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Ekonomist

Enseyi karatmayın!
Malumunuz, küresel sistemin ağır sanayi şirketleri

üzerinden şekillendiği dönemlerden, adı sanı duyulmayan yeni
yetmelerin kurduğu teknoloji devlerinin yön verdiği yeni bir
çağa geçmiş bulunuyoruz.  Kuşkusuz böyle bir dönemde, dünya
ekonomisinde yaşanacak dalgalanmalara ilişkin alınacak
önlemler de çözüm reçeteleri de farklılaşıyor. Yeni dönemde
girişimcilik ekosisteminin yaşayıp gelişmesi için gereken belki
de en önemli şey, sürdürülebilir yapıların kurulabilmesi ve
korunması…

Koşullar zor da olsa, mevcut sıkıntılardan kurtulmak için
her zaman farklı yollar denemek gerekiyor. Bu noktada gerek
kamu gerekse özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından
hazırlanan destek programlarından yararlanmak belki de
yapılabilecek en doğru hareket olarak öne çıkıyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yayımlanan
ilanlara göre, ocak-eylül döneminde kapanan iş yeri sayısı
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 artmış durumda.

Medya organlarında öğrendiğimize göre ise her gün ülkenin
pek çok yerinde onlarca şirket konkordato ilan ederek
borçlarını yeniden yapılandırma yoluna gidiyor. 

Dolar kurunun şok faiz artırımına rağmen 6 TL
seviyesinden geriye düşmemesi ve yüzde 25’lere dayanan
tüketici enflasyonu, yakın gelecek planları konusunda tüm iş
dünyasını ‘kriz ile mücadele’ stratejisi hazırlamaya
yönlendiriyor.  

Biz de bu gerçeklikten hareketle, KOBİ Girişim dergimizin
bu sayısında KOBİ’lere ve genç girişimcilere zor zamanlarda yol
gösterecek, payanda olacak destek programlarını mercek altına
aldık. 

Amacımız, Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu sıkıntılı
dönemde, küçük şirketlere ve geleceğe dair umutları henüz
yeşermeye başlamış genç girişimcilere ‘enseyi karatmayın!’
diyebilmek.

İyi okumalar.
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Türkiye ekonomisi zor günlerden geçiyor. Bir yandan 6 TL
seviyesinden aşağı inemeyen dolar kuru diğer yandan yüzde
25’e dayanan enflasyon, ekonomide hızlı bir küçülmeye
neden oluyor. Bu durum iş dünyasının yüzde 99’unu
oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından ciddi bir
‘kriz yönetimi’ stratejisini zorunlu kılıyor. Gemisini fırtınada
ayakta tutmaya çalışan KOBİ’ler ve iş dünyasına henüz
atılmış genç girişimciler için sunulan destek ve teşvik
programları, bugünlerde en önemli araçlar haline gelmiş
durumda. Biz de son dönemde öne çıkan kamu ve özel sektör
destek programlarını sizin için derledik.

Doğum öncesi ve sonrasında kadınların yaşadığı kıyafet sıkıntısını anne
olduktan sonra bizzat deneyimleyen Ilgın Özdemir Yazgan, 200 bin
TL’lik yatırımla Accouchée’yi hayata geçirdi. “Accouchée kadını, annelik
sürecinde de iyi giyinen ve iyi hisseden kadındır” diyen Yazgan, bu
felsefeyi yaygınlaştırmak adına ürün gamını genişletmeyi ve yurtdışına
açılmayı hedefliyor. İspanya için görüşme halindeki marka, Avrupa’ya
ek olarak Amerika ve Ortadoğu’yu da hedefliyor.

Kadınların başlattığı ilginç girişimcilik öykülerinden biri Adana Seyhan
İlçesi Salmanbeyli Köyü’nde yaşam buldu. Yörelerindeki mutfak
lezzetlerini Türkiye çapında satışa çıkarmak için 30 köy kadını bir
kooperatif çatısı altında biraraya geldi. Köyde, eğitim amaçlı restoranın
da temeli atıldı.

Fırın, otomasyon ve verimlilik konularını içeren yatırımın ilk
ayağını gerçekleştiren Duravit, 2020’ye kadar Türkiye’de
toplam 5 milyon Euroluk yatırım yapacak. Duravit Türkiye Genel
Müdürü Müfit Ülke, bir fırın yatırımının 15 yıl kullanılan bir
yatırım olması bakımından Duravit’in Türkiye’ye olan güvenini
ortaya koyduğunu vurguluyor.

