüyorum. 

Hepinize iyi bir ay geçirmeniz dileğiyle…
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İÇİNDEKİLER
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Günümüzde start up’lar için yatırım almak oldukça önemli.
Zira bu yatırımlar, girişimcileri kendi kabuklarından sıyırarak,
yurtdışına açılmalarını sağlıyor. Bu anlamda birden fazla
yatırım alarak başarılı girişim örneklerini görmeye başladık.
Kapak haberimizde bu girişimcilerin pazarlama stratejilerini
ve önümüzdeki dönemde büyüme planlarını araştırdık.

Anıl Kiper, Özgür Doğan, Ozan Bozkurt ve Oğuzhan Başeğmez’in
geliştirdiği Sor’un müşteriler ve şirketlerin iletişimini sağlayan
bir mobil mesajlaşma uygulaması. Porföyünde 32 şirket
bulunan Sor’un 2017’de bu rakamı 100’e çıkartmayı hedefliyor.
Şirketin kurucularından Oğuzhan Başeğmez, yurtdışına
açılmayı planladıklarını söylüyor.

Anne olduktan sonra katkısız, sağlıklı gıda konusuna odaklanan ve bu
konuda eğitim alan Didem Korkmaz, Healthy Bakery markasıyla
sağlıklı, fit, glutensiz ürünler üretmeye başladı. Korkmaz, 2017’de
Ankara’ya açılmaya hazırlanıyor. Girişimcinin hedefi 2017 yılında
şirketini yüzde 100 büyütmek. Korkmaz, üretim bandını ve çalışan
sayısını artırmanın bu yılki en öncelikli projeleri olduğunu söylüyor.

İşadamı ve Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’in gelini Aslı Şen,
yaklaşık bir yıl önce kurduğu kişisel bakım markası Ashley Joy’la
yurtdışına açılmaya hazırlanıyor. Dubai, Azerbaycan ve İran’la
görüştüklerini söyleyen Şen, “Bu üç noktadan birinde bu yıl kesin
olacağız. Bu üç ülkeden birine adım attıktan sonra başlayıp daha
sonra Avrupa’ya açılmayı planlıyoruz” diyor.

Nesiller Genetik, 2009 yılından bu yana tıbbi genetik alanında hizmet
vermeye devam ediyor. Doğum öncesi, doğum sonrası, tüp bebek,
kanser, sağlıklı yaşamla ilgili genetik hizmetleri veren Dr. Gülay
Özgön, “Yaptığımız genografi çalımaları ile hem tıbbi genetik alanına
bakış açısını değiştirmek hem de tekniğin aslında sırf Avrupa’da
Amerika’ da değil Türkiye’ de olduğunu da göstermek istiyoruz” diyor.

5 Pestil ve köme e-ticaret ile
kapınızda

6 KOBİ Gündemi

8 KAPAK KONUSU
13 başarılı girişimcinin
büyüme hedefleri

14 Sor’unlara aracı oluyor

16 “Devlet desteklerinden
KOBİ’ler faydalanamıyor”

18 Sağlıklı ürün işinde büyüyor

19 Fikirler ticari ürüne
dönüşecek

20 Genetiğin yeni gözdesi
‘genografi

22 Hedefi 5 yılda yaklaşık
35 milyon ciro

24 2016’nın dikkat çeken
yabancı girişimleri

26 “Lüks bebek
arabasında lideriz”’

27 Ashley Joy’u yurtdışına açacak

28 “Hazır giyim firmaları
iç giyim sektörüne girmesin”

30 İş hayatında kadın lider
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32 Cem Ener: Kişileri ve KOBİ’leri
hizmet ihracatçısı yapan
global platformlar

34 Girişimci ve KOBİ’lere fikir,
uzmanlara gelir sağlıyor

36 Yurtdışı mal talepleri

39 2017’de cirosunu üçe
katlamayı planlıyor

40 Yurtdışı fuar takvimi

41 Yurtiçi fuar takvimi

42 Vergi takvimi
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E-TİCARET

Gümüşhane’nin Türk Patent Enstitüsü’nce tes-
cillenmiş olan coğrafi işaretli geleneksel ürünle-
rinden ‘pestil’ ve ‘köme’nin markalaştırılması ama-
cıyla bir tekno – kadın girişimci olan Hülya Me-
ral tarafından kurulan Pestil Dükkanı, ‘yerel gü-
zeldir’ mantığıyla beslenenlere hitap ediyor.
Pestil Dükkanı, içerisinde herhangi bir katkı mad-
desi bulundurmayan pestil ve kömenin yanı sıra
dut pekmezi, keçiboynuzu pekmezi, fındık ezmesi,
tuzlanmış kabuklu fındık, dut, ceviz, iç fındık, kuş-
burnu marmeladı, kuşburnu çayı, alıç marmela-
dı gibi ürünlerin satışını da gerçekleştiriyor.

Projenin bir sosyal sorumluluk projesi ola-
rak geliştiğini aktaran Pestil Dükkanı kurucusu
Hülya Meral, “E-ticaret sitemizin Gümüşhane’nin
geleneksel lezzetlerinin bilinirliğini artırmak gi-
bi bir kuruluş amacı var. Ayrıca kişilerin ve
özellikle çocukların, sağlıklı ve doğal gı-
daya ulaşımını kolaylaştırmak, Gü-
müşhane’deki kadın istihdamının
artışına katkı sağlayarak kırsal alan-
da kadının güçlendirilmesine aracı ol-
mak gibi bir misyonu da var” diyor.

Kadın istihdamına katkı
Hülya Meral, birinci yıllarını tamamladık-

larında Gümüşhane sironu, geleneksel Gümüş-
hane ekşi mayalı ekmeği, erişte gibi lezzetlerin
üretimi için Gümüşhane’de, sadece kadınların is-
tihdam edildiği bir üretim tesisi kurmayı da plan-
ladıklarını dile getiriyor. Meral, şunları anlatıyor: 

Pestil ve köme 
e-ticaret ile kapınızda

“Her geçen yıl sağlıklı gıdaya ulaşma konu-
sunda bilinç ve farkındalık artıyor. Tüketiciler al-
dıkları ürünün etiketini, içeriğini okuyor, sorgulu-
yor. Kendileri ve sevdikleri için vücuda maksimum
fayda sağlayacak gıdalara yöneliyor. Bu durum-
da sağlıklı gıdaya ulaşmak çok önemli hale geldi.”

Yurtdışına da açılacak
Pestil Dükkanı’nın ana ürün gamında 10 çe-

şide yakın pestil ve köme var. Kısa bir süre sonra
çeşitli kahve zincirleri, oteller, organik gıda ma-
ğazaları ve marketlerde bu marka ürünleri görmek
mümkün olacak. Siteden satışın yanı sıra horeca-
ya ve çeşitli alışveriş noktalarına toptan satışının
da olduğunu söyleyen Hülya Meral, “Komşu ülke-
lerden ve Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızdan

da ciddi bir talep var. 2018’de yurtdı-
şına da gönderim yapmayı planlı-

yoruz. 

Gümüşhane’nin Türk Patent Enstitüsü’nce tescillenmiş ve 2004'te coğrafi işaret almış olan
geleneksel ürünleri ‘pestil’ ve ‘köme’nin markalaştırılması amacıyla kurulan Pestil Dükkanı, internet
üzerinden toptan ve perakende satışa başladı. Kadın istihdamını artırmayı da hedeflediklerini
belirten tekno girişimci Hülya Meral, “Komşu ülkelerden ve Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızdan
da ciddi bir talep var. Önümüzdeki yıl yurtdışına da gönderim yapmayı planlıyoruz” diyor.

Özlem Bay Yılmaz / obay@ekonomist.com.tr

5 bin tonluk üretim Hülya Meral, geleneksel yöntemlerle fab-
rikada, içeriğinde hiçbir katkı maddesi kullanılmadan, gıda mühendisle-

rinin gözetiminde üretilen pestil ve kömenin, hem sağlıklı ve zinde bir
beden için hem de günlük enerji ihtiyacını karşılaması sebebiyle tercih edilebi-

lecek en nitelikli atıştırmalıklardan biri olduğunu söylüyor. Gümüşhane’de her
yıl 5 bin ton pestil ve köme üretildiğini ve üretimde sadece dut meyvesinin kul-
lanıldığını da vurgulayan Meral, “Gümüşhane dut pestili ve kömesi, geçtiğimiz
yıl Metro Türkiye’nin Coğrafi İşaretli ürünlerin yok olmamaları, bozulmama-
ları, oldukları gibi korunmaları için kayıt altına alınmalarına destek verdiği
“Coğrafi İşaretli Ürünler” projesiyle gündeme gelmişti” diye anlatıyor. 

HÜLYA MERAL

05ŞUBAT 2017
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KOBİ GÜNDEMİ

� Türkiye’deki ihracatçı birlikleri
arasında en büyük ikinci genel
sekreterlik olan Uludağ İhracatçı
Birlikleri (UİB), 2016 yılında başarılı
bir performans sergiledi. UİB, genel
ülke ihracatının düştüğü 2016
yılında bir önceki seneye kıyasla
yüzde 11 artış kaydederek 24,5
milyar dolar ihracata imza attı.
UİB’de yüzde 86 pay ile ilk sırada
yer alan otomotiv, 21,1 milyar dolar
ihracat gerçekleştirdi. UİB
ihracatında ikinci sırayı ise yüzde 5
pay ve 1,1 milyar dolar ile tekstil
sektörü aldı. UİB’in en fazla ihracat
yaptığı ilk 10 ülkenin 9’u AB ülkesi
olurken, AB ülkelerinin UİB
ihracatındaki payı da yüzde 79
olarak gerçekleşti. UİB Koordinatör
Başkanı Orhan Sabuncu, “Bu yıl
geçen senenin ihracat rakamını
aşmayı bekliyoruz” diye konuştu.

� EUF – E Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenen Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı
Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı - Eurasia Rail; 2 – 4 Mart 2017’de 7’inci kez kapılarını açmaya
hazırlanıyor. Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Fransa’nın milli katılım sağlayacağı fuarda, 30 ülkeden
300 marka ve firma yer alacak. Eurasia Rail; T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve

T.C. Devlet Demiryolları’nın ev
sahipliğinde, TÜVASAŞ,
TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ,
KOSGEB ve UIC’nin desteğiyle
düzenleniyor.  Sektör
temsilcilerine uluslararası
alanda, yeni satın alma, iş
geliştirme, yeni iş ve işbirliği
fırsatları yaratılması amacıyla
düzenlenecek “Yurtdışı Alım
Heyetleri Programı” bu yıl T.C.
Ekonomi Bakanlığı’nın
desteğiyle gerçekleşecek. ITE
Turkey ev sahipliğinde hedef
pazarlardan alım heyetleri de
ağırlanacak.  

Demiryolu sektörü buluşuyor 

Uludağ’dan
24,5 milyar
$’lık ihracat 

� BIC Angels, global potansiyeli bulunan girişimlere Avrupa’nın en büyük ekosistemlerinden Berlin’in
kapılarını açmaya devam ediyor. BIC Berlin programına bu yıl hem erken hem de ileri seviye girişimler
başvurabilecek. Programa katılmak isteyen girişimlerin, 27 Şubat tarihine kadar BIC Angels web sitesi
üzerinden başvurularını yapması gerekiyor. BIC Angels Kurucusu Dr. Joachim Behrendt, İstanbul ve
Berlin ekosistemleri arasında köprü görevi de gören BIC Berlin programı kapsamında Rainmaking Loft,
Berlin Partner, IHK Berlin, Westech Ventures gibi iş ortakları ile birlikte hareket ettiklerini belirtiyor.
Behrendt, başarılı girişimleri Avrupa’nın en büyük ekosistemlerinden biri olan Berlin’e taşıyarak onlara
global hareket edebilme fırsatını sunduklarını belirterek sözlerine şöyle devam ediyor:  “BIC Berlin
Programı, global başarıyı hedefleyen girişimlere,bir ay boyunca Berlin’de çalışma ortamı, network ve
finansal anlamda destekler sunmayı amaçlıyor. 2016 bizim için verimli ve yatırım dolu bir yıl oldu.
2017’de daha da başarılı çalışmalara imza atmak istiyoruz.” 
BIC Berlin Programı’na katılmak isteyen girişimciler, http://bicangels.com/tr/girisimciler/basvuru-
formu/üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

BIC Angels girişimcilere Avrupa yolunu açıyor 
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� REED TÜYAP Fuarcılık tarafından
bu yıl 30 Mart-2 Nisan 2017 tarihleri
arasında 24’üncü kez sektör
profesyonellerine kapılarını açmak
için hazırlanan EXPOMED, T.C. Sağlık
Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenecek. Avrasya Bölgesi’nin ve Türkiye’nin en büyük
medikal fuarı olan EXPOMED, 50 ülkeden bin 100’ün üzerinde marka ve marka
temsilciliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanırken; fuar, sağlık sektöründeki en yeni
teknolojilerin, AR-GE ve inovatif harikası ürünlerin sergileneceği bir platform olarak
öne çıkacak. Öte yandan, yerli ve yabancı sektör profesyonellerini bir araya getirme
hedefiyle gerçekleştirilen fuar, dünyanın farklı noktalarında İstanbul’a gelecek olan
alım heyetlerine de buluşma noktası olmayı amaçlıyor.

EXPOMED’de geri sayım başladı 

� General Electric’in (GE) küresel inovasyon ağındaki sekiz küresel merkezinden biri olan GE Türkiye
İnovasyon Merkezi, ilk yılında önemli işbirlikleri ve projeler ile dijital ekosistemi geliştirme yönünde
hızlı yol aldı. Türkiye İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen etkinliklere üst düzey yöneticilerden
üniversite öğrencilerine kadar bin 200’den fazla kişi katılım gösterdi. İlk yılında GE Türkiye İnovasyon
merkezi müşteri ve paydaşlarıyla birlikte Türkiye’de sanayinin dijitalleşmesine katkı sağlayacak
konulara odaklandı. General Electric Türkiye İnovasyon Lideri Ussal Şahbaz, müşteri odaklılık yaklaşımı
ile teknoloji geliştirmeye başlayan inovasyon merkezinin ilk yılında müşteriler ve paydaşlarla
endüstriyel bir kuluçka merkezi olarak hizmet vererek işbirliği ve birlikte inovasyon platformu olarak
faaliyet gösterdiğini belirtti.

� Avrupa ve Ortadoğu’nun birincisi olma özelliğini taşıyan, franchising alanındaki ilk ve
tek fuar olan Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı sektörün nabzını
tutmaya devam ediyor. Gıda’dan ev dekorasyonuna, güzellik merkezinden gayrimenkul
danışmanlığına, spor merkezlerinden cafelere, kuru temizlemeden teknolojiye kadar
birçok sektörden katılımcının yer aldığı Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik
Fuarı, bu yıl 12-15 Ekim 2017’de düzenlenecek. Fuar, Medyafors Fuarcılık organizasyonu,
UFRAD işbirliği ve Coldwell Banker Türkiye Ana Sponsorluğunda CNR Fuar merkezinde
15.kez düzenlenecek. KOSGEB’in desteklediği fuar, istihdam oluşturma ve yeni iş alanları
yaratma anlamında Türk ekonomisine önemli katkılar sağlamakla birlikte ziyaretçi,
katılımcı sayısı ve yarattığı iş hacmi açısından her geçen yıl önemli başarılara imza atıyor. 

Franchising dünyası ekimde İstanbul’da buluşacak 

İnovasyonda dijital çözüm merkezi oldu

� Garanti Bankası, Kredi Garanti
Fonu’yla (KGF) yaptığı anlaşmayla
Hazine Kaynaklı Portföy Garanti
Sistemi kapsamında daha fazla
sayıda KOBİ’nin kredi kullanmasını
sağlayacak. Garanti, KOBİ’lerin
finansman ihtiyacı için kefalet sunan
Kredi Garanti Fonu desteğiyle,
KOBİ’lere yüzde 85 kefalet oranında,
2,5 milyon TL kefalet üst limitiyle
kredi kullandıracak. Gerek nakit
akışını düzenlemek isteyen gerekse
işletme ya da yatırım sermayesi
ihtiyacı olan KOBİ’lerin, finansmana
daha kolay ulaşmasını hedefleyen
“KOBİ’lerin Garantisi”, KGF kefaletiyle
daha fazla sayıda KOBİ’nin finansman
ihtiyacını karşılayacağını öngörüyor.
KGF kefaletiyle kredi kullanmak
isteyen tüm KOBİ’ler Garanti
şubelerine başvurabilir. 

FASHION

Garanti’den
KOBİ’lere KGF
kefaletiyle
kredi desteği 
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1Bir yatırım aldıysanız sermaye ve hisse yapısını iyice düşünün ve ileride kaç tur daha yatı-
rım almaya ihtiyacınız olacak iyi hesaplayın. 

2Melek yatırım için iki önemli unsurun birleşerek doğru bir ifade ile arz edilmesi çok önem-
li bir unsur. Bunlardan İlki; iyi bir iş fikri. İş fikrinin ne kadar iyi olmasından ziyade ne ka-

dar uygulanabilir olduğuna ve ne kadar soruna cevap olabileceğine bakmak gerekiyor. Yani
hedef kitle burada çok önemli. İkincisi ise; Ekip ruhu. Potansiyeli çok olan işleri gerektiği ka-
dar iyi yönetemeyen ekipler olabiliyor. 

3Sadece iş fikrine aşık kendini adamış kişiler ile ekibinizi kurarsanız sadakat dışında fazla
bir şey üretemezsiniz. Bu nedenle kendi alanında uzman yaratıcı kişileri ekibinize dahil

ederek hep birlikte projeyi daha büyük bir hale getirmek gerekiyor.

4Ürününüzü ortaya çıkarmak için zaman kaybetmeyin, hızlı hareket edin. Ürünün ortaya
çıktıktan sonra gelişmeye ve en mükemmel haline doğru ilerlemesini sağlamayı hedefle-

yin. Üstüne konuşulacak fikirler değil, deneyimlenip kullanılabilir ürün veya hizmet olması
sizin elinizi çok daha güçlü hale getirecektir.

5Finansal model üstüne kafa yorun. Ürününüze birilerinin ortak olması için onun karlı bir
yatırım olacağına inanmaları gerekir. 

6Tabi ki yaptığınızı en iyi şekilde anlatabilir olun. Siz kendinizi iyi ifade edemezseniz, po-
tansiyel yatırımcılarınızın da ürününüzü anlaması için yol açamazsınız.

Melek yatırım almak isteryenlere 6 öneri

09ŞUBAT 2017

Bir girişimin kâr eden başarılı bir şirkete dönüşmesi,
kısa zamanda tamamlanan bir süreç değil. Sabırlı
olmak ve çok çalışmak gerekiyor. Ürünü iyi tanımak,
uygun bir yol haritası çizmek, bunu yaparken de ger-
çekçi bir iş planı hazırlamak şart. 

Melek yatırım almak her ne kadar ekiple, ürün-
le, pazarla alakalı olsa da finansal bir süreç. Melek
yatırımcılar, varlığını hızlı büyüyen ve riskli giri-
şimlerin hisselerini alarak değerlendirmek isteyen
kişiler. Bu nedenle onları ikna etmek için tüm bil-
diklerinizin yanına finansal okur-yazarlığı da ekle-
mek, süreci kesinlikle kolaylaştırıyor. Yatırımcılar-
la aynı dili, yani ekonominin, finansın dilini konuş-
mak, onları ikna etme ihtimalini artırıyor.

Bugün Türkiye’de girişimcilik ekosisteminde bir-
den fazla yatırım almış girişimlerin sayısı artıyor.
Öyle ki birçoğu işlerini ya yurtdışına taşıdı ya da açıl-
mayı planlıyor. Peki bu girişimciler, nasıl bir büyü-
me ve marketing stratejisi izlediler? Buradan yola
çıkarak, melek yatırım almış ve hızla büyüyen 13 gi-
rişimin bugüne kadar almış olduğu yatırımlar, na-
sıl başarıya ulaştığı ve bundan sonraki yol harita-
larını araştırdık.  

Günümüzde start up’lar için yatırım almak oldukça önemli. Zira bu yatırımlar,
girişimcileri kendi kabuklarından sıyırarak, yurtdışına açılmalarını sağlıyor. 

Bu anlamda birden fazla yatırım alarak başarılı girişim örneklerini görmeye
başladık. Kapak haberimizde bu girişimcilerin pazarlama stratejilerini ve

önümüzdeki dönemde büyüme planlarını araştırdık. 

“Girişimcilere yol haritası hazırlıyoruz”
“2015 yılında BUBA (BUMED Business Angels) ile yaptığımız stratejik ortaklık ile iş yapış şekliyle
farklılaşan, bulunduğu sektöre inovatif bir ürün ve yaklaşım getiren, etki alanı geniş, yüksek değer
yaratma ve yatırım alma potansiyeli olan girişimlere, geniş çapta destek verdiğimiz
GarantiPartners Girişim Hızlandırma Programı oluşturduk. 2016 Haziran ayında ise
GarantiPartners platformunun ekosisteme ev sahipliği yaptığı, aynı zamanda girişimcilerin her
türlü teknik altyapıya sahip fiziki ofis imkânlarından faydalanabildiği “GarantiPartners Girişim
Üssü”nü hayata geçirdik. Girişimcilik ekosistemi kapsamında, ölçeklenebilir bir iş modeline sahip,
yüksek bir pazar ve güçlü bir gelir potansiyeli bulunan, asgari uygulanabilir bir ürün veya hizmeti
içeren, yüksek değer yaratma ve yatırım alma potansiyeli olan tüm girişimciler, projeleriyle
GarantiPartners’a başvurabiliyor. Programa, bugüne kadar bin 500 başvuru yapıldı, 400’den fazla

girişimciyle birebir görüştük ve şu ana kadar yaklaşık 15 projeyi GarantiPartners portföyüne dahil ederek hızlanmaları sağladık.
GarantiPartners platformunda, girişimcilere fiziki ofis imkânının yanı sıra mentorluk, mesleki ve stratejik geliştirme konusunda
eğitimler, işbirliği fırsatları, ticari referans, çeşitli danışmanlıklar, pazarlama ve PR destekleri, iş ağı kurma ve bulut hizmetleri gibi
birçok alanda destek sağlıyoruz. Programa kabul edilen girişimcilere birebir atanan projenin odaklandığı alanda tecrübeli mentörler
ile öncelikle bir yol haritası hazırlıyor ve çalışma planı oluşturuyoruz.  Bu aşamaların sonunda yatırıma ihtiyacı olan ve melek
yatırımcıların karşısına çıkmaya hazır girişimlerin BUBA (BUMED Business Angels) platformu kapsamındaki yatırımcılarla
buluşmalarını sağlıyoruz.”

GARANTİ BANKASI KOBİ BANKACILIĞINDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI CEMAL ONARAN
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“UYgULAMAMIZI 50 MİLYoNA 
ULAşTIRACAĞIZ”

Blesh CEO’su Devrim Sönmez

1
Faaliyet alanı: Blesh, dijital dünyadaki kulla-
nıcı deneyimlerini fiziksel dünyaya taşımayı
hedefleyerek sensör ve mobil teknolojileri ile

büyük data analizleri üzerinde uzmanlaşan bir
teknoloji şirketi. Beacon teknolojisi, temelde Blue-
tooth teknolojisine dayanıyor ve yüksek hassa-
siyette lokasyon belirlenmesini sağlıyor. Bu
çerçevede beacon adı verilen cihazlar tüm sek-
törlerde mikrolokasyon bazlı iletişim ve mobil
reklamcılık için kullanılıyor. 

Aldığı yatırım: Melek yatırım yapan ortak-
lar arasında Ali Sabancı, Emre Berkin, Turgut Gür-
soy ve Kemal Cılız gibi önemli isimler yer alıyor.
İlk melek yatırım aşamasında 500 bin dolar al-
dı. Devamındaki süreçte ise toplam melek yatı-
rım miktarı 1 milyon dolara çıkardı. Son olarak
2016 Haziran ayında tamamlanan TRPE Capital
liderliğinde 4 milyon dolar Seri A yatırımını ta-
mamladı.

Pazarlama ve büyüme stratejisi: “Peraken-
de, bankacılık, havacılık ve otomotiv sektörlerinde
daha çok işbirliği yapmayı hedefliyoruz. Sade-
ce anlık iletişim değil, elde edilen verilerin art-
ması ve bu verilerin anlamlandırılması konusunda
da çalışmalarımızı hızlandıracağız. 2016’da top-
lam sensör sayımızı 50 bine çıkardık. Hedefimiz,
yıl sonunda Türkiye genelinde 200 bini geçen
sensor ağına ulaşabilmek, mobil uygulama net-
workümüzü de 50 milyona ulaştırmak.  Palo Al-
to’da ve Atlanta’da birer ofisimiz bulunuyor. Bu-
radan ABD’deki iş ortaklarımız Google ve Intel

ile olan projelerimizi geliştirmeye devam ede-
ceğiz ve yeni işbirlikleri için kaynak ayıracağız.”

“KİRALAMA STRATEJİSİ İZLEDİK”
Paraşüt Kurucu Ortağı Sean Yu

2
Faaliyet alanı: Paraşüt, küçük ve orta ölçekli
işletmelere yönelik web tabanlı bir ön mu-
hasebe uygulaması. Paraşüt uygulaması ile

fatura takibi, cari hesap takibi, gelir/gider taki-
bi, raporlama, elektronik fatura, online tahsilat,
stok takibi yönetimi gibi belli başlı finansal hiz-
metleri sunuluyor. Çok yakın zamanda Türkiye'de
bir ilk olarak, işletmelere mobil uygulama üze-
rinden de elektronik fatura gönderme imkanı
sunmaya başladı.

Aldığı yatırım: Şu ana kadar üç tur yatırım
aldı. İlk turda 600 bin dolar yatırımı, 2013 yılında
50 milyon dolar büyüklüğünde Hollanda merkezli
girişim sermayesi fonu Revo Capital ve 435 mil-
yon dolar büyüklüğünde Silikon Vadisi merkez-
li girişim sermayesi fonu Ribbit Capital’dan al-
dı. İkinci tur yatırımı, 2015 yılının Nisan ayında
yine Revo Capital ve Ribbit Capital’dan toplam
1,9 milyon dolar olarak aldı. Üçüncü tur yatırı-
mı ise Kasım 2016’da dört farklı yatırım şirke-
tinden 2 milyon dolarlık fon bağladı. 

Pazarlama ve büyüme stratejisi: “Büyüme
stratejimizde uyguladığımız, benimsediğimiz,
örnek aldığımız bir yöntem var; Harvard Üni-
versitesi profesörü Clay Christensen’ın öncülük
ettiği ‘jobs-to-be-done’ yaklaşımını uyguluyoruz.
Bu yaklaşım der ki; müşteriler spesifik işleri ta-

mamlamak üzere bizim ürünümüzü “kiralar”. Ör-
neğin bir kişi çayı kendi susuzluğunu gidermek
için “kiralamaz”, diğer çay içenlerle sosyalleşmek
için “kiralar”. Biz de müşterilerimizin ürünümüzü
hangi işler için kiralamak istediklerini çok iyi an-
lamaya çalışıyoruz; satış yönetimi, harcama yö-
netimi, nakit yönetimi, envanter yönetimi vb. Bu-
nun ışığında da ürünümüzü tasarımsal ve yazı-
lımsal olarak geliştiriyoruz.” 

“TÜRKİYE’NİN BÜTÜN 
İLLERİNE YAYILACAĞIZ”

PİT Start Kurucusu Deniz Cem Altaca

3
Faaliyet alanı: Pit Start, Posta Kargo sek-
töründe internetten yapılan satışların son
tüketiciye ulaştırılması alanında hizmet ver-

mek için kurulmuş yeni nesil bir teslimat siste-
mi. Herhangi bir e-ticaret sitesinden yaptığınız
bir alışveriş, istediğiniz saatte, 7/24, istediğiniz
yere teslim edilebiliyor. 

Aldığı yatırım: Melek yatırımcım Mehmet Ali
Altaca, şu ana kadar bu projeye 1 milyon TL’lik
bir yatırım yapmış durumda.

Pazarlama ve büyüme stratejisi: “İlk he-
deflendiğinde proje daha çok mavi okyanus pa-
zarlama stratejisinin benimsenmesi sonucu
oluşmuş gibi görünse de artan rekabet ve hızla
gelişen internet ticareti bu durumu artık geril-
la pazarlaması yöntemine çevirmeye başladı. Bu
hizmeti muadili olamayacak mevcut teslimat yön-
temleri ile rekabet edebilir fiyatlar içinde arz et-
meye çalıştığımız için bir bakıma bu iki strate-

KAPAK KONUSU

10 ŞUBAT 2017

DEVRİM SÖNMEZ

SEAN YOU

DENİZ CEM ALTACA
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jiyi harmanlamış durumdayız. 2017 yılı sonuna
kadar günde 500 adetlik bir teslimat hacmine
ulaşmak istiyoruz. Daha sonra bu hizmeti bazı
pazar yeri mantığı ile çalışan e-ticaret firmala-
rı ile önce büyük şehirlere daha sonra da bütün
illere yaymak istiyoruz.”

“ABD PAZARINDA BÜYÜYECEĞİZ”
Sinemia Kurucusu Rıfat Oğuz

4
Faaliyet alanı: Sosyal bir sinema platformu.
Üyeler, bir ay boyunca Türkiye’nin her ye-
rindeki tüm sinema salonlarında, neredeyse

iki bilet fiyatına sınırsız film izleyebiliyor. İş mo-
deli, banka kartı altyapısıyla lokasyon bazlı tek-
nolojiyi bir araya getirmesiyle Türkiye’de ve Av-
rupa’da bir ilk olma özelliğini taşıyor. 

Aldığı yatırım: 2015 Aralık’ta Aslanoba Ca-
pital ile yüzde 20 oranında ortaklık gerçekleş-
tirdi. Geçen yılın sonunda, San Francisco Silikon
Vadisi merkezli bir venture capital firması olan
500 Startups ile el sıkıştı. Son olarak Ocak ayın-
da Revo Capital ile anlaştı. Yatırım miktarı 5,5 mil-
yon TL olarak belirlendi. 

Pazarlama ve büyüme stratejisi: “Esnek bir
pazarlama anlayışımız var. Rekabet olmayan Tür-
kiye pazarında müşteriye en doğru değeri sun-
mak için sürekli yeni pazarlama yolları strateji-
leri deniyoruz, bunlardan çalışanları hızla öl-
çümleyerek genele yayıyoruz ve geliştirmeye baş-
lıyoruz. 2017 hedefimiz ABD pazarına giriş ve ora-
da da agresif büyüme. Sinemia Premium ile 235
milyon sinema seyircisi bulunan ABD pazarında

büyüme yakalamaya odaklanacağız. Bu dö-
nemde 17 milyon sinema seyircisinin bulundu-
ğu Türkiye’de üyelerimizin sayısını artırmayı sür-
düreceğiz.”

“ÇoK DİLLİ HİZMET VERECEĞİZ”
Kolay İK Kurucu Ortağı Efecan Erdur

5
Faaliyet alanı: Türkiye’nin ilk bulut taban-
lı insan kaynakları ve personel yönetim sis-
temi. İnsan kaynakları (İK) alanında çalı-

şanların iş yükünü en aza indirerek, katma de-
ğerli işlere odaklanmasına olanak tanıyor. Per-
sonel yönetimine dair tüm süreçleri dijitalleşti-

rerek tek çatı altından yürütülmesini sağlıyor, ve-
rimliliği artırıyor, hataları azaltıyor. 

Aldığı yatırım: 2015 yılında 200 bin TL ve
2016’da 452 bin dolar iki tur yatırım aldı.

Pazarlama ve büyüme stratejisi: “İş geliş-
tirme ve pazarlama tarafında, kurumlarla işbir-
liği yaparak, hem hizmetlerimizin kapsamını hem
de pazarlama gücümüzü ve kullanıcılara erişi-
mimizi artırmak üzere bir yol belirledik. İş ge-
liştirme ve pazarlama anlamında stratejik ön-
celiğimiz, kullanıcılarımızın Kolay İK’yı kullana-
rak daha çok problemi pratik bir şekilde çöz-
mesini sağlayan projelere odaklanmak. Yakın dö-
nem için planlarımızın arasında, Türkiye’de bü-
yümek ve daha fazla şirkete hizmet vermek bu-
lunuyor. 2017 planlarımızda çok dilli hizmet ver-
mek var. Globale açılma stratejimizi uluslarara-

sı danışmanlık hizmeti veren bir şirketle birlik-
te yürütüyoruz.”

“YAPAY ZEKAYA oDAKLANACAĞIZ”
Otsimo Kurucu Ortağı ve CEO’su 

Hasan Zafer Elçik

6
Faaliyet alanı: Otsimo, otizm sendromlu ço-
cuklara ücretsiz eğitsel oyunlar ve bu ço-
cukların ailelerine yapay zekaya dayalı

kontrol imkanı sunan mobil bir platform. Otizm-
li çocukların yoğun ve kaliteli bir eğitim almala-
rı için çocuklara gereken ve eksik kalan eğitimin
akıllı cihazlar aracılığıyla evde verilmesini he-
defliyor.

Aldığı yatırım: Galata İş Meleklerinden 1,5 mil-
yon dolar değerlendirmeyle üyelerin hepsinin ka-
tıldığı bir turla ilki gerçekleştirmiş oldu. Ayrıca kit-
lesel fonlama aracılığıyla da 100 bin Euro değe-
rinde bir fon yarattı.

Pazarlama ve büyüme stratejisi: “Sosyal bir
girişim olduğumuz için pazarlama stratejimizin
de her zaman toplumsal amaç odaklı olması ge-
rekiyor. Bu sebeple her zaman eğitime ihtiyacı
olan çocukları ve aileleri aklımızda bulundurarak
Otsimo sayesinde hayal ettikleri ev eğitimine ula-
şabileceklerini onlara anlatmak önceliğimiz. Ya-
tırımla beraber yapay zekaya odaklandık. Özel-
likle bu alanda yapılan başka bir çalışma yok. Di-
ğer bir planımız da ABD pazarında büyümek. Ya-
tırımdan önce ABD'deki kullanıcı sayımız sıfır iken
şuan bütün üyelerimizin yüzde 20'sinden fazla-
sı Amerika’dan. Bu da aslında kısa sürede yaptı-
ğımız büyük ilerlemeyi gösteriyor.”

RIFAT OĞUZ
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HASAN ZAFER ELÇİK
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“BİR TUR DAHA YATIRIM 
ALMAYI HEDEFLİYoRUZ”

Tapu.com Kurucusu ve CEO’su 
Emre Erşahin

7
Faaliyet alanı: Gayrimenkul pazarındaki gü-
ven bunalımı problemine bir çözüm bulmak
için ortaya çıktı. Türkiye’deki ilk gayrimen-

kul açık artırma pazaryeri. 
Aldığı yatırım: Ağırlıklı olarak Dünya Ban-

kası’nın yatırım ayağı Uluslararası Finans kuru-
mu (IFC), Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası
(EBRD) ve Avrupa Yatırım Bankası’nın (EIF) sağ-
ladığı finansal kaynaklardan oluşan Earlybird Di-
gitalEast fonundan aldı. 150 milyon dolar fon bü-
yüklüğü ile bölgenin en büyük teknoloji fonla-
rından biri olan Earlybird Digital East Fund dı-
şında  Tapu.com’un yatırımcıları arasında Tür-
kiye’nin önde gelen melek yatırımcıları da bu-
lunuyor. Bugüne kadar iki turda alınan toplam
yatırım yaklaşık 2 milyon dolar oldu.

Pazarlama ve büyüme stratejisi: “Gayri-
menkul pazarındaki güven bunalımına bir çözüm
önerisi sunduğumuzu anlatmaya çalışıyoruz. Ta-
bii ki marka iletişimi açısından medya gibi mec-
raların yardımıyla yeni iş modelimizi anlatma-
ya öncelik veriyoruz. Artık satışa koyduğumuz ta-
puların yüzde 30’unu 3 ay içinde satıyoruz. Bu-
güne kadar ertelediğimiz mobil uygulamayı
2017 içinde yaparız. Bir de 2017 yılının ortasına
doğru bir yatırım turumuz daha olacak diye plan-
lıyoruz.” 

“SEKİZ ÜLKEYE 
AÇMAYI PLANLIYoRUZ”
Armut.com Kurucu Ortağı 

Başak Taşpınar Değim

8
Faaliyet alanı: Şu an bünyesinde nakliyat,
temizlik, tadilat gibi başta evle ilgili kate-
goriler olmak üzere 2000’den fazla hizmet

alanını barındıran online bir pazar yeri. İhtiya-
cı olan hizmeti ileten kullanıcıları, kendi geliş-
tirdiği teknolojisini kullanarak bölgelerindeki en
iyi hizmet verenlerle bir araya getiriyor. 

Aldığı yatırım: İlk yatırımı 2014 yılında Hum-
mingbird Ventures’tan yaklaşık 3,5 milyon TL ola-
rak aldı. 2016 yılı içinde ise Avrupa kaynaklı Add-
venture ve Hummingbird Ventures fonlarından
aldığı toplam 11,2 milyon liralık son yatırım ile
Türkiye’deki en büyük internet yatırımına da im-
za attı. 

Pazarlama ve büyüme stratejisi: “İlk kurul-
duğumuzda hizmet kalitesine ve müşteri mem-
nuniyetine odaklandık. Bu da ilk senelerimizde
ağızdan ağıza pazarlama yoluyla büyümemizi
sağladı. Ayrıca sunduğumuz hizmetlere ihtiya-
cı olanların aramalarında bize kolayca ulaşabil-
mesine, kaliteli hizmeti kolay yoldan alabilme-
lerine odaklandık. 2017’de ev hizmetleri alanın-
da global devlerle rekabete odaklandık. Hatta 8
milyonu aşan trafiğimizle şu anda kendi sektö-
rümüzde dünyadaki ilk 5 oyuncu arasındayız. Glo-
bal açılım için şu an hedefimizde 8 ülke var ve
bu coğrafyalara açılarak büyümemizi yurtdışın-
da da net biçimde sürdüreceğiz.” 

“1 MİLYoN MÜşTERİYE
ULAşACAĞIZ”

Temizlikyolda Kurucusu Hakan Kibar

9
Faaliyet alanı: İnternet üzerinden ev te-
mizliği, kuru temizleme ve halı yıkama gibi
hizmetleri sunuyor. Sistemde binlerce pro-

fesyonel temizlikçi bulunuyor. 
Aldığı yatırım: Türk Telekom Pilott'tan 25 bin

TL hibe ödül parası kazandı. BIC Angel Invest-
ment’tan 500 bin TL yatırım aldı. 2016 yılında 5
milyon TL değerlemeli bir yatırım aldı. Yemek-
sepeti.com’un kurucusu Nevzat Aydın’ın en çok
yatırım yaparak hisse aldığı yeni turda 5 yeni ya-
tırımcısı oldu.

Pazarlama ve büyüme stratejisi: “Doğru mar-
ka yüzleri ile çıkarak, yapmış olduğumuz reklam
ve sosyal medya çalışmaları ile kullanıcılarımıza
ciddi bir güven vererek tercih edilmeyi sağladık.
Temizlikyolda’nın 1 milyon müşteri hedefi var. Mil-
yon müşterisine aynı günde hizmet verebilen bir
internet sitesi, operasyon sistemi kuruyor olacağız.
11 il ve KKTC’de göstermiş olduğumuz hizmeti-
mizi en az 30 ile taşıyacağız.” 

“YATIRIM TURUMUZU 
YÜKSELTECEĞİZ”

Scorp Kurucusu İzzet Zakuto

10
Faaliyet alanı: Kullanıcıların 15 saniye-
lik videolarla konu başlıkları yarattıkları
bir uygulama. İnsanların kendilerini ifa-

de edebildiği bir mecra. 
Aldığım yatırım: İlk aldığı yatırım miktarı

250 bin dolar. İkinci ve üçüncü yatırım mikta-
rını açıklamıyor. 

Pazarlama ve büyüme stratejisi: “Scorp bir
videolu içerik platformu olduğu için ortak pay-

EMRE ERŞAHİN

HAKAN KİBAR

BAŞAK TAŞPINAR DEĞİM
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dada kullanıcıları buluşturup onları video çek-
meye yöneltmek ve videolu içerik üretmek uy-
gulamanın yegane hedefi bu yüzden doğru ko-
nu belirlemek çok önemli. Yatırım turumuzun
sürekli yükselmesini sağlamak ve default sos-
yal medya olarak konumlanmak yegane hede-
fimiz.” 

“YAPAY ZEKA KoNSEPTİMİZİ 
ENDÜSTRİLERE UYgULAYACAĞIZ”

Anatolian Technologyies 
Kurucusu ve CEO’su Kamuran Candan

11
Faaliyet alanı: Makinelerden aldığı ham
dataları işleyerek anlamlı hale getiren, bu
çıktıları makineleri kullanan ya da sorumlu

olan kişilerin anlayabileceği şekilde dile dön-
üştüren yapay zeka teknolojileri geliştiriyor.

Aldığı yatırım: Nexus Ventures A.Ş.'den ya-
tırım aldı. Miktarını açıklamıyor.  

Pazarlama ve büyüme stratejisi:  “Geliş-
tirdiğimiz teknolojileri kullanan herkesin ko-
laylıkla ulaşabileceği rekabetçi fiyatlar ve pa-
ketler sunuyoruz. Gelecek yıllarda, yapay zeka
konseptimizi değişik endüstrilere de uygulaya-
cağız.” 

“AVRUPA oPERASYoNUMUZU 
KURACAĞIZ”

Ahtapot App Genel Müdürü Özer Akıncı

12
Faaliyet alanı: Bir ortak paydaları olan
komünitelere kendilerine ait bir sosyal
network altyapısı sunarak değer yara-

tan mobil öncelikli bir platform. Mezun Der-
nekleri, kuluçka merkezleri, meslek grupları,
marka fanları gibi kendilerine ait komüniteleri
olan kurumların iletişimini ve etkileşimini ortaya
çıkararak güçlenmelerini sağlıyor.

Aldığı yatırım: İTÜ Teknokent'den 100 bin
TL’lik yatırım aldı.

Pazarlama ve büyüme stratejisi: “Pazara ilk
olarak stratejik ortaklarımızın portföylerini kul-
lanarak giriş yapacağız. Dijital marketing ve ge-
leneksel pazarlama faaliyetleri ile ilk yılki he-
deflerimize ulaşmayı amaçlıyoruz. İlk yıl he-
deflerimizi gerçekleştirmeyi ve Avrupa ope-
rasyonumuzu kurmayı hedefliyoruz.”

“İLK ÜRÜN ALT YAPI KURULUMU
YAKIN ZAMANDA oLACAK”

Connect-ION Kurucusu 
M. Talha Çuhadaroğlu

13
Faaliyet alanı: Dünyada otonom araç
teknolojisine sahip olmayan yaklaşık bir
milyar aracı otonom araca dönüştürme

amacı ile yola çıkan bir girişim. Kullanım asis-
tanı isimli araç içi çalışan bir cihaz ve bu ciha-
zı akıllı telefon üzerinden rahatlıkla yönetme-

yi mümkün kılan bir uygulama tasarlanıyor. Bu
kit yardımıyla otonom olmayan araç sahipleri-
nin mevcut araç yatırımlarını çöpe atmadan, ko-
lay bir montaj işlemi sonrasında otonom bir araç
sahibi olabilmeleri amaçlanıyor.

Aldığı yatırım: Proline Ventures’dan 180 bin
TL değerinde yatırım aldı. 

Pazarlama ve büyüme stratejisi: “Pazarla-
ma stratejimizi sunduğumuz değer ve deneyim
üzerine kurguladık. Teknolojinin öneminin her
geçen gün daha da arttığı bu günlerde Connect-
ION olarak kullanıcılara en uygun maliyetle “oto-
nom araç” trendini yakalama fırsatı sunmayı
amaçlıyoruz. Aşama aşama ortaya çıkmasını ta-
sarladığımız ürün ailesinin ilk ürünü için altya-
pı kurulumunu çok yakın bir zamanda başlat-
mayı planlıyoruz. Ürünün en önemli özelliği kul-
lanıcı dostu olması, bu sebeple tasarım aşa-
masında titizlikle hareket ediyoruz. İlk kilometre
taşı diyebileceğimiz ürünümüzün müşteri so-
rununu çözen prototipini yaptık.” 

13ŞUBAT 2017
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Sor’un, müşteriler ve şirketlerin iletişimi için ge-
liştirilmiş bir mobil mesajlaşma uygulaması. Kul-
lanıcıların farklı şirketlerle ilgili şikayet ve ta-
leplerini tek bir kanal üzerinden yapmasını sağ-
layan uygulamanın en önemli özelliği, gerçek za-
manlı mesajlaşma imkanı sunması. Kullanıcıla-
rın iletişim şeklinin mesajlaşmaya dönüştüğünü
görerek bu tarz bir yazılım geliştirmeye karar ver-
diklerini söyleyen Sor’un kurucu ortaklarından
Oğuzhan Başeğmez, “Günümüzde iş hayatında,
özel hayatta pek çok kişi mesajlaşarak iletişim
kurmayı tercih ediyor. Biz de neden şirketler ve
kullanıcılar arasındaki iletişim de mesajlaşarak
olmasın dedik. İnsanların mesajlaşmayı konuş-
maya tercih etmesi bizi Sor’un platformunu ha-
yata geçirmeye teşvik etti” diyor.

Melek yatırımcı var
Sor’un fikir babası Başeğmez, 2013 yılında

Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü’nden

mezun oldu. Sonrasında 2,5 sene Garanti Ban-
kası’nda Sosyal Platformlar ekibinde iş geliştir-
me yetkilisi olarak çalıştı. Ardından Garanti Ban-
kası ve Turkcell’in ortaklaşa yürüttüğü kurumi-
çi girişimcilik programından çıkan ürünüyle şir-
ketini kuran Başeğmez, son bir yıldır da ortak-
ları Anıl Kiper, Özgür Doğan ve Ozan Bozkurt’la
birlikte Sor’un platformunu geliştirmek ve bü-
yütmek için çalışıyor. Proje daha kuruluş aşa-
masında yatırımcıların ilgisini çekmiş. Kurulu-
şunda Serdar Sayar ve Tamer Yılmaz’dan yatı-
rım aldıklarını söyleyen Başeğmez, iki melek ya-
tırımcının toplamda yüzde 20’lik bir paya sahip
olduğunu söylüyor.

32 şirkete hizmet veriyor
Sor’un, Türkiye’de ve KKTC’de 10’dan fazla

sektörden 32 şirkete hizmet veriyor. Şu ana ka-
dar platformdan 100 bine yakın tekil kullanıcı-
ya hizmet verildi. Bu konuşmalarda ortalama 15

mesajlaşma oldu. iOS ve Android için yayınlanan
Sor’un uygulamasının kullanımı oldukça kolay.
Sor’un’la çalışan 32 şirketin ismi uygulama için-
de “şirketler” bölümünde yer alıyor. Ulaşmak is-
tediğiniz şirketin ismine dokunduğunuzda bir soh-
bet ekranı açılıyor. Bu bölüme talebinizi veya şi-
kayetinizi yazmanız yeterli oluyor. Bundan son-
ra girilen talep ve şikayet e-posta ile ilgili kişiye
ulaştırılıyor. Şirketlerden yapılan geri dönüşleri
uygulama içindeki mesajlaşma ekranı içinde gör-
mek mümkün oluyor. Geri dönüş süresi ise şir-
kete göre değişiklik gösteriyor.

Diğer taraftan Turkcell BiP ile müşteri hiz-
metleri konusunda bir işbirliği yaptıklarını söy-
leyen Başeğmez, “Bizimle çalışan markaları
BiP’e de taşıdık. Bunların yanında kendi chat-
botlarımızı (sohbet botları) yapmaya başladık. Bu
konuda markalara da hizmet verebiliyoruz” di-
yor.

Aylık ödeme yapılıyor
Sor’un uygulaması mobilin yanı sıra inter-

net sitelerine de kolayca entegre edilebiliyor. Böy-
lece şirketlerin sitelerini ziyaret eden herkese an-
lık müşteri hizmetleri deneyimi yaşatabileceğini

Sor’unlara
aracı oluyor

Anıl Kiper, Özgür Doğan, Ozan Bozkurt ve Oğuzhan Başeğmez’in
geliştirdiği Sor’un müşteriler ve şirketlerin iletişimini sağlayan bir
mobil mesajlaşma uygulaması. Porföyünde 32 şirket bulunan
Sor’un 2017’de bu rakamı 100’e çıkartmayı hedefliyor. Şirketin
kurucularından Oğuzhan Başeğmez, yurtdışına açılmayı
planladıklarını söylüyor.

GARANTİPARTNERS

Başından beri destek oldu Şirket, kuruluşundan bu yana Garanti
Bankası’nın desteğini alıyor. Şirketini kurmadan önce Garanti Bankası’nın bir
çalışanı olduğunu ve onların desteği sayesinde şirketi kurduklarını söyleyen Ba-
şeğmez, “Kurumiçi girişimcilik programı ile fikrimizi test etmemize ve geliştir-
memize destek oldular. Şirket kuruluş sürecinde de her zaman iyi niyetleri ile
arkamızda oldular. BUBA ile de Garanti Partners süreciyle tanıştık. Onların da
girişimler ve girişimcilik konusundaki tecrübelerinden faydalanıp karşılaştığı-
mız sorunları daha hızlı çözeceğimize inanıyoruz” diyor.
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rada Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri yer alıyor. Tür-
kiye’de ise ulaşabildikleri tüm kurumsal tanınmış
markaları platforma katmak hedefi olan giri-
şimciler, Türkiye’de 100 markaya ulaşmayı plan-
lıyor. 