Alman Singer, son dönemde kadın girişimciliğin önünü açmak için
düzenlediği kurslarla dikkat çekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye
genelindeki Halk Eğitim Merkezleri’nde 5 yıl boyunca eğitim kursları
açmak üzere protokol imzaladıklarını belirten Singer Türkiye Genel
Müdürü Sinem Kınran Parlak, “Beş yılda 3 bin kişiye ulaşmayı
hedefliyoruz. Kursiyerlerin aile bütçelerine ve ülke ekonomisine katkı
sağlamalarını amaçlıyoruz” diyor.

5 Cep’ten kapı açan
teknoloji geliştirdi

6 KOBİ Gündemi

8 KAPAK KONUSU
� Zor dönem için
destek rehberi

14 Duravit’ten Türkiye’ye
‘güven’ yatırımı

16 Küçük şirketleri
yurtdışına taşıyor

18 “Kurslar ile 3 bin
kadına ulaşacağız

20 GARANTİ PARTNERS
GİRİŞİMCİ HİKAYESİ
Çeviri hizmetini dijitalleştirdi

22 Bitkisel süt üretiminde
fırsat gördüler

24 Oto tamircilerini
bir tık yakına getirdi

25 İki yılda ciroyu
beşe katlayacak

26 “Online bilet satışı
yüzde 80’e ulaştı”

28 Doğum sonrası
doğan girişim

30 Mutfak lezzetleri için
kooperatif kurdular

31 Girişimciliğe ve
gençliğe odaklanacak

32 Cem Ener: Amazon, Aliexpress
ve Ebay üzerinden satiş
yapma tüyolari

34 Prof. Dr. Volkan Demir:
KOBİ’lerde bilgi
sistemleri ve ERP

36 Yurtdışı mal talepleri

40 Fuar Takvimi

42 Vergi Takvimi

Sanayici ailelerden gelen Cem Telvi ve Yusuf Romano, Türkiye’nin ilk
bitkisel süt markasını yarattılar. ‘Fomilk’ markasıyla fındık, badem ve
soya sütü üreten girişimciler, yeni ürünlerle markalarını büyütmeyi
planlıyorlar. Ürünlerinin 2019’da ihracatına da başlayacak olan
ortaklar, beş yıl sonunda 30 milyon TL ciro hedefliyor.
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TEKNOLOJİ

Türkiye’nin teknoloji alanındaki rekabet gücünü
küresel ölçekte artıran İTÜ ARI Teknokent’te faa-
liyet gösteren firmalardan Boni, gündelik haya-
tı yeni nesil teknolojilerle birleştirerek, halka açık
mekanlarda erişilebilirlik, konum ve yön belir-
leme alanlarında çözümler sunuyor. Boni’nin ka-
palı mekânlar için bulduğu yenilikçi çözümler-
den biri de kapı kilitleri üzerine oldu. Akıllı anah-
tar teknolojilerine odaklanan şirket, cep telefo-
nu ve yapay zekâ kodlarıyla açılan ve kitlenebi-
len kapılar geliştirdi. Bina içi güvenliği artıran bu
yöntem aynı zamanda ortak kullanım alanı ola-
rak belirlenen odaların dijital ortamda yönetimini
de sağlıyor.

Binalarla 
konuşuyoruz
Örneğin toplantıya ka-

tılacak kişiler, odaya ta-
nımlanan saatler içinde cep
telefonu ile giriş-çıkış ya-
pabiliyor. Geliştirdikleri ye-
ni teknoloji hakkında ko-
nuşan Boni CEO’su Sarper
Sılaoğlu, “Ev, ofis, sağlık,
alışveriş, ulaşım, eğitim gi-
bi temel ihtiyaçlarımızı hep
binalarda karşılıyoruz. Şir-
ket olarak bu binaların bi-

05EKİM 2018

zimle konuşmasını ve iletişimde olmasını isti-
yoruz. Geliştirdiğimiz bu yeni teknolojide de esas
aldığımız nokta bu dijital dönüşüm ihtiyaçları ol-
du” diyor.