2017’de platforma katılması planlanan bir-
çok yeni özellik var. Bunların en önemli iki tane-
si ödeme entegrasyonları ve akıllı pazarlama bil-
dirimleri. Ödeme entegrasyonu ile Sor’un plat-
formundan ürün ve hizmet satışını da başlatılması
planlanıyor. Kullanıcıların aksiyonlarına göre
yapılacak pazarlama bildirimleri ile de kullanıcı-
ların şirketler ile daha çok etkileşime geçmesi he-
defleniyor. Ekibi büyütmek ve global operasyo-
nu kurabilmek için yılın ikinci yarısına doğru bir
yatırım almayı planladıklarını söyleyen Başeğmez,
şu an görüşmelerin devam ettiğini belirtiyor. 

Ayşegül Sakarya Pehlivan / asakarya@ekonomist.com.tr

söyleyen Başeğmez, “WebChat çözümü ile müş-
terileriniz sitenizde sorularına cevap ararken on-
lara destek olabiliyorsunuz” diye konuşuyor.

Sor’un’un gelir modeli aylık ücretlendirme
üzerine kurulu. Aslında Sor’un bir platform ve bir-
çok chat kanalına bağlanıyor. Anlaştığı markalara
platform kullanımı hakkında eğitim veren Sor’un
ekibi,  sistemi bir kaç gün içinde kullanıma aça-
biliyor. Markalar da aylık olarak platform kulla-
nımlarına göre şirkete ödeme yapıyorlar. Platform
kullanımını da mesajlaşma sayısına göre ölçüm-
leniyor. 

Yurtdışına açılacak
Girişimciler, 2017’de Sor’un platformunu

farklı coğrafyalara taşımayı planlıyor. Yurtdışın-
da açılmayı planladıkları ülkeler arasında ilk sı-

OĞUZHAN BAŞEĞMEZ

Ne gibi avantajlar
sağlıyor?
� Bu uygulama hizmet
maliyetlerini düşünüyor. Sor’un’u
kullanarak diğer kanallardan
verilen müşteri hizmetlerine göre
yüzde 17 –30 arasında bir maliyet
avantajı elde etmek mümkün.
� Müşteri memnuniyetini
artırıyor. Müşterileri telefon
başında bekletmeden, gelen soru
ve taleplere anında dönüş
yapabiliyorsunuz.
� Hizmet kalitenizi
değerlendirebiliyorsunuz. Sor’un
ile müşterilerinizin geri
bildirimlerini takip edebiliyor ve
yaptığınız tüm işlemleri kolayca
analiz edip raporlayabiliyorsunuz.
� Uygulama yeni bir satış kanalı
yaratabilirsiniz. Sor’un ile ürün ve
hizmetlerinizi tanıtarak satış
yapabilir ve müşterilerinizden
başvuru talebi alabilirsiniz.
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SÖYLEŞİ
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Türkiye ekonomisinin yüzde 90’dan fazlasını oluş-
turan küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ) hem
ihracat hem de büyümenin itici motoru duru-
munda. Üretim maliyetlerini düşürebilen ve fi-
nansal tablosunu iyileştiren KOBİ’ler, hızla ken-
di sektörlerinde sivrilmeyi başarıyor. KOBİ’lerin
büyümesi ve gelişiminde en önemli etkenlerden
biri de devlet destekleri. Ancak Türkiye’deki iş-
letmelerin büyük çoğunluğu destek programla-
rı konusunda bilgisiz. “KOBİ Türkiye” ise bü-
yüklüğü ne olursa olsun firmaların devlet des-
teklerine ulaşmasını ve devamlı hale getirmesi-
ni sağlıyor. KOBİ’lere yönelik hizmetlere ilişkin
bilgi veren KOBİ Türkiye Genel Müdürü Koray Ak-
su, “Birçok firma kendi içerisinde teşviklerden
faydalanmaya çalışıp, karşılaştıkları zorluklar son-
rasında vazgeçiyorlar ve teşviklerden faydala-
namıyorlar” diyor. Aksu’ya sorularımız ve aldı-
ğımız yanıtlar şöyle:

“KOBİ Türkiye” fikri nasıl ortaya çıktı? 
KOBİ Türkiye, 15 yıldır Ekonomi Bakanlığı’nın

sağlamış olduğu İhracata Yönelik Hibe Destek-
ler konusunda hizmet veriyor. Hizmet sektö-
ründe, özellikle ihracat teşvikleri konusunun bi-
linmediğini, firmaların evrak ve devlet prosedürü
gibi konularda uğraşmak istemediklerini fark et-
tiğimde bu işi yapmaya karar verdim. Bu işi ya-
parak bu desteklerin alınmasını sağlayarak
hem sanayicilere hem de her zaman ihracatın
artmasını isteyen devlete bir katkı sağlamış ola-
caktım. Bu hisler ve amaçlarla 15 yıl önce KOBİ
Türkiye’yi hayata geçirdim. 

KOBİ’lere verdiğiniz hizmetler nelerdir?
Hizmet sektöründe memnuniyetin sürdü-

rülebilirliği oldukça zor. Bunu sağlamak için Tür-
kiye’de ilk ISO 9001 belgesine sahip danışman-
lık şirketiyiz. Türkiye’de üretim yapan yerli ve ya-
bancı sanayicilere ya da Türkiye’de dış ticaret sek-
törü olarak hizmet veren firmalara, devletin sağ-
lamış olduğu bir takım geri ödemesiz hibe des-
tekler konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz.
Alınabilecek desteklere örnek verecek olursak,
yurt dışında yapılan ihracat amacı içeren seya-
hatler için yıllık 50 bin dolar bütçe, markalaşmaya
yıllık 50 bin dolar destek, yurt dışında açılacak
teşhir-satış amaçlı mağaza-ofis-showroom-
depo  kiraları için yer başına yıllık 100 bin do-
lar yardım gibi destekleri sayabiliriz. Firmaları-
mız herhangi bir riske girmeden tamamıyla uz-
man ekibimiz tarafından yılların getirmiş oldu-
ğu bilgi birikimi ve tecrübeyle elde etmiş oldu-
ğumuz bilgilerle donatılır, harcamaları yönlen-
dirilir ve sonrasında da yine uzman ekibimiz ta-
rafından başvuruları gerçekleştirilir. Nihai ola-
rak ise devlete yapılan başvuruların takibi yine
ekibimiz tarafından yapılarak, kısa zamanda doğ-
ru maliyetlerle teşviklerden faydalanmaları sağ-
lanır. Bu da çözüm ortaklığı yapmış olduğumuz
firmalara zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. 

Bugüne kadar kaç KOBİ, sizin aracılığınız-
la teşvik kullandı?

15 yıldır Türkiye’nin kendi alanında önde ge-
len birçok firmasına, holdinglerine, daha orta ve
küçük işletmelere bu konuda destek olduk. Ba-

zı teşviklerin kullanımı ile ilgili sınırlar mevcut-
tur. Örneğin kira desteğini dört yıl boyunca ala-
bilirsiniz. Bu sürenin bitiminde firma yeni bir ki-
ra alabileceği birim açmıyorsa, dört yıldan son-
ra aynı adres için teşvik alamamaktadır. Bu ve
benzeri sebeplerle devam eden işbirliklerimizin
yanı sıra, danışmanlarımızın tespit ve görüşmeleri
neticesinde her yıl, en az 200-250 arası işletme
ile yeni işbirliği anlaşmaları yapmaktayız, bu da
15 yılda binlerce firmaya teşvik kullandırmak de-
mek.

Türkiye’de KOBİ’lerin destek programları-
na erişim oranı ne kadar?

Karşılaştığımız birçok firma kendi içerisin-
de teşviklerden faydalanmaya çalışıp, karşılaş-
tıkları zorluklar sonrasında vazgeçiyorlar ve teş-
viklerden faydalanamıyorlar. Kendileri adına bu
süreci takip eden, sonuçlandıran firmalar ile ça-
lışıp maksimum oranda fayda sağlayabilecekle-
rini önemle belirtmek istiyorum. Türkiye’ deki ku-
rumsal yapının da artık bu konuda oldukça has-
sas olduğunu söyleyebiliriz. Ancak KOBİ dediği-
miz küçük ve orta ölçekli işletmeler hala bu işin
ekipleri tarafından da yönetilebileceğini düşü-
nüyor ve yol haritalarını bu şekilde çizmeye ça-
lışıyorlar. Sonuca baktığımızda ise gerekli taki-
bin yapılmaması, mevzuat dışında oluşan ta-
leplerin gerçekleştirilememesi ve süreçlerin
uzun olması nedeniyle sonuca ulaşamıyorlar ve
konuya olan ilgileri azalıyor.  Dolayısıyla da teş-
vikler konusunda “zaten verilmek istenmiyor” di-
ye önyargılı yanlış bir algı oluşması nedeniyle eri-

Aram Ekin Duran / eduran@ekonomist.com.tr

Ekonomi Bakanlığı’nın sağlamış olduğu İhracata Yönelik Hibe Destekler konusunda hizmet veren
KOBİ Türkiye Genel Müdürü Koray Aksu, “Birçok firma teşviklerden faydalanmaya çalışıp,
karşılaştıkları zorluklar sonrasında vazgeçiyorlar ve teşviklerden faydalanamıyorlar” diyor.
Devletin verdiği teşviklerin doğru ve gerekli amaçla kullanılmasını sağlayabilmek adına bürokrasiyi
ağırlaştırdığına dikkat çeken Aksu, bunun da teşvik alımlarında sıkıntılar oluşturabildiğini söylüyor.

“Devlet desteklerinden  
KOBİ’ler faydalanamıyor”

KOBITURK_EKO_girisim_SUBAT.qxp:Layout 1  2/10/17  4:30 PM  Page 1



17ŞUBAT 2017

firmalara geri ödemesiz hibe olarak verilmek-
te. Bu nedenle de suistimalin önlenmesi ama-
cıyla, devletin koyduğu kurallar ve uygulama
prosesleri oldukça yoğun ve uzun bir süreci ge-
rektiriyor. KOBİ Türkiye olarak bizim görevimiz,
15 yılı aşkın bir süredir deneyimlediğimiz bil-
gilerle, birikimlerimizi ve tecrübemizi paylaşa-
rak harcamaları doğru ve usule uygun yapıl-
masını sağlamak, harcamalar yapıldıktan son-
ra ise başvuruları firmalar adına gerçekleştirip
süreçleri takip etmek, sonuçlandırmaktır. Ya-
pılan bu çalışma ile firmaların teşvik kullanım
risklerini ortadan kaldırmak, zaman ve maliyet
tasarrufu sağlamaktadır. Hep söylemiş oldu-
ğumuz gibi bürokrasi ve dokümantasyon. Dev-
let vermiş olduğu teşviklerin doğru ve gerekli
amaçla kullanılmasını sağlayabilmek adına bü-
rokrasiyi oldukça ağırlaştırıyor. Bu da teşvik
alımlarında sıkıntılar oluşturabiliyor. Profesyonel
kurumlara danışmanlık işini outsource eden fir-
malar ise bürokrasiyi kolaylıkla aşıyor ve teş-
vik alımlarında daha pratik ve hızlı sonuca ula-
şabiliyorlar. 

“Yurtdışı müşteri 
ziyaretleri arttı”
Son dönemde KOBİ’ler için ne
tür teşvikler öne çıkıyor?
Ülkemizde son dönemlerde
yaşanan terör olaylarından
dolayı, iş ortaklarımızın ihracat
yaptığı birçok firma Türkiye’ye
seyahat etmekten çekiniyor. Bu
nedenle son zamanlarda
yurtdışı müşteri ziyaretleri olan
talep ciddi arttı. Aynı şekilde
yurtdışında bu firmalarla daha
çabuk ve hızlı kontak kurmak
adına açılan temsilcilik ofisleri-
showroom kira desteği  talep
gören diğer bir teşvik kalemi.
Bunun dışında son yapılan
tebliğ değişikliklerinden sonra,
yurtdışında müşterilerin talep
etmiş olduğu analiz raporları da
artık devletimiz tarafından
teşvik kapsamına alındı. Bu da
yine son dönemlerde yoğun
işlem yaptığımız bir teşvik
kalemi.

şimleri kendileri tarafından oldukça kısıtlanmış
oluyor. Yoksa devletin verdiği teşvikler, birçok
yerde yayınlanarak firmaların görmesi için ge-
rekli platform oluşturuluyor.

KOBİ’lerin devlet desteklerini, teşvikleri
kullanmakta yaşadığı en önemli sıkıntılar ne-
lerdir?

Tüm bahsetmiş olduğumuz bu harcamalar
KORAY AKSU

Bölgesel olarak en çok
Marmara Bölgesi’ndeki
KOBİ’ler desteklerden
faydalanıyor. Sanayi
bölgeleri ve limanlar
nedeniyle en yüksek
potansiyel Marmara

Bölgesi’nde. 
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Sağlıklı beslenme bilinci yaygınlaştıkça bu alana
yatırım yapan girişimcilerin de sayısı artıyor. Kek,
börek gibi geleneksel tatların glütensiz, şekersiz

alternatiflerini üreten pek çok yeni marka orta-
ya çıkıyor. Bu alana yönelik potansiyeli gören gi-
rişimcilerden biri de Didem Korkmaz. TED Ankara

Koleji ve Bilkent Üniversitesi Eko-
nomi Bölümünden mezun olduktan
sonra, finans sektöründe satış-pa-
zarlama alanında yöneticiliğe kadar
yükselen Korkmaz’ın dönüm nok-
tası, annelik oluyor. Anne olduktan
sonra, katkısız, sağlıklı gıda konu-
suna odaklanmaya karar verdiğini
söyleyen Korkmaz, “Çocuğumun
beslenmesinde sağlıklı ve keyifli lez-
zetlere yer vermek isterken dışa-
rıdan bu ihtiyacımı karşılayama-
manın sıkıntısını yaşadım. Keyif ve-
ren tatların tariflerinin sağlıklı
formda da uygulanabileceğini de-
neyimledikten sonra bunu insanlara
aktarmaya karar verdim” diyor.

Ankara’ya açılacak
Üretim için profesyonel eğitim

almaya karar veren Korkmaz,
Chef’s Table Mutfak Akademisi’nde
Temel Pastacılık ve Ekmekçilik ala-
nında teorik ve pratik eğitim alıyor.
Şirketi 2014 kasım ayında kuran
Korkmaz, imalathanesi için 100 bin

dolarlık yatırım yapıyor. Altı aylık bir çalışmanın
ardından 2015 Haziran ayında internet üzerinden
sipariş üzerine özel üretime başlıyor. “Healthy Ba-
kery” markası adı altında kendi imalathanesin-
de üretim yapan Korkmaz, sağlıklı, fit, glutensiz
ve kutlama kategorileri altında doğal ve sağlıklı
ürünler geliştiriyor. Healty Bakery’nin bir ihtiyaç
ve tutkunun kesişmesiyle ortaya çıktığını söyle-
yen Korkmaz sözlerine şu şekilde devam ediyor: 

“Zaten mutfak özellikle patisserie benim tut-
kumdu. Çocukluğumun bu tadlarından vazgeç-
meden sağlığımı da korumak istediğim için şe-
kersiz, trans yağlardan uzak, katkısız malzeme-
lerle lezzetli ürünler geliştirmeye başladım. Ço-
cuğum olduktan sonra bu alandaki boşluğu da-
ha fazla hissettim. Böylece Healty Bakery’nin te-
melleri atılmış oldu.”

Şimdilik sadece İstanbul için üretim yapan
girişimci 2017’de Ankara’ya açılmayı planlıyor. Son
altı aydır Ankara’dan gelen yoğun talep doğrul-
tusunda pilot gönderimler yapan Korkmaz,
2017’de Ankara’ya da ulaşmayı hedefliyor. Giri-
şimcinin hedefi 2017 yılında şirketini yüzde 100
büyütmek. Korkmaz, üretim bandını ve çalışan sa-
yısını artırmanın bu yılki en öncelikli projeleri ol-
duğunu söylüyor. 

Anne olduktan sonra katkısız, sağlıklı gıda konusuna odaklanan
ve bu konuda eğitim alan Didem Korkmaz, Healthy Bakery
markasıyla sağlıklı, fit, glutensiz ürünler üretmeye başladı.
Korkmaz, 2017’de Ankara’ya açılmaya hazırlanıyor. Kadın
girişimcinin hedefi 2017 yılında şirketini yüzde 100 büyütmek.
Korkmaz, üretim bandını ve çalışan sayısını artırmanın bu yılki
en öncelikli projeleri olduğunu söylüyor.

Dört kategori var

Ayşegül Sakarya Pehlivan / asakarya@ekonomist.com.tr

Korkmaz, ürünlerin sağlıklı
olduğu kadar lezzetli olmasını da
önemsiyor. Bu nedenle hem
yetişkinlerin hem çocukların
hoşuna gidebilecek özel reçeteler
geliştiriyor. Healthy Bakery’de
ürünler dört kategori altında
sunuluyor. “Keyifli tatlar”
kategorisinde alışılagelmiş, keyif
veren pastane ürünleri olabilecek
en sağlıklı formda üretiliyor. “Fit”
kategorisinde rafine/kimyasal
şeker içermeyen, sağlıklı yağlar
kullanılarak, doğal ürünlerin
içerisindeki mevcut yağ ve
şekerden faydalanarak
hazırlanan şekersiz ve yağsız
ürünler, “glütensiz” kategorisinde
ise isminden de anlaşılacağı gibi
glüten içermeyen ürünler
bulunuyor. “Kutlama”
kategorisinde ise saf çikolata
kullanılarak hazırlanan pastalar
yer alıyor. 

Sağlıklı ürün
işinde büyüyor

DİDEM KORKMAZ
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Üsküdar Üniversitesi’nin Kuluçka Merkezi şirke-
ti olan BrainPark, Gebze Organize Sanayi Bölge-
si (GOSB) TeknoParkı’nda faaliyete geçti. Şirket,
doğrudan ticari ürüne dönüşme potansiyeli olan
girişimleri destekliyor. Başvurular doğrudan
www.brainpark.net sitesine yapılıyor. Başvuru
sonrasında BrainPark ekibi başvuruyu inceliyor
ve gerekli görülürse dış değerlendiricilerden ra-
porlar isteyebiliyor. Desteklenmesine karar ve-
rilen girişimlerin GOSB TeknoPark’ta bulunan ku-

Fikirler ticari
ürünlere dönüşecek

luçka merkezinde yer alma süreci başlatılıyor.
Kuluçka merkezinde ofis temin edilen giri-

şimciler ticari faaliyetlerini bu merkezden Bra-
inPark şirketi ortaklığında yürütüyor. Bu yolla gi-
rişimcilerin piyasaya atılma sürecinde Tekno-
Park’ın sunduğu mali avantajlardan ve kuluçka
merkezinin sunduğu eğitim ve danışmanlık hiz-
metlerinden faydalanmaları hedefleniyor.

Yatırım maliyeti minimuma iniyor
BrainPark bir girişimcinin en önemli so-

runu olarak görünen yatırım maliyeti ko-
nusunda destekliyor. Üsküdar Üniversitesi
TTO ve Parge Koordinatörü Doç. Dr. Barış
Metin; “Genç girişimcilere sağladığımız im-
kanlar arasında en önemlisi yatırım mali-
yeti. BrainPark sayesinde yeni bir şirket kur-
ma, ofis kiralama yada fatura kesme gibi
maliyetlerden kurtulunca girişimce doğru-
dan projesine odaklanıp sadece başarılı ol-
mayı hedefliyor. Bu da ilk etapta girişimci
için en gerekli ihtiyaç olarak dikkat çekiyor”
diyor.

Temel eleme aşamalarından geçen gi-
rişimcilere, kuluçka merkezi içerisinde ofis
verilerek şirket kurma süreçleri başlatılıyor.
Girişimciler, Türkiye’nin AR-GE potansiye-
line ve teknoloji üretme yeteneğine katkı
sağlamak için kurulan TeknoPark’ların
tüm imkânlarından faydalanıyor. Ayrıca şir-
ket kurma başvurusu, faturalandırma ve ra-
porlama alanlarında danışmanlık veriliyor.

Üsküdar Üniversitesi, girişimciliği ve ticarileşmeyi desteklemek için BrainPark şirketini hayat
geçirdi. BrainPark ile genç girişimcilere başlangıç desteği vermek, gelecek vaat eden fikirleri
belirlemek ve bu fikirlerin önünü açmak hedefleniyor. BrainPark, yatırım maliyeti nedeniyle yatırım
yapmaktan çekinen kişileri de şirket kurma, ofis kiralama ve ya fatura kesme gibi maliyetlerden de
kurtarıyor. Böylece kişi doğrudan projesine odaklanabiliyor. 

Proje desteği 
Şirketleşme sürecindeki
girişimlerin TÜBİTAK ve diğer
fonlardan alınacak girişim
sermayesi destek projeleri ile
ilgili başvuru desteği veriliyor.
Girişimci adaylarına üniversite
içinden veya özel sektörden
mentör atanarak şirketleşme
yolunda tecrübe sahibi
kişilerden fikri destek almaları
sağlanıyor. Üsküdar
Üniversitesi öğrencileri,
mezunları ve öğretim üyeleri
kuluçka merkezi
faaliyetlerinden
faydalanabiliyor. Prof. Dr.
Nevzat Tarhan, Furkan Tarhan,
Selçuk Uysaler, Emine Dönmez,
Prof. Dr. Muhsin Konuk, Halide
İncekara ve Doç. Dr. Barış
Metin'den oluşan Üsküdar
Üniversitesi Kuluçka Merkezi
BrainPark Yönetim Kurulu,
genç girişimcilere tüm bilgi ve
tecrübe desteğini veriyor,
onlara gelişme ve büyüme
ortamı sağlıyor. Üsküdar
Üniversitesi Kuluçka Merkezi
BrainPark'la ilgili geniş bilgiye
www.brainpark.net adresli web
sitesinden ulaşabilirsiniz,
başvurunuzu online olarak
yapabilirsiniz.
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Gülay Özgön, ödüllü bir kadın girişimci. Eko-
nomist, Garanti Bankası ve KAGİDER işbirliği ile
düzenlenen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Ya-
rışması’nda 2012 yılında Türkiye’nin Gelecek Va-
at Eden Kadın Girişimcisi seçildi. 2009 yılında
rutin genetik laboratuvar hizmetleri ve araş-
tırma geliştirmenin de yapılabileceği Nesiller Ge-
netik Tanı ve Bilgi Hizmetleri’ni kurdu.

Özgön, doğum öncesi, doğum sonrası, tüp
bebek, kanser, sağlıklı yaşam ile ilgili genetik
hizmetleri vermeye başlayarak, bazı testlerde
yurt dışına olan bağımlılığı azaltmak için AR-GE
çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Tür-
kiye için genetik alanında önemli çalışmalar ger-
çekleştiren Özgön’ün yakın gelecekteki hedefi,
geliştirilen projeleri rutin olarak uygulamak ve
Türkiye'de genetik biliminin yeniliklerini tıp bi-
liminin içine taşımak. Dr. Gülay Özgön sorula-
rımızı şöyle yanıtladı¬:

Kendinizi tanıtır mısınız? Girişimcilik sü-
reciniz nasıl başladı?

Gülay Özgön: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi me-
zunuyum. Klinik farmakoloji ve farmakoloji ana
bilim dalında çalıştım ve uzmanlığımı yaptım,
yine Cerrahpaşa’ da ve Çapa’da ortak bir tıbbi
tanı programında doktoramı tamamladım. Son-
rasında Amerikan Hastanesi’nde farmakoloji de-
partmanında iki yıl çalıştım. Memorial Hasta-
nesi’nde de yaklaşık bir yıl çalıştıktan sonra, ay-
rılıp yaklaşık sekiz yıl önce kendi merkezimi ya-
ni Nesiller Genetiği kurdum.

Genografi kiti hakkında bilgi verir misiniz?

Genografi Kiti, son iki yıldır bir infografi şir-
keti ile yaptığımız çalışmalar sonrasında geliş-
tirdiğimiz tamamen yerli bir ürün. Bu geliştir-
diğimiz kitin yurtdışında benzerlerine rastlamak
mümkün. Ancak biz en yeni metotlarla çalışı-
yoruz. Toplam 271 hastalıkta genetik hastalık ta-
ramasının tükürükten yaparak kişinin bireysel
hastalıklar veya kendi taşıdıkları çocuklarına ak-
taracakları hastalıklarla ilgili bir tarama testi ya-
pıyoruz. Bunun AR-GE’si tamamen bize ait. AR-
GE çalışmalarımızı TÜBİTAK’la birlikte gelişti-
rerek, çeşitli alanlarda kullanmak üzere üç ta-
ne kit yaptık. Bunlardan bir tanesi tüp bebek-
te embriyonun Akdeniz Anemisi incelenmesi için
kullanılan bir kit. Ayrıca anne ve bebeğin kan
uyuşmazlıklarına bakmak için kullanılan bir kit
geliştirdik. Annenin kan grubu ile bebeğin kan

grubu uyuşmadığında bebek için risk olarak gö-
rülen durumlar ortaya çıkabiliyor. Son kitimiz
ise kan kanserlerinde oluşan translokasyonlar
için ilaçların kullanılmasıyla ilgili çalışmalarımız
devam ediyor.

Genografi, ne gibi alanlardan oluşuyor?
Bununla ilgili baktığımızda dört ayrı pa-

ketten oluşuyor diyebiliriz. İlk paketimiz sağlıklı
yaşam paketi. Bir diğeri erken uyarı dediğimiz
kalıtsal olarak hangi hastalıklara yatkınlık ta-
şıdığımızla ilgili. Bu paket, kanserle ilgili erken
uyarıda bulunuyor. Üçüncü paketimiz ise genetik
miras dediğimiz eşimizle çocuk sahibi olmadan
sahip olabileceğimiz genetik risk paketi. En son
panel olarak da bütün 271 paneli bir bütün ola-
rak ele alan 360 derece dediğimiz panel.

Bu nasıl bir katkı sağlıyor?

Gamze Yeğin

“Sağlık kulübü kuracağız”
“Genografi, Türkiye’de geliştirilmiş olan ilk genetik tanıma kiti” diyen Dr. Gülay
Özgön genetik chek up kitinin genetik yapımızı anlamada oldukça önemli
olduğunu ifade ediyor. Özgön, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Çünkü herkes
çocuğunun sağlıklı olmasını istiyor. Kendisi için yapmayacağı şeyi çocuğu için
yapıyor. Demek ki sağlıklı nesil kavramı bizim toplumumuzda oldukça önemli
bir kavram. Bunun için de bizim hedefimiz bu genetik hastalıkların geçirilebilir
olduğunu anlatmak. Genetik hastalıklar aslında erken dönemde tespit edilebilir.
Nasıl grip oluyoruz chek up yaptırıyorsak, burada da genetik chek up
yaptırabiliriz. Bununla beraber biz genografi kiti ile birlikte sağlık kulübü
kurmak istedik. Genografi kurmak istediğimiz sağlık kulübünün ilk adımı
diyebiliriz aslında. Bir başka amacımızda bunları çok pahalı testler olmaktan
çıkarmak ve herkesin ulaşabileceği testler haline getirmek.”

Genetiğin yeni gözdesi 
‘genografi ’

Nesiller Genetik, 2009 yılından bu yana tıbbi genetik alanında hizmet vermeye devam ediyor.
Doğum öncesi, doğum sonrası, tüp bebek, kanser, sağlıklı yaşamla ilgili genetik hizmetleri veren
Dr. Gülay Özgön, “Yaptığımız genografi çalımaları ile hem tıbbi genetik alanına bakış açısını
değiştirmek hem de tekniğin aslında sırf Avrupa’da Amerika’ da değil Türkiye’ de olduğunu da
göstermek istiyoruz” diyor.
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Nasıl yaşamalıyız, ne yapmalıyız, bütün bu
hastalıklar nasıl çocuğumda çıkar ve çocuğumda
çıkması riskli olan hastalıklar nelerdir gibi fay-
dalar sağlayabiliyor. Evlenirken veya çocuğu-
nuz dünyaya gelmeden önce bunun yapılması
gerekiyor. Biliyorsunuz Türkiye’ de akraba ev-
liliği oranları yüzde 30’larda. Bu oranların yük-
sek olduğu yerlerde ise genetik miras dediği-
miz paketimiz oldukça anlamlı. Çünkü bu paket
sayesinde akraba evliliklerinde ortaya çıkabi-
lecek genetik hastalıkların doğmasını engelle-
yebilecek paneller üzerine çalışılabilir.

Uygulanan testler nelerdir peki?
Bütün testleri uygulayabiliyoruz. Bunlar

kromozomun yapısıyla ilgili olanlar olabilir, onun
dışında moleküler dediğimiz DNA seviyesinde-
ki çalışmalar olabilir. Tüp bebeğinizin sağlıklı
olup olmaması ile ilgili de testler yapıyoruz. İs-
ter birey tek başına çocuk sahibi olmak istesin,
ister de yıllarca çocuk sahibi olamamış kişile-
rin olsun. Genetikteki bütün yeni gelişmeleri uy-
gulayarak çocuk sahibi olmalarına katkı sağla-

nabilir.
Önümüzdeki dönemde hangi testler ve ça-

lışmalar ön plana çıkacak?
Önümüzdeki ay anne kanından alınan fo-

tel tanı ile üç kromozom testini yapacağız. Onu
da aktif olarak başlatan ilk biz olacağız. Bununla
ilgili de ön çalışmalarımız devam ediyor. Bununla
birlikte 13-18-21 kromozomlarını tarayarak bi-
yokimyasal olarak tanınan üç testi genetik ola-
rak tarayarak, bu testin kromozom bozukluk-
larının anne daha 8-9 haftalık gebeyken sağ-
lıklı bir gebelik mi yoksa anormal bir gebelik mi
olduğu yönünde bir katkımız olacak.

Büyüme ve ciro hedefiniz nedir?
Yıllık ciromuz yaklaşık 1 milyon dolar. Önü-

müzdeki yıllarda bu rakamı en az yüzde 50 ka-
dar arttırmayı planlıyoruz. Şu an beraber ça-
lıştığımız 25 hastane ve klinik var. Biz bunun yel-
pazesini de arttırmak istiyoruz. Bu yıl ortalama
olarak 200 tane hasta baktık fakat bunu önü-
müzdeki yıl 400’ e çıkartmayı hedefliyoruz.

Yurtdışında da iş ortaklarınız var mı?

Evet, genografinin ortağı olan şirket yurt-
dışında bazı bölgelerde anlaşmalar yaptı. Ro-
manya, Dubai onun dışında görüşmeler yaptı-
ğımız İsveç, Ortadoğu ve Suudi Arabistan var.
Yurtdışında anlaşma yaptığımız yerlere tıbbi so-
nucun hastalara benim tarafımdan sunulması
şartını koştuk. Onların da kendi genetik dok-
torlarına eğitim vereceğiz, onlar da bu sayede
kendi hastalarının raporlarını inceleyebilecek du-
ruma gelecek.

Geleceğe yönelik planlarınızı öğrenebilir
miyiz?

Biz insan sağlığı için çalışan bir grubuz ve
bu anlam da onkolojik genetik alanında geliş-
mek istiyoruz. İlaç firmaları ile iş birliği içeri-
sindeyiz orada neyi geliştirebiliriz diye düşü-
yoruz. Burada genetik datanın biriktirilmesi için
de çeşitli ilaç firmaları ile iletişim halindeyiz. İn-
sanların organlarından değil de kanından biyopsi
çalışmasını geliştirmeyi düşünüyoruz. Kendimizi
geliştirmek istediğimiz bir başka alan da belki
estetik ile ilgili olan alan olabilir.

Gülay Özgön, Kadın Girişimci Yarışması’nın 2012 finalinde
“Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimci” seçilmişti.
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Kent hayatının kalabalık ve yorucu temposu pek
çok insana köy hayatının hayalini kurduruyor.
Metropollerde yaşayan hemen herkes artık
Ege’ye yerleşme hayalleri kurarken Komşuköy,
bu gerçeği iş fikrine dönüştürdü. Uğur Akyıldız,
Oğulcan Atay ve Özden Akyıldız’ın 2014 yılında
kurdukları Komşuköy, üyelerine bilgisayar ba-
şında online olarak yönetilebilecekleri tarlaları-
nın bulunduğu bir sosyal yaşam platformu ola-
rak hizmet veriyor. Kent insanına kendi tarla-
sından ürün alma imkânı veriyor.

Komşuköy ekibi, sizin adınıza ektiği ürün-
lerin bakımını yapıyor ve hasat zamanında tar-
ladan çıkan ürünleri adrese yolluyor. 2014 yılında
hayata geçen bu uygulama, 2016 yılında 1 mil-
yon TL ciroyu aştı. 2017’de ise ciro beklentisi 2,5
milyon dolar olan Komşuköy’ün 5 yıl içinde 33,5
milyon dolar ciroya ulaşması hedefleniyor. Bir
sonraki hedef ise yurtdışına açılmak.

Kendi alanında ilk
Komşuköy, üyelerin doğal yöntemlerle

GDO’suz, hormonsuz, herhangi bir kimyasal kul-
lanılmadan, sağlıklı ve lezzetli ürünler üretebi-
leceği, bilgisayar başında online olarak yöneti-
lebilecekleri tarlalarının bulunduğu bir sosyal ya-
şam platformu. Bu girişime Komşuköy adı, şe-
hir merkezine komşu olmasından ve  gelenek-
sel komşuculuk esaslarından yola çıkılarak ko-
nuldu. Komşuköy projesinin kendi alanında ilk
uygulama olarak hayata geçtiğini söyleyen Öz-
den Akyıldız, hedeflerinin büyük olduğunu söy-
lüyor. 2017 yılında 2,5 milyon dolar ciro öngör-
düklerini kaydeden Akyıldız,  girişimin kuruluş
hikâyesini ise şu sözlerle anlatıyor: 

“Komşuköy projesini geliştirmeden önce, üç
ortak, sahibi olduğumuz tasarım ajansıyla fark-
lı sektörlerden yerli ve yabancı birçok firmaya
hizmet veriyorduk. Reklamcılık sektöründeydik
yani. İşimiz gereği, sürekli olarak şehrin mer-
kezinde bulunmamız gerekiyordu. Plazalar ara-

Sibel Atik / satik@ekonomist.com.tr

Hedefi, 5 yılda yaklaşık  
35 milyon dolar ciro

Uğur Akyıldız, Oğulcan Atay ve Özden Akyıldız’ın 2014 yılında
kurdukları Komşuköy, 5 yıl içinde yaklaşık 35 milyon dolar ciroya
ulaşmayı hedefliyor. Üyelerine bilgisayar başında online olarak
yönetilebilecekleri tarlaların bulunduğu bir platform sunan
Komşuköy’ün asıl hedefi, yurtdışına açılmak. 

ÖZDEN AKYILDIZ

UĞUR AKYILDIZ

OĞULCAN ATAY
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sında geçen yoğun mesai saatleri, giderek do-
ğadan uzaklaşmamıza sebep oluyordu. Doğa ve
doğal olan her şey bize uzak kalıyordu. Zaman
içinde bu eksikliği yaşayanların sadece biz ol-
madığımızı fark ettik. Şehir insanlarının doğay-
la bağlarını kuvvetlendirecek bir yol aramaya baş-
ladık. Ardından 2014 yılında Komşuköy’ü haya-
ta geçirdik.” 

İstanbul gibi bir metropolde yaşamanın
avantajları yanında, doğadan giderek kopmak gi-
bi bir dezavantajı olduğunu da söyleyen Akyıl-
dız, özelikle gıda konusunda, besin değerinin her
geçen gün düştüğünü belirtiyor. Eski lezzetlerin
neredeyse tamamen kaybedildiği, sağlıksız ürün-
leri tüketmek mecburiyetinde kalındığını anla-
tan Akyıldız, Komşuköy’ün şehirden ayrılmadan
güvenle tüketilebilecek gıdalara ulaşma imkânı
sunduğunu kaydediyor. 

Profesyonel çiftçilik hizmeti
Komşuköy’ün sadece tarım yapılan bir yer

değil, doğayı merkezine koyan bir hayat tarzını
temsil ettiğini dile getiren Özden Akyıldız, ope-
rasyon ekibi ve tarla ekibi ile lojistik departma-
nı da eklendiğinde 20 kişilik bir ekiple hizmet ver-
diklerini söylüyor. 

Merkezi, İstanbul Beykoz’da yer alan Kom-
şuköy’ün üyeleri arasında bireysel katılımcıların

yanı sıra birçok yerli ve yabancı marka da yer
alıyor. Komşuköy üyelerine kendi ürünlerini ye-
tiştirebilecekleri profesyonel çiftçilik hizmeti su-
nuyor. İsteyen kendi tarlasıyla bizzat ilgilene-
bildiği gibi, isteyenlerin de ekim, bakım ve ha-
sat işlemlerinin tamamı Komşuköy’ün profes-
yonel kadrosu tarafından gerçekleştiriliyor. Tar-
lalarda bulunan kameralar sayesinde ise tarla-
lar 7/24 online olarak izlenebiliyor. Ürünler ha-
sat dönemi boyunca her hafta tarladan toplan-
dığı gün üyelerin adreslerine teslim ediliyor. 

Tarlada etkinlikler düzenleniyor 
Ürün yetiştiriciliğinin yanında düzenli ola-

rak çiftlik workshopları veriliyor. Dönemsel ola-
rak tereyağ yapım atölyeleri, korkuluk festival-
leri, turşu yapımı veya salça yapımı gibi farklı içe-

rikli atölyeler oluyor. İsteyen üyeler tarlada da
vakit geçirebiliyor, kendi ürünlerinin hasatları-
nı yapabiliyorlar, haftasonları sosyal alan olan
Köy Kahvesi’nde düzenlenen etkinliklere katıla-
biliyor.

Etkinliklere bireysel kullanıcıların yanı sıra
şirketlerin de ilgi gösterdiğini ifade eden Özden
Akyıldız “Hem takım içi motivasyonu arttırıcı faa-
liyetler kurgulayabiliyor, sosyal sorumluluk pro-
jeleri ile birleştirebiliyorlar hem de kendi yetiş-
tirdikleri ürünler ile benzersiz kampanyalar ta-
sarlayıp, müşterilerine farklı bir deneyim ya-
ratmış oluyorlar. Ayrıca öğrenimi deneyime da-
yalı kurgulamak isteyen eğitim kurumları da tar-
la kiralamaları yaparak, Komşuköy’ü eğitim
sistemlerine adapte etmeye başladılar” diyor. 

2018’de yurtdışına açılıyor
Komşuköy Beykoz’da yer alıyor. Fakat sistemi Türkiye’nin farklı
bölgelerindeki çiftçilerin de dahil olabileceği bir alt yapıya kavuşturmak
üzere çalışmalar sürüyor. 2017 itibari ile hayata geçmesi beklenen bu
entegrasyonlarla, artık Anadolu’dan da ürünler gelecek. Ardından sitenin
üyelik sistemini farklı ülkelere de adapte edilebilir hale dönüştürmek için
çalıştıklarını dile getiren Özden Akyıldız, “Komşuköy’ün işleyişi ve
sahiplendiği vizyon, global bir bakış açısı ile tasarlandı. 2018 ortalarında ilk
yurtdışı açılımımızı lanse edeceğiz” diye konuşuyor. 
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2016’nın yatırım alan
yabancı girişimleri

Kickstarter, kitle fonlama deyince akla gelen ilk platformlardan biri. Platform, 2016 sonunda
yayına aldığı ‘Kickstarter Live’ gibi servisleriyle de kitle fonlama süresince destekçiler ve proje
sahipleri arasındaki etkileşimi arttırmayı amaçlıyor. Teknoloji ve tasarım kategorilerinde 2016
yılı boyunca şu ana kadar listelenen kampanya sayısı ise 11 binin üzerine çıktı.  2016 yılında
dikkat çeken Kickstarter kampanyalarını sizler için derledik. 

Nura: Her kişinin farklı ses ve
frekans aralıklarında daha iyi bir
dinleme deneyimine sahip
olmasından yola çıkan Nura,
kullanıcıların dinleme
alışkanlıklarını öğrenip dinleme
deneyimini ve yayın frekansını
optimum seviyeye indirebiliyor.

Ossic X: Özellikle arttırılmış
gerçeklik (VR) ve oyun severler
için 3 boyutlu bir dinleme
deneyimi sunan Ossic X,
kullanıcının kafa ve kulak
yapısına göre de en uygun ses
kalitesini kendi belirleyebiliyor.

Basslet: Giyilebilir ‘subwoofer‘
(derin bas hoparlör) sistemi olan
Basslet, kullanıcıların müzik
dinlerken bass tonlarını
vücudunda hissetmesini sağlıyor.
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DashBot: Dashbot, ‘hands
free‘ araç kiti ve ses
kontrollü bir sürüş
asistanı. 49 dolarlık cazip
fiyat etiketli Dashbot’un
Spotify, Google Maps ve
Apple Music gibi
entegrasyonları sayesinde
arama yapma,
mesajlaşma, yol tarifi
alma ve farklı çalma
listeleri üzerinden müzik
dinlemek mümkün.
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Bonjour: Yapay zekanın gündelik
hayatta kullanımına dair başarılı
bir örnek olan akıllı çalar saat
Bonjour, hobi ve ajandalarımızı
öğrenip bize farklı önerilerde
bulunabiliyor.
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Vi: Yapay zeka destekli dinleme
cihazı Vi’yi; Fitbit, Amazon Echo
ve bir çift Beats’in bir üründe bir
araya getirilmiş versiyonu
olarak tanımlamak mümkün.

Sgnl: Akıllı saat kayışı Sgnl’in kemik iletimi
sayesinde parmağınızı kulağınıza götürerek
aramalara cevap verebilme özelliği 2016 yılı
kampanyalarından hala akılda kalanlar
arasında. Sgnl ayrıca akıllı saatler dahil
bütün saatler ile de uyumlu bir kayış.

Wynd: Kolektif veriden yararlanan ve bu
verileri bir havuzda toplayarak hava
kalitesini arttırma amaçlı kullanan akıllı
cihaz Wynd, soluduğumuz havayı toz, sigara
dumanı ve alerjenler gibi zararlı
partiküllerden arındırmaya yarıyor.

Vue: Görüntüsü normal bir gözlükten farksız olan
akıllı gözlük Vue, müzik dinlemek, aktivite takibi
yapmak, Sgnl’da olduğu gibi kemik iletimli ses
özelliğiyle telefonlara cevap vermek ve kablosuz şarj
gibi dikkat çekici özellikleriyle gerçekten 2016 yılının
en cazip kampanyalarından biri olmayı başardı.

Alex: Akıllı telefon ve bilgisayar
kullanımının artmasıyla sıkça
karşılaşılan boyun ve bel
ağrıları için geliştirilen Alex
giyilebilir bir duruş koçu. Yanlış
açılarda eğilme durumunda
duruşunuzu düzeltmenizi
sağlayan titreşimler göndererek
sizleri uyarabiliyor.

Monument: 2016 yılı,
Kickstarter’daki yerli
kampanyalar için de dikkat
çekici sonuçların ortaya
çıktığı bir yıl oldu. Yapay zeka
destekli depolama aracı
Monument, 703 bin dolar fon
toplayarak Kickstarter’da en
çok fon toplamayı başaran
Türk girişimi oldu.
Hedefledikleri desteğe
ulaşmayı başaran diğer yerli
girişimler ise bir Türk
girişimcinin İngiltere’de
geliştirdiği kod yazmayı
öğreten oyun konsolu 2048,
gelişmiş fotoğraf makinesi
kumandası MIOPS MOBILE ve
SixFab’ın Nesnelerin İnterneti
(IoT) ürün ailesi oldu.

Vinci: Vinci, sim kart takılabilir
özelliği sayesinde telefon veya tablet
gibi başka herhangi bir cihaza ihtiyaç
duymuyor. Dikkat çekici tasarımı ve
kontrol paneli görevi gören 3.2 inçlik
dokunmatik ekranıyla bir kulaklıktan
çok kulağımızda taşıdığımız bir akıllı
asistanı çağrıştırıyor.
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LVL: İlk hidrasyon ölçer bileklik.
Günlük su ihtiyacınızı kontrol
altında tutmaya yarayan bileklik
aynı zamanda kalori, ruh hali ve
kalp atışı gibi temel sağlık
verilerini de monitör ediyor.

Knocki: Hedeflediği destek miktarına bir saat gibi
çok kısa bir sürede ulaşmayı başaran cihaz Knocki
etrafınızdaki herhangi bir yüzeye dokunmatik
özellikler ve aksiyonlar kazandıran bir diğer dikkat
çekici girişim olarak 2016’da başarıya ulaştı.

Kickstarter’da bu yıl çocuklar için geliştirilen, programlanabilir kitler
ve robotlardan oluşan kampanyalar fazlasıyla ilgi gördü. Çocukların
teknolojiyle erken yaştan itibaren tanışmasına olanak tanıyan
harekete duyarlı programlanabilir kit Technology Will Save Us,
kamera, hoparlör ve ışıklı panodan oluşan Kano ve programlanabilir
başlangıç drone’u olan AirBlock projeleri, evde çocukların eğlenirken
öğrenebilecekleri kitler ile bu alanda yer alan girişimler oldu.
Cubetto’nun fiziksel programlama dili ve Root’un herhangi bir yüzeyi
interaktif programlama alanına çevirebilen robotu ise 3 ve üzeri
yaştaki çocukların, programlama temellerini fiziksel arayüzler
üzerinden araştırmaya ve öğrenmeye davet etti. YE
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Türkiye’de her yıl 1 milyonun üzerinde bebek do-
ğuyor. Bebek sahibi olan ebeveynlerin olmazsa
olmaz ihtiyaçları var. Bunlardan biri de bebek
arabası. Türkiye’de bebek arabası pazarının bü-
yüklüğü bugün 40 milyon dolar civarında. Yılda
yaklaşık 350 bin adet bebek arabası satılıyor. Pa-
zarda pek çok yerli ve yabancı marka var. An-
cak pazardaki ürünlerin yüzde 97’sinin ithal ol-
duğunu bu noktada söylemek gerekiyor. Pazar-
da her gelir grubuna uygun ürün mevcut. Üst ge-
lir grubuna yönelik arabaların toplam pazardan
aldığı pay yüzde 10’lar düzeyinde. Türkiye’de sa-
dece bu segmente fokuslanmış bir şirket var; Me-
dizane.

2013 yılında bu şirketi kuran Can İmir, bu-
gün dünyaca ünlü bebek arabası markalarının
Türkiye temsilciliğini yapıyor.

Bu segmentte ciro ve satış adedinde pazar
lideri konumunda olduklarını söylüyor İmir.
Yaptığı pazarlama ve satış çalışmalarıyla mar-
kaların kısa sürede pazarda yer edinmesini sağ-

“Lüks bebek
arabasında lideriz”

layan İmir, ayrıca şirket bünyesinde besin des-
tek ürünleri ve tıbbi cihaz ithalatı da gerçekleş-
tiriyor.

Ünlülerin tercihi 
Şirketin Türkiye temsilciliğini ilk aldığı mar-

ka; Inglesina. Bu markayı temsil etmeye başla-
dıkları ilk yıl satışlarını 6 kat artırdıklarına de-
ğinen Can İmir, başarının sebebini ise konsant-
rasyon ve doğru satış noktası seçmek olarak özet-
liyor.  Ardında ise Doona markasının temsilcili-
ğini alıyor İmir. Piyasada ilk ve tek oto koltuğu-
na dönüşen bebek arabası kategorisini Doona ile
yarattıklarını ifade eden İmir, konuşmasını şöy-
le sürdürüyor: 

“Tüm dünyada büyük ilgi gören bir marka
oldu. FC Barcelona'nın ilk 11'inin 7'si bebekleri
için Doona'yı tercih etti. Aynı şekilde Eros Ra-
mazzotti, Monako Prensesi Charlene, Blake Li-
vely, Wayne Rooney, Frank Ribery ve daha bir-
çok ünlü kişi. Biz buradaki lansmanı Mayıs ayın-

da yaptık. Türkiye’ye getireli bir yıl olmadı ama
satış grafikleri hızla yükseliyor.”

Satılan ürünlerin fiyatları ise bin 600- 5 bin
TL arasında değişiyor. Bu ürünlerin anne baba-
ların hayatını kolaylaştırdığını ifade eden İmir,
özellikle Inglesina’nın İngiliz Kraliyet Ailesi’nin
de tercih ettiği bebek arabası modelinin Türki-
ye’de de alıcı bulduğunun altını çiziyor. 

Türkiye’de 40 milyon dolar büyüklüğe sahip bebek arabası
pazarında üst gelir grubuna yönelik araba segmentinin aldığı
pay yüzde 10 seviyesinde. Bu segmentte varlık gösteren ve
Inglesina ile Doona markalarının temsilciliğini yapan
Medizane’nin sahibi Can İmir, segmentte ciro ve satış adedinde
üç yılda pazar lideri olduklarını söylüyor. 

Fatoş Bozkuş / fbozkus@ekonomist.com.tr

Yeni ürünler yolda  Bebek arabası dışında Dr. Fisher’ın bebek bakım
ürünlerini de Türkiye’ye getiren şirketin eczane kanalında 3 tane besin ve gıda
takviyesi ürünü var. Bu ürünlerin formüllerinin kendilerine ait olduğunu üreti-
mini ise Vefa İlaç’ın yaptığını söyleyen Can İmir, ayrıca tıbbı cihaz ithal da ger-
çekleştirdiklerinin üzerinde duruyor. Şirketin bugünkü toplam büyüklüğünün
6,5 milyon TL olduğunu ifade eden İmir, yeni ürün ithalatı için de görüşmeleri
sürdürdüklerinin belirtiyor. 