Innogate ile ABD’ye açıldı
Global pazarlara açılmak adına yaptıkları ça-

lışmalar hakkında da konuşan Sılaoğlu, “Türki-
ye’de teknoloji üretimi oldukça iyi seviyede. An-
cak ticarileştirme ve ihracat konusunda yeterli
birikimimiz yok” diye konuşuyor. Bu sorunu çöz-
mek için İTÜ öncülüğünde ‘İTÜ Gate’ programı-
nın kurulduğunu, daha sonra programın kapsa-

Türkiye’nin teknoloji üssü İTÜ ARI Teknokent’te faaliyet
gösteren  Boni, cep telefonu ve yapay zekâ kodları ile açılan ve
kitlenebilen kapı teknolojisini hayata geçirdi. Geliştirdikleri
yeni teknoloji hakkında konuşan Boni CEO’su Sarper Sılaoğlu,
“Ev, ofis, sağlık, alışveriş, ulaşım, eğitim gibi temel
ihtiyaçlarımızı hep binalarda karşılıyoruz. Bu binaların bizimle
konuşmasını ve iletişimde olmasını istiyoruz” diyor.

Cep’ten kapı açan 
teknoloji geliştirdi

mının genişletilerek adının ‘Innogate’ olarak de-
ğiştirildiğini hatırlatan Sılaoğu, şöyle konuşuyor:
“Biz de 2015 yılında bu programa katıldık. Ol-
dukça verimli bir ABD açılım programı oldu.
Yoğun bir eğitim döneminin ardından ABD’de de-
vam eden iş geliştirme sürecine katıldık. Sonuç
büyük oranda başarılı oldu. Bu program bizim
ve birçok şirketin teknoloji ihracatı yapabilme-
sinin önemli bir destekçisidir.” 

30 bini aşkın kullanıcı
Merkezi İTÜ ARI Teknokent’te
olan Boni, şu anda Chicago,
Londra ve Berlin ile birlikte dört
farklı ülkedeki ofislerinde
faaliyetlerini sürdürüyor.
Alışveriş merkezleri,
havaalanları, kampüsler ve
oteller başta olmak üzere çok
sayıda kapalı mekânda kullanılan
Boni’in geliştirdiği teknolojiler, şu
ana kadar 30 bini aşkın kişi
tarafından kullanıldı.

SARPER SILAOĞLU
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KOBİ GÜNDEMİ

� Faaliyetleri İstanbul Ticaret Odası tarafından desteklenen Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM)
yatırımcı ile girişimciyi buluşturmaya devam ediyor. Son örnek, startup şirketi Mornero ile
uluslararası yatırımcı Tarvenn buluşmasından çıktı. Tarvenn, haftalık veya aylık abonelikler ile
www.mornero.com adresinde hizmet veren Mornero’ya, 1,1 milyon lira değerleme üzerinden
yatırım yaptı. Şimdiye kadar Levent ve Maslak bölgesinde faaliyet gösterdiklerini ve hiçbir
pazarlama bütçesi olmadan, 100’den fazla kişiye sağlıklı kahvaltı aboneliği sunduklarını belirten
Mornero kurucusu Sabit Çakmaklı, aldıkları yatırımla finansal ve operasyonel olarak güçlenerek,
önce İstanbul ardından tüm Türkiye’de doğal ve lezzetli kahvaltıyı abonelerine ulaştırmak
istediklerini söyledi. Tarvenn Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Mustafa Kopuk da sağlıklı kahvaltıyı
her sabah uygun fiyat ile müşterilerine sunan Mornero’ya güvendiklerini belirtti.

1,1 milyon lira değerleme ile yatırım aldı

� P&G, “Geleceğin Kadın Liderleri” programıyla, üniversite öğrencilerini iş hayatına hazırlamayı
sürdürüyor. 2 yıl önce başlayan program bu yıl da 30 öğrenciye marka yönetimi, pazarlama
stratejileri, satış planlama gibi alanlarda eğitim sunarak, FMCG sektörünün satış
departmanlarında kariyer imkânı yakalamaları için ilk adımı atmalarını sağlayacak. P&G üst

düzey
yöneticilerinin
öğrencilerle bir
araya gelerek
deneyimlerini
paylaşacakları
programa 21 Ekim
2018 tarihine
kadar başvuruda
bulunulabilir. 26 –
27 Kasım 2018
tarihlerinde P&G
İstanbul

Kampüs’ünde gerçekleştirilecek programda katılımcılar FMCG sektöründe markanın pazara girişi
ve satış stratejilerini belirlemeyi, satışın dijital dünyasını keşfederken; P&G’nin sürdürülebilirlik
konusundaki projelerini tecrübe etme şansını elde edecekler. Programa seçilen 30 kişi, sonraki
süreçte yazılı test ve mülakatlara dahil olarak P&G’de işe giriş süreçlerini hızlandırma şansını
yakalayabilecekler.