CAN İMİR
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Hayatındaki ihtiyaçlardan yola çıkarak hobisini işe
çeviren bir girişimci Aslı Şen… Bilkent Üniversi-
tesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Şen, bir
süre profesyonel hayatta çalıştıktan sonra için-
deki girişimcinin sesini dinliyor. 2005 yılında Bel-
lamom markasını kuran dört yılın ardından bu
markayı ortağına satan Şen, yaklaşık bir yıl ön-
ce kişisel bakım markası Ashley Joy’u yarattı. Ash-
ley Joy’un hikayesi markanın yaratıcısı Aslı
Şen’in kendi saçlarına bir bakım ürünü arama-
sıyla başlıyor. İşlem görmüş saçlarının zamanla
doğallığını, sağlığını ve ışıltısını kaybettiğini fark
eden Şen, bunun önüne geçmek için birçok ürün
deniyor ancak istediği sonuçları alamıyor. Bunun
üzerine doğal ürünleri denemeye karar veriyor.
Aktarları gezerek kendisi için özel bir bakım ürü-
nü geliştiriyor.

24 farklı ve doğal yağı birleştirerek bir ka-
rışım hazırlayan Şen, bu karışım sayesinde saç-
larının sağlığına kavuştuğunu görüyor. Bunun üze-
rine bu ürünü hem ailesine hem de arkadaşları-
na hediye ediyor. Kullanan herkes memnun ka-
lınca bu karışımı, saçlarıyla sorun yaşayan diğer
kadınlarla paylaşmak istiyor. Böylece hobisini işe
dönüştürüyor Şen. Konusunda uzman bir ekip ku-
ruyor ve Ashley Joy markasının ilk adımları atı-
lıyor. Bu süreçte kimyagerler ve yabancı bitki bi-
lim uzmanlarıyla çalışan Şen, ürünlerini yerli bir
üretici olan Tekirdağ – Çerkezköy’deki Hunca tes-
islerinde üretiyor.

Ashley Joy’u
yurtdışına açacak

İki kat büyüyecek
Ashley Joy markası altında dört farklı saç ba-

kım ürünü bulunuyor. Aslı Şen, önümüzdeki dö-
nemlerde markasına eklemeyi düşündüğü cilt te-
mizleme ve vücut bakım ürünleri için de AR-GE
çalışmaları yapmaya devam ediyor. Ürünlerde pa-
rafen ve parafin bulunmadığını söyleyen Şen, “Bu
ürünlerin hepsinin temelinde argan yağı var. El-

bette argan yağı ile birlikte birçok fay-
dalı başka yağ karışımı da bulunuyor.
Tamamen doğadan gelen malzeme-
lerle doğal ürünler üretmeyi hedef-
liyoruz” diyor.  

Yaklaşık 10 aylık süreçte 50 bin
adetlik üretim yapılmış durumda. Bu
ay Watsons’larda satılmaya başlan-
masıyla daha geniş bir kitleye hitap
edeceklerini söyleyen Şen, ilk aşa-
mada 100 mağazada yer alacakları-
nı söylüyor. Şen’in hedefi 2017 sonuna
kadar iki kat büyümek. Yurtiçinin ya-
nı sıra yurtdışına da açılmayı planlı-
yor girişimci. Dubai, Azerbaycan ve
İran’la görüşmelerin sürdüğünü söy-
leyen Şen, “Bu yıl bu üç noktadan bi-
rinde mutlaka olmayı planlıyoruz.
Yurtdışında biraz alt yapımızı oluş-
turduktan sonra Avrupa’ya açılmayı
planlıyoruz” diyor. 

İşadamı ve Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’in gelini Aslı
Şen, yaklaşık bir yıl önce kurduğu kişisel bakım markası Ashley
Joy’la yurtdışına açılmaya hazırlanıyor. Dubai, Azerbaycan ve
İran’la görüştüklerini söyleyen Şen, “Bu üç noktadan birinde bu
yıl kesin olacağız. Bu üç ülkeden birine adım attıktan sonra
başlayıp daha sonra Avrupa’ya açılmayı planlıyoruz” diyor.

Ayşegül Sakarya Pehlivan / asakarya@ekonomist.com.tr

Yeni bir marka geliştirdi Kendi ihtiyaçlarından yola çıkan Şen,
şimdi de arkadaşı Eda Kosif’le birlikte Loox isimli bir marka yarattı. Şen mar-
kanın ortaya çıkış hikayesini şu şekilde anlatıyor: “Ben çok gözlük severim. Bir
gün dolaplarımı düzenlerken gözlüklerimi saklayabileceğim düzgün bir sak-
lama kutusu olmadığını fark ettim. Bununla ilgili Eda’yla konuşurken bu ihti-
yaca yönelik bir marka yaratmaya karar verdik.” Kısa bir süre önce kurulan
Loox henüz sadece internette satılıyor. Şen, 2017’de satış noktalarını artıracak-
larını söylüyor. 

ASLI ŞEN
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Yaklaşık 6 milyar dolarlık ticaret hacmine
sahip olan ve geçen yıl 4 milyar dolarlık ih-
racat gerçekleştiren Avrupa birincisi iç gi-
yim sektörü, kalifiye personel sıkıntısı ya-
şıyor. Her yıl düzenli olarak büyüyen ve 2
milyon kişiyi istihdam eden iç giyim sektö-
rü, 50 bin kalifiye personel arıyor.

Türkiye İç Giyim Sanayicileri Derneği
(TİGSAD), iç giyim sektöründe hizmet veren
firmaların yurtdışı ile bağlantılarını kuv-
vetlendirmeyi, üretimde kalite standardını
arttırmayı ve tüketiciyi bilinçlendirmeyi
amaçlıyor. TİGSAD kendi içinde oluşturdu-
ğu komisyonlar ile öncelikli olarak sektö-
rün önemli sorunları arasında yer alan eği-
tim, haksız rekabet, devlet ve sivil toplum
örgütleriyle ilişkiler, yurtdışı ile ilişkiler ve
fuar organizasyonları ilgili konularda sek-
töre çözüm üretiyor. İç giyim sektörünün
hedeflerini TİGSAD Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Eşref Geyik ile görüştük.

Derneğinizi kısaca tanıtır mısınız?
TİGSAD 2002 yılında iç giyim sektörünün se-

si olma misyonuyla kuruldu. Sektörümüzün so-
run ve ihtiyaçlarını tespit ederek çözüm öneri-

leriyle birlikte yetkili makamlara iletmenin ya-
nında, değişen dünya koşullarına uyum sağla-
yarak sürdürülebilir rekabet gücünün temini için
projeler üretiyoruz. Üye firmalarımızın verimli-
liklerinin, ürün kalitelerinin artırılması amaçlı, ye-
niliklerle ilgili bilgilendirme toplantıları düzen-

leyerek, üyelerimiz arası dayanışma ve iş-
birliğini geliştirme çabasındayız. Özetle tüm
sektörü kucaklayan çözüm ve destek mer-
kezi olmaya çalışıyoruz.

İç giyim pazarının Türkiye’de ulaştığı bü-
yüklük nedir?

Eşref Geyik: Sektör, geçen yıl yaklaşık
6 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Sektörün 4
milyar dolarını ihracat oluşturuyor. Geriye
kalanı ise iç pazar. TİGSAD olarak bünye-
mizde şu an 340 üyemiz var. İç piyasada bi-
zim üyelerimizin yüzde 80’i ihracat yapıyor.
Geriye kalan yüzde 20’lik üretici firmamız ise
kargo baskısıyla üretim yapıyor. İç giyim sek-
töründe 5 yıla bakarsak yüzde 80 büyüdü-
ğümüzü söylemek mümkün. Bunu da şuna
bağlayabiliriz; iç giyim biraz ev giyimi de ol-
du yani bireyler artık dışarı çıkarken rahat
bir şeyler giymeye bakıyorlar.

Dış pazarda Türkiye’nin domine ettiği ül-
keler hangisi?

Öncelikle şunu söylemem gerekir ki üretti-
ğimiz ürünlerin yüzde 80’ini yurtdışına ihraç edi-
yoruz. Avrupa bizim için önemli bir pazar. Onun
dışında da Afrika, Çin ve Malezya gibi ülkelere
de ürün gönderiyoruz. Asya Bölgesi, Amerika, Av-
rupa ve Güney Afrika ile temas halindeyiz.  Bu-
nun yanı sıra Dubai, Kuveyt, Katar gibi ülkelere
de ihracatımız var.  Fason üretimimizi daha çok
Avrupa'ya ihraç ediyoruz. Türk markalarını ise
Ortadoğu, Kuzey ve Orta Afrika, İran, Pakistan,
Azerbaycan, Türk Cumhuriyetleri, Rusya ve Uk-
rayna gibi ülkelere ihraç ediyoruz.

Son dönemde özellikle yerli firmalar iç gi-
yim sektörüne girmeye başladı. Söz konusu bu
duruma nasıl bakıyorsunuz?

Şu an da Koton ve Lc Waikiki gibi firmala-

Türkiye ekonomisinde yarattığı istihdam ve ihracat payıyla oynadıkları önemli rolü daha şeffaf
biçimde sergilemek için TİGSAD çatısı altında toplanan Türkiye İç Giyim Sanayicileri Derneği, 2
milyon kişiye istihdam imkânı sağlıyor. TİGSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eşref Geyik, son
dönemde Lc Waikiki, Koton gibi şirketlerin iç giyim sektörüne girmesine sıcak bakmıyor. Geyik, “Biz
onların bu sektöre dâhil olmasını istemiyoruz. Çünkü bizim sektörümüz çok özel bir sektör” diyor.

Gamze Yeğin

“İç giyime 50 bin kalifiye eleman aranıyor”
Üniversite’den mezun olduktan sonra işsiz kalan öğrenci sayıların artmasına
da değinen TİGSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eşref Geyik, öğrenciler
için yeni bir uygulama alanı oluşturduklarından bahsetti. Bu kapsamda
üniversitede okuyan öğrencilerin beş günlük okul sürelerinin üç gününü staj
yaparak geçireceklerini bu sayede üniversiteden yeni mezun olan gençlerin iş
bulma sıkıntısı yaşamayacaklarını ifade etti. Geyik, “Depodan başlayarak,
makineci, ürün sevkiyatı, ürün pazarlamacı gibi alanlarda toplam 50 bin işçi
arıyoruz. Bu kapsamda Kültür Üniversitesi ve Aydın Üniversitesi ile işbirliği
içerisindeyiz.” 

“Hazır giyim firmaları iç giyim  sektörüne girmesin”
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rın böyle bir girişimi var, diyebiliriz. Biz onların
bu sektöre dâhil olmasını istemiyoruz. Çünkü bi-
zim sektörümüz çok özel bir sektör. Onların bi-
zim pazarımıza girmesi, bizi yok etmez fakat şöy-
le bir durum da var, marketlerde bile iç giyim
ürünleri satılmaya başlandı, bu da üretilen
ürünlerin kalitesini düşürüyor. Biz de iç giyim sek-
töründe ürünlerin kalitesinin düşmemesi adına
bu girişime olumlu bakmıyoruz.

2017 yılı için dernek olarak hedefleriniz ne-
lerdir?

Bizim dernek olarak ilk hedefimiz üretici gel-
diği zaman Türkiye’ de üretim yapılmamış ima-
jının oluşmaması. İçinde bulunduğumuz 2017 yı-
lı için ise şu andaki satış ağımızı biraz daha ge-
nişletmek istiyoruz. Amerika, Afrika ve Çin’e de
ürün vermeyi hedefliyoruz. Onun dışında  aylarca
emek verdiğimiz 9-11 Şubat tarihleri arasında Li-
nexpo Fuarı’nı gerçekleştirdik. Yaklaşık olarak 10
bin kişinin katıldığı fuara 50 ülkeden de katılımcı
geldi. Fuarda 150’ye yakın marka yer aldı. 

Sektörünüzün önündeki sıkıntılar nelerdir?
En büyük sıkıntımız bütün dünyadaki olay-

lar yani her ülkenin kendi içerisindeki sorunla-
rı diyebiliriz. Sonrasında dolardaki bu artışlar iniş-
ler de tüm dünyayı etkiledi. Bizim istediğimiz
tekstile ağırlık verilmesi. Eğer Türkiye’de teks-
til olmasa ağır sanayide olmadığı için Türkiye eko-
nomisi için zor bir durum oluşabilir. Yine aynı şe-
kilde bir diğer sıkıntıyı ise makineci, depocu, ke-
simci gibi mesleklerde hissediyoruz. Yeni nesil
gençler konfeksiyon sektöründe çalışmaya pek
sıcak bakmıyor. Bu nedenle de bu alanlarda boş-
luklar oluşuyor.

İç giyimin yeni trendi çekmecelere ürünle-
rin konulması hakkındaki düşünceleriniz neler-
dir? Bu girişimi nasıl buluyorsunuz?

O bir pazar tekniğidir. Eğer yeni bir işe gi-
receksiniz mutlaka kendinizi, mağazanızı yeni-
lemeniz gerek. Bu aslında müşterilerin dikkat çek-
sin diye yapılan bir girişim. Ben alıcı kitlelere ürü-
nü gerçekten satan kişiden almalarını öneririm.
Onlar ürünü ne kadar kaliteli yaparlarsa yapsınlar
bir bayan sadece acil ihtiyaçları için ürünü alır
ve gider. 

PROF. DR. ALİ BEBA“Hazır giyim firmaları iç giyim  sektörüne girmesin”
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Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER),
Turkish Women’s International Network (Tur-
kishWIN) ve UPS’in işbirliğinde hayata geçirilen
ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’nin desteği
ile düzenlenen Kadın Liderlik Platformu (KLP),
yeni yılın ilk zirvesini gerçekleştirdi. Zirve, özel
sektörde kadın istihdamını ve liderliğini arttır-
mak üzere çalışan tüm kurumsal liderlerin, ken-
di aralarında fikir ve deneyim paylaşımında bu-
lunmalarını sağlayarak bu konuda farkındalık ya-
ratmayı hedefledi. “Fırsat Eşitliği, İyi Örnekler ve
Zorluklar”, “Kurumların Dönüştürücü Gücünün
Harekete Geçirilmesi” ve “Liderlikte Kadın İçin
Yol Haritası” başlıkları tartışıldı. KLP Zirvesi’nin
açılışında konuşan KAGİDER Yönetim Kurulu Üye-
si Bahar Kayserilioğlu, kadınların iş yaşamına ka-
tılamaması ya da yöneticilik pozisyonlarına
yükselememesinin önünde hala birçok engelin
bulunduğunu ifade ederek, bu etkenlerin başında
kadına atfedilen çocuk bakımı, evin düzeni gibi
kültürel kodlanmaların geldiğini söyledi.

İş hayatında kadın lider
daha çok çıkmalı

Ayrımcılık var
Çalışan ya da çalışmak isteyen kadından, iş-

yaşam dengesini kurmada erkeğin aksine birden
çok rolü üstlenmesin ve her birini de başarıyla
yerine getirmesinin beklendiğini söyleyen Bahar

Kayserilioğlu, “CEO düzeyinde olan kadınlara, iş-
yaşam dengesini nasıl kurduklarına dair sorular
geliyor. Erkek CEO’lara bu soruların hiç sorul-
maması, bunun en net örneklerinden biri” de-
di. Kültürel kodlanma bir yana, kadınların iş ya-

Kadın Liderlik Platformu ikinci zirvesinde kurumlarda daha fazla kadının istihdama katılması,
güçlenmesi ve güçlendirilmesi, kurumlarda eşitlikçi dil ve kadınların daha fazla liderlik
pozisyonlarında yer almasının ‘Nasıl’ sağlanacağı tartışıldı. Zirvede  “Fırsat Eşitliği, İyi Örnekler ve
Zorluklar”, “Kurumların Dönüştürücü Gücünün Harekete Geçirilmesi” ve “Liderlikte Kadın İçin Yol
Haritası” başlıkları masaya yatırıldı.

Burcu Tuvay / btuvay@ekonomist.com.tr

TURKİSHWIN VE BİNYAPRAK KURUCUSU MELEK PULATKONAK 

“Teknoloji kadınlara fırsat eşitliği sağlayacak”
“4 yıldır kız kardeşlik ağıyla el ele vermiş durumdayız. Artık tüm dünyada değişim ve dönüşümün zamanı.
2020’de ABD’de serbest çalışanın istihdama katılım oranı yüzde 43 olacak. Uzmanlıklar bu noktada çok
önemli hale geliyor. Global istihdamın yüzde 76’si ise milenyumlardan oluşacak. Teknoloji bugüne kadar
başımızı döndürüyordu, ama artık uçuracak. Hayatımıza henüz girmemiş teknolojik gelişmeler yaşayacağız.
Meslek tanımlarımız değişecek. Teknoloji kas gücü gerektiren her yerde kadının eşitlendiği ortamları da
beraberinde getirecek. Kadına fırsatların çoğaldığı çok taze bir döneme giriyoruz. Bu süreçte rol modellerin
dijitale taşınması ve onarıcı liderlik unsurlarını çok önemsiyoruz.”
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“Potansiyellerimizin 
farkına varmalıyız”
Zirvede konuşan UPS Türkiye Ülke İnsan

Kaynakları Müdürü Özge Yılancıoğlu Erol ise
kadının görünür olabilmesi ve kendi potansi-
yelinin farkına varabilmesi için hem ticari hem
de liderlik anlamında gelişmesi gerektiğini be-
lirtti. Bunu UPS olarak desteklediklerini ifade
eden Özge Yılancıoğlu Erol, “Onlara hem
müşteri hem toplum hem de kişisel gelişim ba-
cağında fırsatlar sunmalıyız. Biz buna 2010 yı-
lında başladık. 2013 yılında ise artık sadece UPS
içinde değil, ‘bütün kadınlar için neden dü-
şünmüyoruz”, dedik. Tam da bu noktada KA-
GİDER ve TurkishWIN ile buluştuk. 4 yıl önce
de KLP’nin temelini attık. Her birimiz kendi şir-
ketimizdeki potansiyel kadın güçlerini oluştu-
rabileceğimiz güzel anekdotlar yarattık” dedi.

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Kuru-
cu Üyesi, Borusan Danışmanlık Yönetim Kurulu
Başkanı Canan Ercan Çelik ise konuşmasında,
iş dünyasında dengelerin değişmesini, yöne-
tim kurullarında kadınların izi, yeri ve fırsat eşit-
liği olması gerektiğini ve bunun için çalıştıklarını
bildirdi. Kadın iş birliği sihrine inanarak, bu plat-
formda olmaya ve bu amaçla çalışmaya sürekli
ve yılmadan devam edeceklerini açıklayan Ca-
nan Ercan Çelik, “Çeşitliliğin, katılımcılığın, eşit-
lik anlayışının ekonomilerde olduğu gibi de-
mokrasilerin de bir vazgeçilmezi olduğunu bi-
lerek, bu amacın hizmetkarı olacağız. Birbiri-
mizi destekleyici, kadın gücüne ve olağanüs-
tü iş birliği fırsatlarını hayata geçirmek için,
hangi platform olursa olsun, var olmaya de-
vam edeceğiz” dedi.
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şamında yükselmesinde bir diğer engelin ise yer-
leşik toplumsal algı olduğuna dikkat çeken Kay-
serilioğlu, 2016 Dünya Ekonomik Forumu Küre-
sel Uçurum Raporu’na göre yüzde 72’lik bir ke-
simin erkeklerin erkek meslektaşı ile iş yap-
maktan, erkek erkeğe bağ kurmaktan daha çok
keyif aldığını kabul ettiğini belirtti. Kayserilioğ-
lu, “Bu da maalesef kadınların çoğunun C sevi-
yesi yöneticiliğin altında temsil edilmesine ne-
den oluyor” şeklinde konuştu.

102 şirkette araştırma yapıldı
Bahar Kayserilioğlu konuşmasında, McKin-

sey’in Türkiye’deki önde gelen 102 uluslararası
ve yerli büyük şirket içinde giriş seviyesinden ge-
nel müdür seviyesine kadar 240 bin beyaz ya-
ka çalışanı kapsayan ‘Women Matter’ raporunu
da değerlendirdi. Rapora göre ülke genelinde-
ki düşük kadın işgücü katılımına rağmen Türki-
ye’deki lider şirketlerde kadın temsil oranının yüz-
de 41, üst düzey yöneticilerde yüzde 25 ve Ge-
nel Müdür düzeyinde ise yüzde 15 olduğunu be-
lirtti. 

Kayserilioğlu, yüzde 41’lik oranın finans sek-
törünün etkisiyle uluslararası ölçütlerin yalnız-
ca biraz aşağısında yer aldığını, ancak finans sek-
törü dışarıda tutulduğunda, bu oranın lider şir-
ketlerde bile yüzde 30’a düştüğünü söyledi. Ra-
pora göre Türkiye’deki lider şirketlerde üst dü-
zey yöneticilerde kadın temsil oranının yüzde 25
olduğunu açıklayan Kayserilioğlu, “Tabi bu ve-
rilerin sadece metropollerdeki kadının temsil ora-
nını yansıttığını, Anadolu şehirlerindeki kadının
temsil oranına dair elimizde somut bir veri ol-
madığını not etmekte fayda var” dedi.

Zirveye kimler katıldı?
Zirvede oturumlarda
moderatörlük görevini
KAGİDER Başkanı Sanem
Oktar, TurkishWIN ve
BinYaprak Kurucusu Melek
Pulatkonak ve Yönetim
Kurulunda Kadın Derneği
Kurucu Üyesi, Borusan
Danışmanlık Yönetim Kurulu
Başkanı Canan Ercan Çelik
üstlendi. Zirveye, General
Electric Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü
Canan M. Özsoy, Garanti
Bankası Genel Müdür
Yardımcısı Ebru Edin, Ford-
Otosan Genel Müdürü Haydar
Yenigün, Boyner Holding İnsan
Kaynakları ve Sürdürülebilirlik
Bölümü Genel Müdür
Yardımcısı İdil Türkmenoğlu,
McKinsey & Company Müdürü
Bengi Korkmaz, Borusan
Holding Kurumsal İletişim
Başkanı Şule Yücebıyık,
Ayaydın-Miroglio Grup İnsan
Kaynakları Direktörü Yasemin
Avcı, Doğan Holding TV A.Ş.
Uluslararası Kurumsal Strateji
Grup Başkanı Özge Bulut
Maraşlı, Ey Türkiye EMEIA
Bölgesi Büyüyen Pazarlar Lideri
Demet Özdemir, Prana
Danışmanlık Kurucu Ortağı
Gülfem Çakmakçı konuşmacı
olarak katıldı.
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İhracat kelimesini duyunca
aklımıza gümrük kapılarından
geçen tırlar, limanlarda bekleyen
mallar geliyor, değil mi? Fakat
günümüzde birçok gelişmiş ülke,
fiziki üründen daha çok hizmet
ihraç ediyor. Hatta ihracatı birey
seviyesine kadar indirmeyi
başarmış durumdalar. Peki, biz
neden Türkiye’de kişileri ve
KOBİ’leri hizmet ihracatına
özendiremiyoruz? Problemin,
vatandaşlarımızın dünyada var
olan fırsatlardan yeterince
haberlerinin olmamasından
kaynaklandığını düşünüyorum. Bu
ayki yazımda, kişisel olarak veya
KOBİ olarak yurtdışına hizmet
satmanızı kolaylaştıran bazı
platformlardan örnekler
paylaşmak istiyorum.

Aşağıda önerdiğim tüm
platformlara üye olmak
ücretsizdir.

1Grafik tasarımcısı olan kişiler
veya tasarım ajansı olarak

faaliyet gösteren KOBİ’ler için
www.behance.net: Adobe
firmasının bünyesinde faaliyet
gösteren Behance.net’e üye
olarak tüm dünyadan grafik
tasarım işleri alabilirsiniz. Şu
anda 5 milyon tasarımcı ve yüz
binlerce işveren Behance
üzerinden hizmet alım-satımı
yapıyor.

2Yazılım geliştirme uzmanı olan
kişiler veya yazılım üreten

KOBİ’ler için www.freelancer.com:

Dünyanın en büyük
“outsourcing” platformu olarak
kendini tanıtan Freelancer’da
ağırlıklı olarak teknoloji odaklı
işler bulunmaktadır. Yazılım
geliştirme işi yapıyorsanız tüm
dünyadan kontrat veya saat bazlı
işleri burada bulabilirsiniz.

3 İyi derecede yabancı dil bilen
kişiler veya tercüme işi yapan

KOBİ’ler için
www.onehourtranslation.com:
İlgili platform üzerinden tüm
dünyada çeviri işi bulmak
mümkündür. Platform üzerinde
çevirisini yaptığınız kelime
sayısına bağlı olarak ücret
kazanırsınız.

4Yazılı içerik üretme yeteneği
olan kişiler veya içerik ajansı

olarak faaliyet gösteren KOBİ’ler
için www.upwork.com: Yabancı
birçok web sitesi tam zamanlı
editörlere ücret ödemek yerine
ücret karşılığı içerik
yazdırmaktadır. İngilizce dilinde
hazırlanmış bir sayfalık her
makale için 50 ila 100 dolar
arasında ücret ödeyen işleri bu
platformda bulabilirsiniz.

5Profesyonel fotoğraf ve video
çekimi yapan kişilerin

yaptıkları çekimleri ücret
karşılığı üçüncü kişilerin
kullanımına sunmalarını
sağlayan www.shutterstock.com:
Şimdiye kadar fotoğraf
sahiplerine 350 milyon dolardan

Cem Ener
Direktör-BÜMED
Business Angels / BUBA

KİŞİLERİ VE KOBİ’LERİ 
HİZMET İHRACATÇISI YAPAN

GLOBAL PLATFORMLAR
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fazla ödeme yapan Shutterstock ile en
popüler kategorilere yönelik fotoğraf ve
video çekimi yaparak siz de tüm dünyadan
telif hakkı geliri elde edebilirsiniz.

Yukarıdaki örneklerden göreceğiniz
gibi, hiçbir başlangıç maliyeti bulunmayan,
sadece bilgi ve yeteneğinizi kullanarak
yurtdışına hizmet ihraç etmenizi sağlayan
bir sürü platform mevcut. Yurtdışına
“freelance” iş yapma kültürü ülkemizde de
yaygınlaştıkça siz de çevrenizde çok sayıda
başarılı hizmet ihracatçısı birey veya KOBİ
görüyor olacaksınız.
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Boğaziçi Üniversitesi’nin
İşletme Bölümü’ndeki bir
kıymetli hocamızın “Yönetime
Giriş” dersinin açılışında
öğrencileriyle paylaştığı bir
öğüt her zaman kulaklarımda
yankılanır. Hocamız,
işletmenin gelirlerinin birçok
faktöre dayalı olarak
değişkenlik gösterebileceğini
hatta sürprizler
yaratabileceğini, giderlerin ise
çoğu zaman öngörülebilir ve
kontrol edilebilir olduğunu, bu
nedenle işletme yönetiminin
aslında bir “gider yönetim
sanatı” olduğunu dile getirir.
Beklenmedik giderlerin
yönetilmesi ile ilgili azami
düzeyde tedbir ve dikkat
gerektiğinin altını çizer.
Hocamızın öğütüne katkı
sağlayacak şekilde,
işletmelerin karşılarına
çıkabilecek beklenmedik
giderlerden bazı örnekler
paylaşmak istiyorum.

Borçluluk durumu, sadece
bankadan kredi kullanmanın
sonucunda oluşmuyor. İmza
attığınız her bir sözleşme size
aslında gizli bir borç yüklüyor.
Örneğin; ülkemizde KOBİ’lerin
sıklıkla aldıkları hatalı
kararların başında, çok sayıda
uzun dönemli araç kiralama
gelmektedir. Kiralama
yapılırken önem verilmeyen
maddelerden biri “cayma
bedeli” veya “fesih tazminatı”
ile ilgili maddedir. Sözleşmeler
genellikle 24 veya 36 aylık
süreler için düzenlenmektedir.
Kiracı firma, sözleşmede
belirtilen tarihten önce tek
taraflı olarak sözleşmeyi fesih
ederse birden ek olarak 10 bin
TL ve üstü tutarda bir borç
yükü altına girecektir. Zaten
nakit sıkıntısı çeken ve
normal kira bedelini
ödeyemediği için sözleşmenin
feshini isteyen KOBİ, bu
beklenmedik gider ile
karşılaşacaktır.

Bir başka örnek;
ülkemizdeki KOBİ’ler,
çalışanlarının ihbar ve kıdem
tazminatı haklarını bir davaya
muhatap oluncaya kadar göz
ardı ederler. Genellikle işten
çıkarılan bir çalışan eski
işverenine dava açtığında
durum ele alınır. Nakit
sıkıntısı çeken KOBİ’lerden bu
hakların karşılığı olan
miktarları devamlı olarak
kasada tutmaları
beklenmemelidir. Fakat, bir
önceki paragrafta paylaştığım
uzun dönemli araç kiralama
örneğinde olduğu gibi, işletme
çalıştırdığı her çalışanına
ödenen brüt maaşın dışında
da borçlanmaktadır.
Çalışanların işten ayrılma
şekillerine göre tazminat
hakları belirlendiğinden,
işletmenin ihbar ve kıdem
tazminatından kaynaklanan
borçları bir gün gündeme
gelebilecektir ve işletme
sahibinin önüne beklenmedik
gider olarak çıkacaktır.

Son söz olarak, vadeli
senet, çek vb. enstrümanlara
bağlı olan alacaklarınız siz
karşılıklarını tam olarak
tahsil edinceye kadar sadece
bir kağıt niteliğindedir.
Özellikle içinde bulunduğumuz
bu dönemde, benzer alacak
haklarınıza güvenerek önemli
kararlar almayın. Ben de
ticaret için “tahsilat yönetim
sanatı” diyorum. Zira bu
günlerde, alacaklarını
zamanında ve tam tahsil
edebilen işletmelere takdir
madalyası vermek gerekiyor.
Gider yönetiminin önemini iş
işten geçmeden kavramanız,
işletmenizin sürdürülebilirliği
için çok önemlidir. Unutmayın,
giderleri yönetecek olan kişi
sizsiniz, muhasebeciniz ise
kayıtlarını girecek olan
kişidir. Sanılanın aksine
muhasebeciniz, gider yönetimi
yapması gereken kişi değildir!

Aniden Ortaya Çıkan Giderlerin Yönetimine Dikkat!
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Dünyada bir ekosistem haline gelen girişimcili-
ğe olan ilgi, Türkiye’de de giderek artıyor. Giri-
şimciliğin, sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın,
nitelikli işbirliklerinin, inovatif süreçlerin ve de-
ğişimin anahtarı olduğu fikrinin yaygınlaşması,
bu ilginin kaynağında yatan nedenler olarak öne
çıkıyor.

Girişimcilere yönelik programlar, özel eği-
tim fırsatları, girişimci sermaye fonları, dernekler
ve melek yatırımcı ağları da Türkiye’de girişim-
cilik ekosisteminin bir trend haline gelmesini sağ-
layan unsurlar arasında yer alıyor. Bu da belli
bir alanda gördüğü eksikliği ve ihtiyacı gidere-
cek adımlar atan ve yeni çözümler, iş modelle-
ri ve süreçler yaratarak işe başlayan girişimci-
lerin sayısını fazlalaştırıyor. Asıl mesleği inşaat
mühendisi olan ancak hep ‘daha farklı neler ya-
pabilirim’ düşüncesiyle yola koyulan Ersin Me-
te Ertürk de bu girişimcilerden biri.

Online danışmanlık
Okuldan mezun olduktan sonra ailesinin in-

şaat şirketinde çalışan, ardından kendi inşaat şir-
ketini kurup Türkmenistan’da iş yapmaya baş-
layan Ersin Mete Ertürk, bir süre sonra şirketi-
ni devrederek farklı girişimler üzerinde çalışmaya
başlıyor. Önce ‘Magic Whiteboard Taşınabilir Tah-
ta’ ürün grubunun Türkiye temsilciliğini alan ve
halen kurumsal şirketlere ve devlet kurumları-
na satışını sürdüren Ertürk, 2012’de Erkekpake-
ti.com’u kuruyor. Son olarak ise bir buçuk yıllık

Girişimci ve KOBİ'lere fikir,
uzmanlara gelir sağlıyor

fikirden betaya geçiş sürecinden
sonra, 2016 Aralık’ta
Eksperin.com’u Ankaralı iki melek
yatırımcıdan başlangıç aşamasın-
da yatırım alarak yaratıyor. Eks-
perin.com, belirli kategorilerdeki
uzman ve danışmanlar ile bu kişi-
lerin deneyimlerinden faydalanmak
isteyen girişimcileri ve KOBİ’leri
görüştüren online bir platform. Bu
platform, ekibin özel yazılımı olan
ve ‘bulut’ta çalışan bir santral sa-
yesinde iki tarafı telefon yoluyla, is-
tedikleri zaman görüştürüyor. 

“Artık bir deneyim ekonomi-
si dünyasında yaşıyoruz. Ekspe-
rin.com’u da benim ve çevremde-
ki girişimcilerin yaşadığı ‘konu-
sunda uzman kişilere istediğimiz
anda ulaşamama ve deneyimle-

Girişimcilerin ‘uzmanlardan danışmanlık alma’ konusunda problem yaşadığını gözlemleyen  seri
girişimci Ersin Mete Ertürk ve ekibi, bu sorunu çözmek adına 2016 Aralık’ta Eksperin.com’u hayata
geçirdi. Platformla girişimci ve KOBİ’ler, istedikleri yerden, istedikleri saatte uzman isimlerle telefon
görüşmesi yapabiliyor, fikir ve tavsiye alabiliyor. Eksperin.com’da bir yılda 40 bin görüşme sayısıyla
2,5 milyon TL işlem hacmine ulaştırmak ve çoklu dil seçeneğiyle yurtdışına açılmak planlanıyor.

Ceren Oral / coral@ekonomist.com.tr

“İşbirliği görüşmeleri sürüyor”
“Eksperin.com, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından destekleniyor. Ajansın,
projeyi devlet kurumlarına sunabilmemiz ve bu kurumlarla işbirliği
yapabilmemiz için network desteği var. TÜBİTAK’ın yakında başlayacak ‘Ulusal
Mentor Ağı’ projesinde, bu kurumla işbirliği anlaşması için olumlu görüşmeler
sürdürüyoruz. Bilkent Cyberpark ve ODTÜ Teknokent gibi önemli merkezlerle
de girişimci ve mentorların daha inovatif ve kolay yoldan görüşebilmesi için
Eksperin.com altyapısını kullanması konusunda çalışmalar yapıyoruz.”

ERSİN METE ERTÜRK
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nı ve bunun için çoklu dil seçeneği ile hizmet ve-
rip yabancı uyruklu uzmanlara da ulaşacakları-
nı belirtiyor. Sanal santral yazılımının farklı iş mo-
delleriyle entegrasyonunu sağlayarak ihracını
gerçekleştirmek de planlanıyor.  Ertürk diğer he-
deflerini şöyle özetliyor:

“Görüşmelerden elde ettiği gelire ihtiyacı

olmayan ya da bu geliri bağışlamak isteyen uz-
manlarımız için bağış butonunu hayata geçire-
ceğiz. Kurumlara özel sayfalar yaparak bu ku-
rumların kendi uzmanlarını burada listelediği bir
yapıyla ayrı bir gelir modeli de oluşturacağız. Bu
modeli özellikle banka ve bakanlıklarla gerçek-
leştirmeyi planlıyoruz.”
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rinden yararlanamama’ probleminden yola çı-
karak oluşturduk” diyen Ersin Mete Ertürk, bu
siteyle  uzman ve danışmanları ‘kolay ulaşılabi-
lir’ kıldıklarını söylüyor. Görüşmenin telefonla
gerçekleşmesiyle farklı şehirlerden girişimcile-
rin ve KOBİ’lerin istedikleri yerde ve saatte gö-
rüşme yapabildiğini ve işletmesiyle ilgili tavsi-
ye alabildiğini ifade ediyor. 

Sistemin işleyişi
Platformda uzman olarak yer almak isteyen

kişiler, başvuru yapıp dakika ücreti belirliyor.
Müşteri, hangi kategoriden uzmanla görüşmek
istiyorsa platform aracılığıyla ona istek gönde-
riyor ve 15, 30 veya 60 dakikalık görüşme se-
çeneklerinden birini seçiyor. “Daha sonra her iki
kişiye sabit telefon numarası ve özel şifre veri-
yoruz. Randevulaşılan saatte numara aranıp şif-
re girilerek görüşme başlıyor” diyen Ersin Me-
te Ertürk, müşterinin bu şifreyle en fazla üç ar-
kadaşını ücretsiz olarak görüşmeye dâhil ede-
bildiğini vurguluyor. Tarafların birbirlerinin ile-
tişim bilgilerine sahip olmadığının da altını çizi-
yor.

Görüşme tamamlandığında, uzmanın daki-
ka/TL ücretine göre ortaya çıkan tutar müşteri-
nin kredi kartından çekiliyor ve bu bedelin net
yüzde 70’i uzmanın banka hesabına en geç ye-
di iş gününde transfer ediliyor. Eksperin.com ka-
lan yüzdeyi komisyon olarak alıyor. Eğer müş-
teri isterse görüşmeyle ilgili beş üzerinden rey-
ting notu verip uzmanla ilgili görüşlerini de plat-
forma yazabiliyor ve bu yorumlar platforma gi-
renler tarafından görülüyor. Dakika ücretlerinin
1 TL ile 83 TL aralığında değiştiğini söyleyen Er-
türk, şu anda platformdaki uzmanların ortalama
dakika ücretinin 7,50 TL olduğu bilgisini veriyor.

Hedef, ihracat ve çoklu lisan
Eksperin.com’da ilk yıl için günlük ortalama

100 arama ve yılda 40 bin görüşme sayısıyla 2,5
milyon TL’lik işlem hacmine ulaşmak hedefleni-
yor. Üç-dört yılın sonunda kayıtlı kalifiye uzman
sayısını 20 bine çıkartmak, en çok ilgi gören uz-
manların yüzde 10’u için aylık en az 2 bin TL ek
gelir yaratmak ve toplamda 750 bin adetlik gö-
rüşme hacmi gerçekleştirmek amaçlanıyor. Tür-
kiye’de online danışmanlık hizmeti konusunda
lider konuma gelerek uluslararası pazarlara açıl-
mak istediklerini söyleyen Ersin Mete Ertürk, özel-
likle Avrupa ile yakın coğrafyaya yayılacakları-

“Uzman ve danışman seçiminde dikkatliyiz”
DENEYİM ÖNEMLİ: Platformdan gelir elde etmek isteyen uzman ve
danışmanlar siteye kayıt oluyor ve ‘uzman ol’ butonuyla başvuru yapıyor. Her
başvuranı almıyoruz ve bu konuda dikkatliyiz. Platforma değer katacak,
müşterilere doğru yönlendirmelerde bulunacak, başarılı olduğu kadar
başarısızlık da yaşamış, sosyal medyada bilinen, deneyimli danışmanlık
geçmişi olan kişileri dâhil ediyoruz. 
24 SAATLİK İNCELEME: Uzman ve danışmanlar, başvuru adımlarını
tamamlandıktan sonra inceleme sürecimiz başlıyor. Her kişi için en geç 24
saatlik inceleme süresinden sonra onay veya ret veriyoruz.  Tüm işlemler
platform üzerinden online yürüyor. Fiziki olarak veya formla ilerleyen bir
başvuru sürecimiz yok. 
HER ALAN VAR: Uzman ve danışmanların yer aldığı dokuz ana kategori ve
alt başlıklar var. Bunlar, ‘iş hayatı’, ‘teknoloji’, ‘satış ve pazarlama’, ‘yönetim ve
beceri’, ‘yatırım ve fon’, ‘sektörler’, ‘ürün ve tasarım’, ‘avukatlık hizmetleri’ ve
içinde diyet, aşçılık, fenomenler, astrologlar gibi başlıkların olduğu ‘diğer’
kategorisi.  Bu çeşitlilik, her alandan girişimci ve KOBİ’nin platformdan
danışmanlık hizmeti almasına olanak tanıyor.
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MAL TALEP

TUNUS
Firma Adı: SOTASEG

Adres: 13 Ave. Farhat Hached, 2010 Manouba
Yetkili Kişi: Dhia MOUNIR
Tel: +216.99.357 
e-mail: sotaseg13@gmail.com 
T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
tarafından SOTASEG Firmasının sarımsak almak
istediği bildiriliyor.

UKRAYNA
Firma Adı: ZAHID AGROINVEST LLC

Adres: 3a Lukyanovycha Street, Ternopil,
46020, Ukraine
Yetkili Kişi: Mrs. Tetyana KOVALCHUK
Tel: +380.354.921360
e-mail: zahidagroinvest@ukr.net 
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından
ZAHID AGROINVEST LLC firmasının ülkemize
sığır yemi olarak kullanılan kolza tohumu
(Harmonized Commodity Description And
Coding System - HDCS No: Rapeseed meal for
cattle’s fodder /2306) satmak istiyor.

Firma Adı: MIKOGEN UKRAINA LLC
Adres: 1a Lisova Street, Viliia, Shumsk

district, Ternopil region, 47150, Ukraine
Yetkili Kişi: Mrs. Liudmyla STUDENETS /
Customs Brocker
Tel: +380.354.625181
e-mail: mikogen@mikogen.com.ua 
web: www.mikogen.com.ua
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından
MIKOGEN-UKRAINA LLC firmasının ülkemize
mantar üretiminde kullanılan miselyum
kompost (Harmonized Commodity Description
And Coding System - HDCS No: Mycelium
compost for growing mushrooms /0602)
satmak istediği bildiriliyor.

Firma Adı: Agrozoosvit Ltd.
Adres: 42A Pershotravneva Str., Nova

Kakhovka, 74900, Kherson region, Ukraine 
Tel: +380.5549.71286
e-mail: agrozoosvit@i.ua 
web: www.agrozoosvit.com.ua
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından

Agrozoosvit, Ltd. firmasının ülkemize karma
yem (Harmonized Commodity Description And
Coding System - HDCS No: 2309.90.96.90)
satmak istediği bildiriliyor.

Firma Adı: RUSLAN & LUDMILA
Yetkili Kişi: Alexander

Tel: +380.661.925011
e-mail: contrrust@gmail.com 
web: www.contrrust.com.ua
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından,
toksik olmayan ve çevreye duyarlı antipas
üreten RUSLAN & LUDMILA Şirketinin, söz
konusu antipas ürünlerini (Harmonized
commodity description and coding system -
HCDCS No: 3810100000) Türkiye’ye ihraç etmek
istediği bildirilmiştir. Şirketin teslim
kapasitesinin 1000 kg/ay olduğu belirtiliyor.

BEYAZ RUSYA
Firma Adı: Kalipso LLC

Adres: Russia, 414000, Astrakhan Region,
Astrakhan City, Pushkin Street, 70A

Yurtdışından
24 işbirliği teklifi

3

4

5

6

2

1

Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’ne (TOBB) ocak ayı
içerisinde farklı ülkelerden
işbirliği talepleri geldi.
Kolza tohumundan balık
yumurtasına, Hindistan
cevizi yağından A 4
standardı kağıda kadar 
24 farklı işbirliği teklifini
sizler için derledik.
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Tel: +8.8512.455-001
e-mail: astkalipsoinfo@mail.ru 
web: http://www.асткалипсо.рф
Rusya Federasyonu Astrakhan Bölgesi
Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından
kurulan Astrakhan İhracat Destek Merkezi
tarafından; kurutulmuş balık (içi temizlenmiş,
vakumlu paketli), kurutulmuş balık
atıştırmalıkları, dondurulmuş balık,
dondurulmuş filetolar, pastörize edilmiş balık
yumurtası, salamura edilmiş balık ve tuzlanmış
balık üreten Kalipso LLC Şirketi’nin ürünlerini
Türkiye piyasasına da sunmak istediği
bildiriliyor.

Firma Adı: ADMIRAL HUSSO CSJC
Yetkili Kişi: Mr. Vladimir Dovgiallo /

Managing Director
Tel: +375.44.534-6666
e-mail: info@admiralhusso.com 
web: www.admiralhusso.com
Belarus Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (BelCCI )
alınan bir e-posta iletisinde, “Admiral Husso”
markasıyla, birinci sınıf kalitede doğal siyah
havyar üreten “DG-Centr” Firmasının, ürünlerini
satmak için Gümrüksüz Satış Mağazaları (Duty
Free) bulunan havalimanı işletmecileriyle
bağlantı kurmak istediği bildiriliyor.

MAKEDONYA
Firma Adı: DEGER DOOEL

Adres: Jordan Mijalkov, Skopje - Macedonia
Yetkili Kişi: Kemal Nazım
Cep Tel: +389.70.791 566
e-mail: kemalnazimmk@gmail.com 
TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı
kapsamında her yıl düzenlenen etkinliklerden
birisine Makedonya’dan katılan iş adamı Kemal
Nazım, Birliğimize başvurarak, Makedonya’daki
işadamı dostlarıyla pelet (pellet) üretimine
başlamayı düşündüklerini ve Türkiye’den pelet
üretimi yapmak isteyen ya da pelet üretim
makinesi üreten firmalardan yatırımcı ortak
aradıklarını bildirmiştir. Kemal Nazım, toplam
yatırım maliyetinin kapasiteye göre değişeceğini
ve 400 bin ila 600 bin Euro olacağını
belirtiliyor.

ALMANYA
Firma Adı: InnoTrading

Adres: Kardinal-Albrecht-Strasse 40, Sachsen-

Anhalt, 06108 Halle-Sale - Germany 
Yetkili Kişi: Alexander C. Barth / Marketing &
Distribution
Cep Tel: +49.176.2916 6885
e-mail: innotrading@gmx.de 
web: http://innotrading-halle.jimdo.com
Firmanın, Almanya’da doğal kaynak suyuyla
üretilen “BEAR TRACK CANADA” markalı
alkolsüz enerji içeceğinin Türkiye'de pazara
sunulmasını üstlenecek; geniş dağıtım ağına
sahip, deneyimli, örgütlenme ve eleman yapısı
yeterli, maddi yönden güçlü ve uzun vadeli
ortak çalışmaya hazır bir firma aradığı
bildiriliyor.

Firma Adı: EMPULA
Adres: In der Taufe 4 51427 Bergisch

Gladbach Deutschland
Yetkili Kişi: Ömer Ali Topal / Makina Mühendisi
Tel: +49.2204.300 112
e-mail: oemer.topal@gmx.de 
web: www.empula.de
Almanya’da yerleşik olup, Türk Patent
Enstitüsü’ne makine sektörüne yönelik üç adet
patent başvurusu bulunan EMPULA mühendislik
firmasının Türkiye’de makine sektöründe üretici
konumunda olan (Türkiye ve Almanya’yı
kapsayacak şekilde) bir iş ortağı aradığı
bildirilmiştir. Mühendislik ürünlerinin
Almanya’da online pazarlanması konusunda iyi
tecrübesi olduğu belirtilen EMPULA’nın, ürünleri
Türkiye’de ürettirip Almanya başta olmak üzere
Avrupa’da satmayı düşündüğü belirtilmiştir.
Firmanın üç patent başvurusunun da AR-GE ve
inovasyon kapsamında olup, KOSGEB’den
destek alabilecek projeler olduğu ve Alman
Kalkınma Bankası KFW’den de kredi alma
aşamasında olduğu belirtilmektedir. Söz konusu
projeler için ihtiyaç duyulan tutarın yüzde 30’luk
kısmını temin etmek şartıyla geri kalan yüzde
70’lik kısmının (3 milyon Euro kadar) KFW
bankası tarafından yüzde 2 faizle ve 10 yıl vadeli
(ilk iki yılı geri ödemesiz) kredi olarak temin
edilebiliyor.

BELÇİKA
Firma Adı: SANMEDEX

Adres: Avenue Kamerdelle 73 1180 Brussels-
Belgium
Yetkili Kişi: Christian Langer / Director
Cep Tel: +32.473.45 44 39

e-mail: c.langer@sanmedex.com 
web: www.sanmedex.com
Her tür pirinç, kuru bakliyat, şeker, yemeklik
yağlar ve diğer tarımsal ürünler üzerine
ithalatçı, ihracatçı ve toptancı olarak kurulmuş
olan Brüksel Merkezli Sanmedex Şirketi’nin mal
tedarik etmek için Türkiye’deki mısır işleme ve
buğday unu fabrikalarıyla bağlantı kurmak
istediği bildirilmiştir. Şirketin, Avrupa'daki
müşterilerinin ihtiyacı olan kaliteli malları temin
edip, rekabetçi fiyatlarla, en uygun nakliye
seçimi ve üstün müşteri hizmetiyle en hızlı
biçimde kapılarına kadar teslimini sağladığı
belirtiliyor.

FİLİPİNLER
Firma Adı: HANCOLE INDUSTRIES

LIMITED
Adres: Unit 1502, Galleria Corporate Center,
EDSA, Quezon City 1110 - Philippines
Yetkili Kişi: Ritz Anne Malabanan – Ansay /
Product Manager - Sales & Marketing
e-mail: ritz@hancolegroup.com 
web: www.hancolegroup.com
Filipinler’in Ankara Büyükelçiliği tarafından
Birliğimize yönlendirilen ve RBD Hindistan cevizi
yağı, VCO Hindistan cevizi yağı (Virgin Coconut
Oil: Organic & Conventional=soğuk sıkma,
organik) ve diğer Hindistan cevizi gıda ürünleri
tedarikçisi olduğu belirtilen şirketin, ülkemizdeki
Hindistan cevizi yağı ithalatçıları ile bağlantı
kurmak istediği bildiriliyor.

IRAK
Firma Adı: Embassy of the Republic of

Iraq Ankara, Turkey
Yetkili Kişi: Tharwat Akram Salman /
Commercial Attache
Tel: +90.312.436 4357
e-mail: timankara@gmail.com 
Irak’ın Ankara Büyükelçiliği’nden 27 Ocak 2017
tarihinde alınan bir e-posta iletisinde; Irak
Ticaret Bakanlığı’nın halka dağıttığı gıda
maddeleri sepetine koymak amacıyla büyük
miktarlarda ayçiçeği yağı ithal ettiği ifade
edilmektedir. İletiyi gönderen Irak Ticaret
Ataşesi Sn. Tharwat Akram Salman, ithalat
bağlantıları sağlamak amacıyla Türkiye’de
büyük ölçekli (ilk 10’a giren) ayçiçeği yağı
üreticileriyle irtibat kurmak istediklerini
belirtiyor.
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TUNUS
Firma Adı: Ste BOUDRIGUA GROUPE

Adres: 25 Rue Ghana 1002 Tunus
Yetkili Kişi: Mohamed LAABIDI
Tel: +216.71.354 480
e-mail: proauto622@gmail.com.
T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
tarafından Ste BOUDRIGUA GROUPE firmasının
ülkemizden kuruyemiş almak istediği bildiriliyor.

Firma Adı: Societe Mediterraneenne
de Commerce en Gros.(SOMECO)

Adres: Rue Languedoc El Ouardia.1009.Tunus
Yetkili Kişi: Hedia ZARG EL AYOUN
Tel: +216.71.865 570
e-mail: stesomeco@orange.tn 
T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
tarafından Societe Mediterraneenne de
Commerce en Gros.(SOMECO) firmasının
ülkemizden A4 standardı kâğıt almak istediği
bildiriliyor.

Firma Adı: Ste BOUDRIGUA GROUPE
Adres: 25 Rue Ghana 1002 Tunus

Yetkili Kişi: Mohamed LAABIDI
Tel: +216.71.354 480
e-mail: proauto622@gmail.com 
T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
tarafından Ste BOUDRIGUA GROUPE firmasının
ülkemizden metal bobin almak istediği
bildiriliyor.

Firma Adı: Ste BOUDRIGUA GROUPE
Adres: 25 Rue Ghana 1002 Tunus

Yetkili Kişi: Mohamed LAABIDI
Tel: +216.71.354 480
e-mail: proauto622@gmail.com 
T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
tarafından Ste BOUDRIGUA GROUPE firmasının
ülkemizden duş kabinleri almak istediği
bildiriliyor.

BREZİLYA
Firma Adı: HÜSEYİN MURAD ÇAMBEL

Adres: Av. Brasilusa 812, Apto: 12, Parque
Estoril CEP:15085-020 Sao Jose do Rio Preto –
SP BRASIL
Yetkili Kişi: hmcambel@gmail.com
Cep Tel: +55.179.96180909
e-mail: hmcambel@gmail.com 
Latin Amerika’nın ekonomik başkenti olan Sao

Paulo (Brezilya) şehrine yakın, iki yıl önce
kurulmuş ve hali hazırda faal halde bulunan, 60
ton üretim kapasiteli karton ambalaj
fabrikasının satılmak istendiği bildiriliyor.

MOĞOLİSTAN
Firma Adı: Mongolian National

Chamber of Commerce and Industry (MNCCI)
Adres: Room No. 403, MNCCI Building,
Mahatma Gandhi Street, Khan-Uul District,
Ulaanbaatar, Mongolia
Yetkili Kişi: Ms. AYANA Badralt / Officer of
Foreign Relations & Cooperation Department
Tel: +976.11.31250
e-mail: ayna@mongolchamber.mn 
web: www.mongolchamber.mn
Moğolistan Ulusal Ticaret ve Sanayi Odası’ndan
25 Ocak 2017 tarihinde alınan bir e-posta
iletisinde; üyeleri olan Moğolistan’ın en büyük
kırtasiyecisi “Golden Pen LLC” Şirketi’nin
Türkiye’den A4 standardı kâğıt almak istediği ve
A4 kâğıt üreticileriyle uzun vadeli işbirliği
yapmak istediği bildiriliyor.

İTALYA
Firma Adı: ARCANSAS SRL

Yetkili Kişi: Federica Greco
Tel: +39.0721.891989
e-mail: federica.greco@arcansas.it 
web: www.arcansas.it
İtalyan Ticaret Odası Derneği tarafından, demir,
çelik, alüminyum ve PVC profil sektöründe
üretici ve ithalatçı olan ARCANSAS SRL
firmasının Türkiye’deki PVC üreticileri ile
bağlantı kurmak istendiği bildiriliyor.

Firma Adı: CASAVECCHIA GRUPPO
Yetkili Kişi: Riccardo Casavecchia

Tel: +39.0721.781426 
e-mail: r.casavecchia@gruppocasavecchia.it 
web: www.gruppocasavecchia.it
İtalyan Ticaret Odası Derneği tarafından,
paketlenmiş inşaat malzemesi üreticisi ve
pazarlayıcısı olan CASAVECCHIA GRUPPO
firmasının Türkiye’deki paketleme ve paletleme
makineleri üreticileri ile bağlantı kurmak
istediği bildiriliyor.

SIRBİSTAN
Firma Adı: STEEL IMPEX 

Adres: Aerodramska 3 kraljevo / Sırbia

Yetkili Kişi: Abdullah Erçakallı
Cep Tel: +381.64.643 4975
e-mail: petline@steelimpex.rs 
web: www.steelimpexdoo.com
Kurulduğu 2008 yılından bu yana renkli metal
ve metal hurda toplama, ayrıştırma işiyle
faaliyette olan ve 2016 yılında plastik atıkların
geri dönüşümü için PET şişe toplama,
balyalama, kırma, PET kütük toplama ve
kırma, preform toplama, HDPE toplama ve
kırma işine de başlayan firmanın; PET çapak,
PET kütük çapak ve HDPE çapak satışı için
Türkiye’deki elyaf üreticileri ve boya kimya
sanayicileri bağlantı kurmak istediği
bildiriliyor.

KARADAĞ
Firma Adı: PG PAK

Yetkili Kişi: Snezana Gajic / Supervisor
Tel: +382.69.19 24 18
e-mail: snezana.gajic@pg-pak.com 
web: www.pg-pak.com
Karadağ Cumhuriyeti’nin en büyük kağıt
fabrikasına sahip olduğu belirtilen PG PAK
Şirketinin Türkiye’den pizza kutuları üretim
makineleri ile peçete ve tuvalet kağıdı üretim
makineleri ve bu makinelerle ilgili retro
malzemeler almak istediği bildirilmiştir. Şirket
ile sales@pg-pak.com e-posta adresinden de
iletişim kurulabiliyor.

MACARİSTAN
Firma Adı: ALX Macar Ticareti

Geliştirme Merkezi
Adres: İncilipınar Mah. Nişantaşı Sok. Cazibe
İş Merkezi No:13 Daire:1301 Şehitkamil /
G.ANTEP
Yetkili Kişi: Alper BAKIR / İş Geliştirme Md.
Tel: +90.342.215 3376
e-mail: alper.bakir@alx.com.tr 
web: www.alx.com.tr
ALX Macar Ticareti Geliştirme Merkezi
tarafından, Macaristan’da gıda ve içecek
paketleme makinelerinin üretim ve
distribütörlüğünü yapan şirketin ilgili Türk
firmalar ile işbirliği yapmak istediği
bildirilmiştir. Söz konusu Şirket ve ürünleri ile
ilgilenen ve bağlantı kurmak isteyen
kuruluşların, 'gıda paketleme makinesi'
referansıyla ALX Macar Ticareti Geliştirme
Merkezi’ne başvurmaları gerekiyor.
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KOZMETİK

Kozmetik sektöründe son yıllarda yerli markala-
rın ağırlığı artmaya başladı. Renkli kozmetikten
cilt bakımına kadar pek çok alanda faaliyet gös-
teren pek çok yerli üretici var. 2014 yılında Tür-
kiye’de girişimci Barış Güneş tarafından kurulan
Luis Bien de bu markalardan biri. Dermokozme-
tik sektöründe faaliyet gösteren şirket, global bir
marka olma yolunda. Bunu kısmen de olsa ba-
şardıklarını belirten Barış Güneş, ürünlerinin Tür-
kiye’de 220’nin üzerinde eczane ve klinikte sa-
tıldığını aynı zamanda Almanya, Avusturya, Hol-
landa, Belçika, Çin, Azerbaycan, Suudi Arabistan,
Irak gibi birçok ülkede de bayilik ve distribütör-
lükleri olduğunu söylüyor. Güneş, “Tüm ürünle-
rimiz Türkiye'de kendi alanlarında uzman fabri-
kalarda fason olarak üretiliyor. Bu yıl ortalama
500 bin adetlik üretim hedefliyoruz. Geçen yıl 5
milyon TL olarak gerçekleşen ciromuzu ise
2017’de 15 milyon TL’ye çıkarmayı planlıyoruz”
diyor.

39ŞUBAT 2017

Tele satış yöntemini kullandı
31 yaşındaki Barış Güneş, Yıldız Teknik Üni-

versitesi Endüstri Mühendisliği mezunu. Giri-
şimciliği okul yıllarında kafasına koyan Güneş,
Bahçeşehir Üniversitesi’nde de yüksek lisansını
tamamladı.  İkinci sınıfta okurken bir süre
ABD’de iş tecrübesi edindiğini anlatan Güneş, şöy-
le devam ediyor: “Üçüncü sınıfta ise kendi şir-
ketimi kurdum. Dördüncü sınıftayken şirketim 40
kişilik bir operasyona ulaştı. Yenilikçi pazarlama
anlayışına hayatım boyunca fazlasıyla inandığım
için bu yöntemi tüm projelerimde uygulamayı he-
defledim. Fenerbahçe Klubü için dünyada ilk de-
fa yapılan agresif telesatış yöntemini kullanarak
milyonlarca liralık stokta kalmış ürünün çok kı-
sa sürede tüketiciye ulaşmasını sağladım. Daha
sonra bu projeyi Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri
için de uyguladım. Sonrasında da tüm yenilikçi
pazarlama anlayışımı kullanarak 2015 yılında ken-
di markamı yaratma kararı alarak Luis Bien’i kur-
dum.”

Hedefi ABD ve İran
Luis Bien’in ürün portföyünde; kırışıklık gi-

derici kremden siyah maskeye, probiyotik içerikli
el bakım setinden çörek otu yağına kadar birçok
farklı ürün bulunuyor. Marka bünyesinde ayrıca,
ortopedik horlama önleyici yastıkları, manyetik
refleksolojik tabanlık seti gibi ürünler de var. 50

çalışanları olduğunu belirten Barış Güneş, “Bu yıl
üretimimizin yüzde 50'sini ihraç etmeyi hedefli-
yoruz. Özellikle ABD ve İran pazarına yoğun ola-
rak girmeyi planlıyoruz.” 

Barış Güneş, önceleri spor kulüpleri için tele satış
gerçekleştirdi. 2015 yılında ise fırsat gördüğü dermokozmetik
alanında kendi markası Luis Bien’i kurdu.  Bugün Türkiye’de
220’nin üzerinde eczane ve klinikte ürünlerinin satıldığını
belirten Güneş, “Almanya, Avusturya, Çin gibi birçok ülkede de
bayiliğimiz var. Geçen yıl 5 milyon TL olan ciromuzu bu yıl 15
milyon TL’ye çıkarmayı planlıyoruz” diyor.

Satış ağını genişletecek

Özlem Bay Yılmaz / obay@ekonomist.com.tr

Sektördeki en büyük sıkıntının
hammadde üretememe
problemi olduğunu belirten
Barış Güneş, “Yeterli ve kaliteli
hammadde ihtiyacını
karşılayabiliyor olsak ülkemiz
kozmetikte dünyanın önde
gelen devlerinden biri olabilir.
Bu sorun dışında iş gücü ve
üretim süreçlerimiz oldukça
başarılı. Bundan dolayı dünya
genelinde bir çok yabancı büyük
markanın ürünleri ülkemizde
üretiliyor. Ülke olarak bir diğer
eksiğimiz de iyi ürün üretmekte
değil, inanmakta ve
markalaşmayı bilmemekte. Luis
Bien olarak hedefimiz dünya
genelinde markalaşmak ve 5
yıllık dönem içinde network
marketing sistemine geçip
dünyada satış ağları kurup
büyük bir marka yaratmak'
'diye anlatıyor. 

2017’de cirosunu 
üçe katlamayı planlıyor

BARIŞ GÜNEŞ
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Fiets- en Wandelbeurs 11 fiubat 2017 12 fiubat 2017 Bisiklet Utrecht HOLLANDA
SUPREME WOMEN & MEN 11 fiubat 2017 14 fiubat 2017 Bayan ve bay giyim, moda Münih ALMANYA
EXPOBELLEZA ANDALUCIA 11 fiubat 2017 13.02.2017 Kozmetik Sevilla ‹SPANYA
MIPEL - International Leather Goods Market 12 fiubat 2017 15 fiubat 2017 Deri ürünleri ve aksesuarlar› Milano ‹TALYA
Pure London 12 fiubat 2017 14 fiubat 2017 Giyim Londra ‹NG‹LTERE
INDX KIDSWEAR SHOW 12 fiubat 2017 13 fiubat 2017 Tekstil Solihull ‹NG‹LTERE
D.A.D. 12 fiubat 2017 15 fiubat 2017 Dekorasyon Sao paulo BREZ‹LYA
PLAYTIME NEW YORK 12 fiubat 2017 14 fiubat 2017 Bebek-çocuk giyim New york ABD
MICAM 12 fiubat 2017 15 fiubat 2017 Ayakkabi Milano ‹TALYA
SCOOP 12 fiubat 2017 14 fiubat 2017 Hazir giyim, tekstil Londra ‹NG‹LTERE
Nord Gastro & Hotel 13 fiubat 2017 14 fiubat 2017 Otel, restoran ekipmanlari, ikram ürünleri Husum ALMANYA
SIEE Pollutec 13 fiubat 2017 16 fiubat 2017 Su Teknolojileri ve At›k Yönetimi Cezayir CEZAY‹R
IDF OMAN 13 fiubat 2017 15 fiubat 2017 Dekorasyon, mobilya, iç mimari Muskat UMMAN
AQUA-THERM NOVOSIBIRSK 14 fiubat 2017 17 fiubat 2017 Isitma,soµutma, havalandirma Novosibirsk RUSYA
Totally DIY & Totally Tools 14 fiubat 2017 15 fiubat 2017 ‹nflaat ve El Aletleri Coventry ‹NG‹LTERE
VITÓRIA STONE FAIR 14 fiubat 2017 17 fiubat 2017 Doµaltafl Serra BREZ‹LYA
ENOMAQ 14 fiubat 2017 17 fiubat 2017 fiarapçilik, flarap flifleleme ekipman Zaragoza ‹SPANYA
OLEOMAQ 14 fiubat 2017 17 fiubat 2017 Zeytinyaµi makine, teçhizat Zaragoza ‹SPANYA
TECNOVID 14 fiubat 2017 17 fiubat 2017 fiarap üretim teknolojileri ve ekipmanlari Zaragoza ‹SPANYA
OLEOTEC 14 fiubat 2017 17 fiubat 2017 Zeytin üretim teknolojileri ve ekipmanlari Zaragoza ‹SPANYA
FRUYVER 14 fiubat 2017 17 fiubat 2017 Meyve sebze üretimi Zaragoza ‹SPANYA
SOLAR MIDDLE EAST 14 fiubat 2017 16 fiubat 2017 Enerji Dubai BAE
MIDDLE EAST ELECTRICITY 14 fiubat 2017 16 fiubat 2017 Enerji Dubai BAE
PVF World Expo 14 fiubat 2017 17 fiubat 2017 Pompa, valf ve parçalar› Mumbai H‹ND‹STAN
Chemtech World Expo 14 fiubat 2017 17 fiubat 2017 Kimya sanayi Mumbai H‹ND‹STAN
48. TEXTILLEGPROM 14 fiubat 2017 17 fiubat 2017 Tekstil, konfeksiyon yan sanayii Moskova RUSYA
AFRICA BUILD LAGOS 14 fiubat 2017 16 fiubat 2017 ‹nflaat yapi malzemeleri Lagos N‹JERYA
SIBBUILD/WORLDBUILD SIBERIA 14 fiubat 2017 17 fiubat 2017 Yapi-inflaat Novosibirsk RUSYA
LFFT - Leather Footwear Fur Technology 14 fiubat 2017 17 fiubat 2017 Deri, ayakkabi, kürk Moskova RUSYA
TIRE TECHNOLOGY EXPO 14 fiubat 2017 16 fiubat 2017 Lastik sanayi Hannover ALMANYA
AGRO ANIMAL SHOW 15 fiubat 2017 17 fiubat 2017 Tar›m, hayvanc›l›k Kiev UKRAYNA
Fruit. Vegetables. Logistics 15 fiubat 2017 17 fiubat 2017 Meyve-sebze Kiev UKRAYNA
Grain Tech Expo 15 fiubat 2017 17 fiubat 2017 Tar›m Kiev UKRAYNA
The UK Concrete Show 15 fiubat 2017 16 fiubat 2017 ‹nflaat Birmingham ‹NG‹LTERE
Elektrotechnik 15 fiubat 2017 17 fiubat 2017 Elektrik,elektronik Dortmund ALMANYA
BIOFACH 15 fiubat 2017 18 fiubat 2017 Bio gida ürünleri Nürnberg ALMANYA
VIVANES 15 fiubat 2017 18 fiubat 2017 Doµal kozmetik Nürnberg ALMANYA
PALM BEACH JEWELERY, ART & ANTIQUE SHOW 15 fiubat 2017 21 fiubat 2017 Antika ürünler West Palm B. ABD
Bangladesh Int'l Foodtech and Bakery Tech Industrial Fair 15 fiubat 2017 18 fiubat 2017 G›da Dakka BANGLADEfi
INTERDECORAÇÃO 15 fiubat 2017 18 fiubat 2017 Mobilya, dekorasyon, hediyelik eflya Porto PORTEK‹Z
EXPORT HOME 15 fiubat 2017 18 fiubat 2017 Mobilya, ev eflyalar›, ayd›nlatma Porto PORTEK‹Z
BRIDE SHOW DUBAI 15 fiubat 2017 18 fiubat 2017 Gelinlik, abiye Dubai BAE
AAITF 15 fiubat 2017 17 fiubat 2017 Otomotiv yan sanayi Shenzhen Ç‹N
RemaDays Warsaw 15 fiubat 2017 17 fiubat 2017 Bask› ve reklam ürünleri Varflova POLONYA
FESPA Asia 15 fiubat 2017 17 fiubat 2017 Dijital bask› Bangkok TAYLAND
Medical Japan 15 fiubat 2017 17 fiubat 2017 Tibbi ürünler Osaka JAPONYA
CIBEX 15 fiubat 2017 17 fiubat 2017 Yapi-inflaat Nairobi KENYA
INTERNATIONAL FOUNDRY CONGRESS & EXHIBITION 15 fiubat 2017 16 fiubat 2017 Döküm ürün ve teknolojileri Lahor PAK‹STAN
(Iran Gold Expo 15 fiubat 2017 18 fiubat 2017 Mücevher, makina ve ekipmanlari Tahran ‹RAN
Bauen & Energie 16 fiubat 2017 19 fiubat 2017 ‹nflaat, yal›t›m, is›nma , enerji Viyana AVUSTURYA
Batibouw 16 fiubat 2017 26 fiubat 2017 Mobilya, Dekorasyon ve Yap› MalzemeleriBrüksel BELÇ‹KA
Hong Kong International Fur & Fashion Fair 16 fiubat 2017 19 fiubat 2017 Kürk, Haz›r Giyim ve Tekstil Hong kong Ç‹N
TRANOI NEW YORK WOMEN'S 16 fiubat 2017 18 fiubat 2017 Hazir giyim, aksesuar New york ABD
MIAMI INTERNATIONAL BOAT SHOW 16 fiubat 2017 20 fiubat 2017 Gemi-yat Miami ABD
BAKERY FAIR PHILIPPINES 17.02.2017 19 fiubat 2017 G›da Manila F‹L‹P‹NLER
IMOT 17 fiubat 2017 19 fiubat 2017 Motorsiklet Münih ALMANYA
CIAACE 17 fiubat 2017 20 fiubat 2017 Otomotiv aksesuarlar› Pekin Ç‹N
Canadian International Auto Show (CIAS) 17 fiubat 2017 26 fiubat 2017 Otomobil, hafif ticari araç, motosiklet Toronto KANADA
WORLD OF CONCRETE - WOC 17 fiubat 2017 20 fiubat 2017 Çimento Las vegas ABD
INHORGENTA MUNICH 18 fiubat 2017 21 fiubat 2017 Saat ve taki Münih ALMANYA
KABO 18 fiubat 2017 20 fiubat 2017 Ayakkabi Brno ÇEK CMH.
STYL 18 fiubat 2017 20 fiubat 2017 Hazir giyim Brno ÇEK CMH.
AMERICAN INTERNATIONAL TOY FAIR - TOY FAIR NY 18 fiubat 2017 21 fiubat 2017 Oyuncak New york ABD
Moda UK Footwear 19 fiubat 2017 21 fiubat 2017 Haz›r giyim-tekstil Birmingham ‹NG‹LTERE
Moda UK Gent 19 fiubat 2017 21 fiubat 2017 Haz›r giyim-tekstil Birmingham ‹NG‹LTERE
Moda UK Lingerie & Swimwear 19 fiubat 2017 21 fiubat 2017 Haz›r giyim-tekstil Birmingham ‹NG‹LTERE
Moda UK Accessories 19 fiubat 2017 21 fiubat 2017 Aksesuar Birmingham ‹NG‹LTERE
Moda UK Autumn 19 fiubat 2017 21 fiubat 2017 Moda Birmingham ‹NG‹LTERE
Moda UK Woman 19 fiubat 2017 21 fiubat 2017 Kad›n giyim Birmingham ‹NG‹LTERE
INTERSICOP 19 fiubat 2017 21 fiubat 2017 Hamurifli, flekerleme, kahve üretim mlz. Madrid ‹SPANYA
IDEX (International Defence Exhibition and Conference) 19 fiubat 2017 23 fiubat 2017 Savunma sistemleri Abu dhabi BAE
NAVDEX (National Defence Exhibition and Conference) 19 fiubat 2017 23 fiubat 2017 Deniz savunma sistemleri Abu dhabi BAE
Beauty Asia / Spa Asia / Health Asia / Natural Asia 20 fiubat 2017 22 fiubat 2017 Kozmetik Singapur S‹NGAPUR
GRAINTECH MIDDLE EAST 20 fiubat 2017 22 fiubat 2017 Tahil Kahire MISIR
CPM - COLLECTION PREMIERE MOSCOW 20 fiubat 2017 23 fiubat 2017 Hazir giyim Moskova RUSYA

CJF - CHILD AND JUNIOR FASHION 20 fiubat 2017 23 fiubat 2017 Çocuk giyim Moskova RUSYA
CEVISAMA International 20 fiubat 2017 24 fiubat 2017 Yapi malzemeleri Valencia ‹SPANYA
SEE YOU IN VALENCIA 20 fiubat 2017 24 fiubat 2017 ‹ç mimari, tasarim, dekorasyon Valencia ‹SPANYA
HIMSSy 20 fiubat 2017 22 fiubat 2017 T›bbi ürünler Orlando ABD
MAGIC (TÜM ALT FUARLARI ‹LE) 20 fiubat 2017 23 fiubat 2017 Hazir giyim, deri, tekstil, ayakkabi Las vegas ABD
Solaire Expo 21 fiubat 2017 23 fiubat 2017 Günefl enerjileri teknolojisi Kazablanka FAS
GREENHOUSE INDUSTRY FAIR 21 fiubat 2017 23 fiubat 2017 Serac›l›k Kiev UKRAYNA
Private Label Trade Show JAPAN 21 fiubat 2017 24 fiubat 2017 Özel etiketli ürünler Tokyo JAPONYA
HOTERES JAPAN 21 fiubat 2017 24 fiubat 2017 Otel ve Restaurant ekipmanlar› Tokyo JAPONYA
FIAM - International Fair of Lighting Fixtures 21 fiubat 2017 24 fiubat 2017 Aydinlatma Valencia ‹SPANYA
HABITAT Valencia 21 fiubat 2017 24 fiubat 2017 Mobilya, dekorasyon, inflaat malzemeleri Valencia ‹SPANYA
Espacio Cocina-SICI 21 fiubat 2017 24 fiubat 2017 Mutfak mobilya, mutfak ekipmanlar› Valencia ‹SPANYA
PCHi - Personal Care & Homecare Ingredients 21 fiubat 2017 23 fiubat 2017 Kozmetik ve kiflisel bak›m Guanco Ç‹N
LINEAPELLE 21 fiubat 2017 23 fiubat 2017 Deri, deri yan sanayi, deri mefruflat Milano ‹TALYA
SIMAC TANNING TECH 21 fiubat 2017 23 fiubat 2017 Ayakkabi ve deri makinalari Milano ‹TALYA
SAMOTER 22 fiubat 2017 25 fiubat 2017 Yap› Teknolojileri ve Makineleri Verona ‹TALYA
TINIMTEX 22 fiubat 2017 26 fiubat 2017 Haz›r Giyim ve Ayakkab› Köstence ROMANYA
Australasian Oil & Gas Exhibition & Conference 22 fiubat 2017 24 fiubat 2017 Petrol ve doµal gaz sektörü Perth AVUSTRALYA
AMUSEMENT EXPO 22 fiubat 2017 24 fiubat 2017 Oyun Park› Ürün ve Ekipmanlar› Mumbai H‹ND‹STAN
HOTEL & GASTROTEH 22 fiubat 2017 26 fiubat 2017 Gastronomi ve otel, restoran ekipmanlar› Zagreb HIRVAT‹STAN
ZAGREB BOAT SHOW (NAUTIKA) 22 fiubat 2017 26 fiubat 2017 Yatc›l›k, tekne ve ekipmanlar› Zagreb HIRVAT‹STAN
CHINA INT. WEDDING EXPO (CIWE) 22 fiubat 2017 25 fiubat 2017 Hazir giyim fianhay Ç‹N
TRANSPOLOGITEC 22 fiubat 2017 25 fiubat 2017 Ticari araçlar, yan sanayileri ve lojistik Verona ‹TALYA
HUNTING & FISHING IN RUSSIA 22 fiubat 2017 26 fiubat 2017 Spor malzemeleri (avcilik, balikçilik) Moskova RUSYA
BANGKOK GEMS & JEWELLERY FAIR 22 fiubat 2017 26 fiubat 2017 Mücevherat, kuyumculuk Bangkok TAYLAND
Kyunghyang Housing Fair - Korea Build 22 fiubat 2017 26 fiubat 2017 Yap›, inflaat malzemeleri Goyang G. KORE
SENCON SENEGAL 22 fiubat 2017 25 fiubat 2017 Yapi-inflaat Dakar SENEGAL
FILO 22 fiubat 2017 23 fiubat 2017 ‹plik ve kumafl Milano ‹TALYA
PLASTICS VIETNAM 22 fiubat 2017 24 fiubat 2017 Plastik, ambalaj Ho chi minh V‹ETNAM
Singapore International Stone Marble & Ceramic Show 23 fiubat 2017 25 fiubat 2017 Mermer, Doµaltafl ve Seramik Singapur S‹NGAPUR
DTG 23 fiubat 2017 26 fiubat 2017 Tekstil ve hazir giyim makinalari Dakka BANGLADEfi
SPOEX - Seoul International Sports & Leisure Industry Show 23 fiubat 2017 26 fiubat 2017 Spor malzemeleri Seul G. KORE
EGY STITCH & TEX 23 fiubat 2017 26 fiubat 2017 Tekstil, tekstil makinalari, kimyasallari Kahire MISIR
BAHRAIN INTERNATIONAL GARDEN SHOW 23 fiubat 2017 26 fiubat 2017 Bahçecilik Manama BAHREYN
Acrex India 23 fiubat 2017 25 fiubat 2017 Havaland›rma ve yeflil enerji teknolojileri Greater noida H‹ND‹STAN
Glasspex India 23 fiubat 2017 25 fiubat 2017 Cam sanayi Greater noida H‹ND‹STAN
Water Expo 23 fiubat 2017 25 fiubat 2017 Su mühendisliµi Chennai H‹ND‹STAN
ACREX INDIA 23 fiubat 2017 25 fiubat 2017 ‹klimlendirme Delhi H‹ND‹STAN
YOUR HOME ODESSA 23 fiubat 2017 25 fiubat 2017 Yapi-inflaat malzemeleri ve makineleri Odesa UKRAYNA
WWETT SHOW 23 fiubat 2017 25 fiubat 2017 Su, atik su idare ve sevkiyat ekipmanlari Indianapolis ABD
LNG USA 23 fiubat 2017 24 fiubat 2017 Enerji Houston ABD
CHICAGO DENTAL SOCIETY Midwinter Meeting 23 fiubat 2017 25 fiubat 2017 Tibbi ürünler (diflçilik) fiikago ABD
KIDS TIME 23 fiubat 2017 25 fiubat 2017 Bebek ve çocuk ürünleri Kielce POLONYA
Morocco Style 24 fiubat 2017 27 fiubat 2017 Tekstil, aksesuar makina Kazablanka FAS
Morocco Home 24 fiubat 2017 27 fiubat 2017 Ev tekstili, ev gereçleri Kazablanka FAS
THE ONE MILANO (former MIFUR) 24 fiubat 2017 27 fiubat 2017 Kürk ve deri Milano ‹TALYA
Naples Art&Antique Jewlry Show 24 fiubat 2017 28 fiubat 2017 Antika ürünler Naples ABD
Flora Expo 24 fiubat 2017 26 fiubat 2017 Çiçekçilik Pune H‹ND‹STAN
IRAN BUILDEX 24 fiubat 2017 27 fiubat 2017 Yap› Tahran ‹RAN
MIDO 25 fiubat 2017 27 fiubat 2017 Optik Milano ‹TALYA
EXPOCASA 25 fiubat 2017 05/03/2017 Mobilya, ev eflyalar›, iç dekorasyon Torino ‹TALYA
WHITE MILANO 25 fiubat 2017 27 fiubat 2017 Hazir giyim, tekstil, aksesuar Milano ‹TALYA
SIA International Agricultural Show 25 fiubat 2017 05/03/17 Tar›m Paris FRANSA
SIMA 26 fiubat 2017 02/03/2017 Tar›m ve besicilik Paris FRANSA
Central Asia Home Textile 26 fiubat 2017 01/03/2017 Ev tekstili Almat› KAZAK‹STAN
CENTRAL ASIA CARPET & FLOORING 26 fiubat 2017 01/03/2017 Hal› ve Zemin Kaplamalar› Almat› KAZAK‹STAN
SUPREME BODY & BEACH 26 fiubat 2017 28 fiubat 2017 Giyim, mayo Münih ALMANYA
CURVE NY 26 fiubat 2017 28 fiubat 2017 ‹ç giyim New york ABD
Gulfood 26 fiubat 2017 02/03/2017 G›da Dubai BAE
Restaurant Canada Show 26 fiubat 2017 28 fiubat 2017 Yiyecek ve içecek, Otel, Restoran Toronto KANADA
PRINTWEAR & PROMOTION (P&P) LIVE 26 fiubat 2017 28 fiubat 2017 Promosyon ürünleri (tekstil) Birmingham ‹NG‹LTERE
UMA MOTORCOACH EXPO 26 fiubat 2017 02/03/17 Otomotiv (otobüs, midibüs) Atlanta ABD
4th Asia LPG Summit 26 fiubat 2017 27 fiubat 2017 Enerji Dakka BANGLADEfi
THE LONDON FABRIC SHOW 27 fiubat 2017 28 fiubat 2017 Kumafl Londra ‹NG‹LTERE
MODA MANHATTAN - ACCESSORIES THE SHOW 27 fiubat 2017 01/03/2017 Aksesuar New york ABD
TARGI MODY - POZNAN FASHION FAIR 27 fiubat 2017 01/03/2017 Haz›r giyim, deri Poznan POLONYA
EQUIP AUTO ALGERIA 27 fiubat 2017 02/03/17 Otomotiv yan sanayi ve yedek parça Cezayir CEZAY‹R
SAUDI PRINT, PACK, PLAST & PETROCHEM 27 fiubat 2017 02/03/17 Baski, ambalaj, plastik ve petrokimya Cidde S. ARAB.
COTERIE 27 fiubat 2017 01/03/17 Haz›r giyim, aksesuar, deri, ayakkab› New york ABD
EURO SHOES PREMIERE COLLECTION 27 fiubat 2017 02/03/17 Ayakkab›, Deri ürünleri Moskova RUSYA
LA TEXTILE 27 fiubat 2017 01/03/17 Tekstil, hazir giyim Los angeles ABD
MOBILE WORLD CONGRESS 27 fiubat 2017 02/03/17 Telekomünikasyon, mobil iletiflim tekn. Barselona ‹SPANYA
COMPOSITE EXPO 28 fiubat 2017 02/03/2017 Hammadde tekn., kompozit ürünler Moskova RUSYA
IFFF 28 fiubat 2017 03/03/2017 Yiyecek içecek sektörü, ekipmanlar› Moskova RUSYA
YUGBUILD 28 fiubat 2017 03/03/2017 Yap› ve ‹nflaat Malzemeleri Krasnodar RUSYA
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Avrasya Boat Show 2017 10 fiubat 2017 19 fiubat 2017 Deniz Araçlar›, Ekipmanlar› ve Aksesuarlar› ‹stanbul
‹nsan Kaynaklar› Fuar› 2017 15 fiubat 2017 16 fiubat 2017 ‹nsan Kaynaklar› ‹stanbul
Anfafl Food Product 15 fiubat 2017 18 fiubat 2017 Yiyecek Ürünleri, Ambalaj ve Ekipmanlar› Antalya
IFAT EURASIA 2017 16 fiubat 2017 18 fiubat 2017 Çevre Teknolojileri ‹stanbul
Dünya Turizm Forumu ve Fuar› 2017 16 fiubat 2017 18 fiubat 2017 Turizm ‹stanbul
Biz Evleniyoruz - Evlilik ve Düµün Haz›rl›klar› Fuar› 16 fiubat 2017 19 fiubat 2017 Evlilik ve Düµün Haz›rl›klar› Antalya
Ayd›n Tar›m G›da ve Hayvanc›l›k Fuar› 16 fiubat 2017 19 fiubat 2017 Tar›m G›da ve Hayvanc›l›k Ayd›n
IHS ADANA 2017 16 fiubat 2017 19 fiubat 2017 Is›tma, Soµutma, Havaland›rma, Doµalgaz Teknolojisi, Tesisat ve Yal›t›m Adana
Adana ‹nflaat 2017 16 fiubat 2017 19 fiubat 2017 Yap› Malzemeleri, ‹fl ve ‹nflaat Makineleri, Altyap›, Müteahhitlik Hizmetleri Adana
Adana Kent 2017 16 fiubat 2017 19 fiubat 2017 Belediye ‹htiyaçlar›, Kent Mobilyalar›, Park Bahçe Düzenlemeleri Çevre Teknolojileri Adana
Karadeniz 3.Kitap Fuar›-Samsun 21 fiubat 2017 26 fiubat 2017 Kitap, Süreli Yay›nlar Samsun
ACE OF M.I.C.E. Kongre, Toplant› ve Etkinlik Fuar› 22 fiubat 2017 24 fiubat 2017 Kongre, Toplant› ve Etkinlik ‹stanbul
Mersin Agrodays 22 fiubat 2017 25 fiubat 2017 Tar›m, Tar›m Makineleri, Gübre ,Tohum, Serac›l›k Mersin
Aegean Hosttech 22 fiubat 2017 25 fiubat 2017 Otel Ekipmanlar› ve Ev D›fl› Tüketim Ayd›n
AEGEANAGRI 13.Ege Tar›m Sera ve Hayvanc›l›k F. 22 fiubat 2017 26 fiubat 2017 Tar›msal Mekanizasyon, Tar›m Teknolojileri, Serac›l›k ve Hayvanc›l›k Denizli
‹stanbul K›rtasiye - Ofis 22 fiubat 2017 26 fiubat 2017 K›rtasiye ve Kaµ›t Ürünleri, Okul ve Ofis Malzemeleri, Oyuncaklar ‹stanbul
Bal›kesir Tar›m Fuar› 2017 23 fiubat 2017 26 fiubat 2017 Tar›m Hayvanc›l›k ve G›da Bal›kesir
Motobike ‹stanbul 23 fiubat 2017 26 fiubat 2017 Motosikletler, Bisikletler, Aksesuarlar, Tuning, Servisler ve Bayiler ‹stanbul
E-TECH Eµitim Teknolojileri Fuar› 24 fiubat 2017 26 fiubat 2017 Mesleki ve Teknik Eµitim Gereçleri, Kurum ve Kurulufllar› ‹stanbul
Uluslararas› CNR Kitap Fuar› 24 fiubat 2017 05 Mart 2017 Yay›nc›l›k, E-Yay›nc›l›k ve Teknolojileri ‹stanbul
QS Dünya MBA ve Yüksek Lisans Fuar› 25 fiubat 2017 25 fiubat 2017 Yurtd›fl› Yüksek Eµitim ‹stanbul
Study Expo Yurtd›fl› Eiµim Fuarlar› 25 fiubat 2017 26 fiubat 2017 Yurtd›fl› Eµitim Seçenekleri ‹stanbul
Study Expo Yurtd›fl› Eiµim Fuarlar› 28 fiubat 2017 28 fiubat 2017 Yurtd›fl› Eµitim Seçenekleri Ankara
DISCOP ‹STANBUL 28 fiubat 2017 02 Mart 2017 Televizyon ‹çerik, Dijital ‹çerik ve Telif Haklar› ‹stanbul
‹TVF- ‹stanbul TV Forum ve Fuar› 28 fiubat 2017 02 Mart 2017 Görsel ve ‹flitsel Yay›nc›l›k Teknolojileri Forum ve Fuar› ‹stanbul
R+T Türkiye 01 Mart 2017 04 Mart 2017 Panjur, Otomatik Kap›, Geçifl ve Güneflten Koruma Sistemleri ‹stanbul
Konya Tohum 2017 01 Mart 2017 04 Mart 2017 Tohum Teknolojileri ve Tohumculuk ve Ekipmanlar› Konya
Konya 6.Sulama Teknolojileri ve Bitki Besleme Fuar› 01 Mart 2017 04 Mart 2017 Fidanc›l›k, Bitki Besleme, Bahçe Bitkileri, Zirai Mücadele, Sulama, Gübreleme, ve Ekipmanlar› Konya
Konya Hayvanc›l›k 2017 01 Mart 2017 04 Mart 2017 Hayvanc›l›k, Ekipmanlar›, Hayvansal Üretim Teknolojileri, Yem Endüstrisi, Tavukçuluk (Tavukçuluk Kümes Hayvanlar› Ekipmanlar› Özel Bölümü) Konya
MODEKO 2017 28.‹zmir Mobilya Fuar› 01 Mart 2017 05 Mart 2017 Mobilya, Dekorasyon, Ev ve Büro Mobilyalar› ‹zmir
Study Expo Yurtd›fl› Eiµim Fuarlar› 02 Mart 2017 02 Mart 2017 Yurtd›fl› Eµitim Seçenekleri ‹zmir
‹stanbul Bulufllar Fuar› 02 Mart 2017 04 Mart 2017 Bulufllar, Buluflcular ve Yat›r›mc›lar› Buluflturmak ‹stanbul
Lifestyle Turkey- Muhafazar Giyim ve Yaflam Fuar› 02 Mart 2017 04 Mart 2017 Giyim ve Yaflam Fuar› ‹stanbul
Farmers' Fair - Güney Ege 02 Mart 2017 05 Mart 2017 Tar›m, G›da, Hayvanc›l›k Teknolojileri ve Endüstrileri Muµla
4.Aksaray Tar›m Hayvanc›l›k ve Tar›m Tekn. Fuar› 02 Mart 2017 05 Mart 2017 Tar›m, Hayvanc›l›k, Tar›m Makineleri, Süt Endüstrisi, Ambalaj ve Tohum Aksaray
1.Isparta Kitap Fuar› 03 Mart 2017 12 Mart 2017 Kitap, Dergi, Süreli Yay›nlar Isparta
Study Expo Yurtd›fl› Eiµim Fuarlar› 04 Mart 2017 04 Mart 2017 Yurtd›fl› Eµitim Seçenekleri ‹stanbul
SHOEXPO ‹zmir "41.Ayakkab› ve Çanta Fuar›" 07 Mart 2017 10 Mart 2017 Ayakkab› ve Çanta ‹zmir
Samsun 2.Mobilya Dekorasyon Fuar›2017 07 Mart 2017 12 Mart 2017 Mobilya, Dekorasyon, Ayd›nlatma, Ev Tekstili ve Aksesuarlar Samsun
CPHI ‹stanbul 2017 ‹laç Bileflenleri Fuar› 08 Mart 2017 10 Mart 2017 ‹laç, ‹laç Bileflenleri ve Hammaddeleri, ‹laç Ekipman›, ve Kontrat Hizmetleri, ‹laç Paketleme, Ambalaj ve ‹laç üretim Sistemleri ‹stanbul
FETEX 2017 08 Mart 2017 11 Mart 2017 Fethiye Turizm, Turizm Tedarikçileri ve Yiyecek, ‹çecek Muµla
Avrasya Pencere 2017 18.Uluslararas› Pencere Fuar› 08 Mart 2017 11 Mart 2017 Pencere, Panjur, Cephe ve Profil, Üretim Makineleri, Aksesuar, Yal›t›m Malzemeleri, Hammadde ve Tamamlay›c› Ürünler ‹stanbul
Avrasya Kap› 2017 08 Mart 2017 11 Mart 2017 Kap›, Kepenk, Kilit, Alarm ve Güvenlik, Panel, Pano, Bölme Sistem ve Aksesuarlar› ‹stanbul
Avrasya Cam 2017 08 Mart 2017 11 Mart 2017 Cam Ürünleri, Uygulamalar›, Üretim ‹flleme Teknolojileri ve Makineleri, Tamamlay›c› Ürün ve Kimyasallar› ‹stanbul
UNICERA Seramik Banyo Mutfak Fuar› 08 Mart 2017 12 Mart 2017 Seramik , Banyo, Mutfak Ekipmanlar› ‹stanbul
Kayseri Tar›m Fuar› 2017 09 Mart 2017 12 Mart 2017 Tar›m ve Hayvanc›l›k Kayseri
Decoboss 09 Mart 2017 12 Mart 2017 Yap›, Konut,, Dekorasyon, Çevre Düzenlemesi, Elektrik Muµla
IBATECH 09 Mart 2017 12 Mart 2017 Ekmek, Pasta, Dondurma, Çikolata Teknolojileri Ankara
Mersin Logistics -Mersin Lojistik ve Transport Fuar› 09 Mart 2017 12 Mart 2017 Tafl›mac›l›k, Lojistik, Depolama, ‹stifleme, Ambalaj, Tart›m Mersin
Akare Yurtd›fl› Eµitim Fuarlar› 11 Mart 2017 12 Mart 2017 Yurtd›fl› Eµitim Alternatifleri ve ‹mkanlar› ‹stanbul
Akare Yurtd›fl› Eµitim Fuarlar› 14 Mart 2017 14 Mart 2017 Yurtd›fl› Eµitim Alternatifleri ve ‹mkanlar› ‹stanbul
Marex 2017 1 15 Mart 2017 18 Mart 2017 Turistik ‹flletmeler Donan›m›, Tekstil, Servis Ekipmanlar› ve G›da Muµla
Art Ankara 15 Mart 2017 19 Mart 2017 Çaµdafl Sanatlar Fuar› Ankara
Akare Yurtd›fl› Eµitim Fuarlar› 16 Mart 2017 16 Mart 2017 Yurtd›fl› Eµitim Alternatifleri ve ‹mkanlar› Ankara
WIN Otomasyon'17 16 Mart 2017 19 Mart 2017 Uluslararas› Endüstriyel Otomasyon ‹stanbul
WIN Electrotech'17 16 Mart 2017 19 Mart 2017 Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri ‹stanbul
Win Cemat Eurasia'17 16 Mart 2017 19 Mart 2017 Tafl›ma, Depolama, ‹stifleme ve Lojistik ‹stanbul
WIN Hydraulic & Pneumatic'17 16 Mart 2017 19 Mart 2017 Ak›flkan Gücü Teknolojileri ‹stanbul
FOTEG ‹stanbul 2017 16 Mart 2017 19 Mart 2017 G›da ‹flleme Teknolojileri ve Ekipman, Katk›, Ambalajlama ve Lojistik, Unlu Mamul Teknolojileri, G›da Güvenliµi ve Hijyen ‹stanbul
REW ‹stanbul 2017 16 Mart 2017 19 Mart 2017 Geri Dönüflüm, Çevre Teknolojileri ve At›k Yönetimi ‹stanbul
‹SG Avrasya 2017 16 Mart 2017 19 Mart 2017 ‹fl Saµl›µ› ve Güvenliµi ‹stanbul
1. ‹nflaat Gayrimenkul ve Emlak Fuar› 16 Mart 2017 19 Mart 2017 Konut ve ‹flyeri Projeleri ve Bunlar›n Pazarlanmas›, ve Finansman›na Yönelik Çözümler Ankara
EV-DEKOR 2017 › 16 Mart 2017 19 Mart 2017 Elektrikli Ev Eflyalar› ve Dayan›kl› Tüketim Mallar›, Ev Tekstili Ankara
2.Banyo, Mutfak ve Aksesuarlar› Fuar› 16 Mart 2017 19 Mart 2017 Banyo, Mutfak, Seramik, Tesisat, ‹nflaat Malzemeleri Ankara
6.Bursa Karacabey Tar›m ve Hayvanc›l›k Fuar› 16 Mart 2017 19 Mart 2017 Tar›m Hayvanc›l›k, Tohum, Meyvecilik, Sulama Teknolojiler Bursa
‹stanbul Jewelry Show Mart 2017 16 Mart 2017 19 Mart 2017 Tak›lar, Tafllar, Saatler Hediyelik Eflyalar, ‹lgili Yan Sanayi ‹stanbul
Akare Yurtd›fl› Eµitim Fuarlar› 18 Mart 2017 18 Mart 2017 Yurtd›fl› Eµitim Alternatifleri ve ‹mkanlar› ‹zmir
Mezun Amerika ve ‹ngilterede Eµitim Fuar› 18 Mart 2017 18 Mart 2017 Yurtd›fl› Eµitim, Eµitim Materyalleri ‹stanbul
Bursa 15. Kitap Fuar› 18 Mart 2017 26 Mart 2017 Kitap ve Süreli Yay›nlar Bursa
IEFT Yurtd›fl› Eµitim Fuar› 21 Mart 2017 21 Mart 2017 Yurt D›fl› Eµitim ‹zmir
Exposhipping Expomaritt 21 Mart 2017 24 Mart 2017 Deniz Ticareti, Gemi ‹nfla ve Yan Sanayi, Limanc›l›k, Nakliye ve Lojistik ‹stanbul
Konya Tar›m 2017 21 Mart 2017 25 Mart 2017 Tar›m, Tar›msal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuar› Konya
MODEF 2017 Mobilya ve Dekorasyon Fuar› 21 Mart 2017 26 Mart 2017 Mobilya ve Dekorasyon Bursa
Bursa Eµitim Fuar› › 21 Mart 2017 26 Mart 2017 Yurt ‹çi ve Yurt D›fl› Eµitim Bursa
EURIE Avrasya Yüksek Öµretim Zirvesi ve Fuar› 22 Mart 2017 24 Mart 2017 Yurtd›fl› Yüksek Eµitim ‹stanbul
Premiere Vision ‹stanbul 22 Mart 2017 24 Mart 2017 Haz›r Giyime Yönelik Kumafl, ‹plik ve Aksesuarlar ‹stanbul
Avrasya Asansör Fuar› 22 Mart 2017 25 Mart 2017 Asansör, Yürüyen Merdiven Teknolojileri, Üreticileri ve Tedarikçileri ‹stanbul
MARBLE 22 Mart 2017 25 Mart 2017 Doµal Tafl ve Teknolojileri ‹zmir
EGE TMF 22 Mart 2017 25 Mart 2017 Tekstil Makineleri, Bask› Teknolojileri, Tekstil Kimyasallar› Denizli
IEFT Yurtd›fl› Eµitim Fuar› 23 Mart 2017 23 Mart 2017 Yurt D›fl› Eµitim Ankara
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MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

Şubat 2017

14 Şubat 2017 Salı

� 2016 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

� 2016 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

15 Şubat 2017 Çarşamba

� Ocak 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin 
Beyanı ve Ödemesi

� Ocak 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� Ocak 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) 
Beyanı ve Ödemesi

� Ocak 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� Ocak 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� Ocak 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

17 Şubat 2017 Cuma

� 2016 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

� 2016 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

20 Şubat 2017 Pazartesi

� Ocak 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� Ocak 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin 
Beyanı ve Ödemesi

� Ocak 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� Ocak 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence 
Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

� Ocak 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� Ocak 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Şubat 2017 Perşembe

� Ocak 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. Ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar 
Beyanname İle Beyanı

� Ocak 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti 
Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Şubat 2017 Cuma

� Ocak 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

� 1-15 Şubat 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi 
ve Ödenmesi

27 Şubat 2017 Pazartesi

� Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2016 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı

� 1-15 Şubat 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� Ocak 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

� Ocak 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

� Ocak 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti 
Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

28 Şubat 2017 Salı

� Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi

� Ocak 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

� Ocak 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

� Ocak 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 14. taksit ödemesi

� Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
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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

2017

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

katkılarıyla

katkılarıylakatkılarıyla

katkılarıyla

katkılarıyla

İÇERİK PLANI
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