Geleceğin kadın liderlerini yetiştiriyor

� Melek yatırımcılık sistemiyle vizyoner
yatırımcıların radarına giren start-up’lar
dünyası, sektörlerin girişimciliğe
duydukları ihtiyaçla birlikte büyümeye
başladı. 2017 yılında startup’lara yapılan
yatırım miktarı 100 milyon doların
üzerine çıkarken, Microsoft MEA Bölgesi
Perakende Genel Müdürü Deniz Özen,
“Girişimciliğin statü atlaması için bu
büyüme eğrisi yeterli değil” diyor.
Önümüzdeki senelerde Türkiye
girişimciliğinin statü atlayacağını dile
getiren Özen, Tübitak 1514 Fon
Programının (TechInvesTR) dünya
örneklerinin iyileri arasında
gösterilebilecek bir program niteliğinde
olduğunun altını çiziyor. Girişim
sermayesi yatırımlarında uzmanlaşan
BUBA Ventures’ın 1514 Fon hazırlığında,
strateji belirlemede aktif çalışan Deniz
Özen, şunları söylüyor: “Geleceğin
teknolojilerine yatırım yapan bir
firmanın çalışanı olarak ülkemde de bu
tür atılımların olduğunu görmek beni
heyecanlandırıyor. Girişimcilik ve fon
mekanizmaları üzerindeki kararlı
çalışmalarını beğenerek izlediğim BUBA
ile birlikte yol almaktan çok mutluyum.
Birlikte çözümlerimizle, ülkemizde
filizlenen yerel girişimleri küresel
pazarlara taşıyacağımıza inanıyorum.” 

Girişimcilik
dünyası 
statü atlıyor 
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KOBi Gündemi

� Garanti Bankası’nın Türkiye
ayağını 3’üncü kez düzenlediği,
finansal teknolojilere katkı
sağlayacak yaratıcı projesi olan start-
upların katıldığı dünyanın en büyük
fintech yarışması BBVA Open Talent
sonuçlandı. Impact Hub’da
gerçekleştirilen ve 5 finalistin
mücadele ettiği yarışmayı; Moneymo
kazandı. Moneymo, 16-17 Ekim
tarihlerinde BBVA Madrid ofisine
ziyaret imkânı, ilişki geliştirme fırsatı
sunan road show’a katılım hakkı ve

dünyanın birçok yerinden yatırımcılarla tanışma olanağı elde edeceği Open Summit’e gitme hakkı kazandı.
BBVA Open Talent yarışmasının Türkiye finali hakkında bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdür
Yardımcısı Didem Dinçer Başer, “BBVA Open Talent’ı bizi besleyen çok önemli bir yarışma olarak
görüyoruz. BBVA Open Talent’ı 3. kez İstanbul’da düzenleyerek Türkiye’deki girişimlerin uluslararası
arenaya açılmasına destek vermekten mutluluk duyuyoruz” dedi. 

� Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO)
Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet
gösteren BUTGEM’in mesleki eğitim
kurslarına talep yağdı. Yeni dönemde 23
farklı alanda eğitim verecek olan
merkeze, 450 kişilik kontenjan için
1350’den fazla aday kayıt yaptırdı. Her
yıl 3 bine yakın genci meslek edindirme
ve geliştirme kurslarıyla meslek sahibi
yapan BUTGEM’in 2018-2019 yılı 1.
eğitim dönemi 1 Ekim Pazartesi günü
başladı. Demirtaş Organize Sanayi
Bölgesi’nde hizmet veren BUTGEM’de
otomotiv, tekstil, muhasebe, otomasyon,
bilişim, bilgisayar ve plastik sektörlerine
yönelik 23 farklı eğitim programı
gerçekleştirilecek. Gündüz ve akşam
olmak üzere iki ayrı grupta
gerçekleştirilecek kurslara, 18-35 yaş
arası, en az lise veya dengi okul
mezunları katılabiliyor. Tamamen
ücretsiz olarak verilen kursları başarıyla
tamamlayanlar ise Milli Eğitim Bakanlığı
onaylı sertifikanın da sahibi oluyor.

BUTGEM kurslarına 
yoğun ilgi 

BBVA Open Talent’ın Türkiye ayağı sonuçlandı 

� Dünya ve Türkiye’deki önemli lider
denetim, vergi ve danışmanlık
şirketlerinden PwC’nin, sosyal
girişimciliğe dikkat çekerek bu alanda
farkındalık yaratmak amacıyla sosyal
girişimcileri desteklediği Sosyal Etki
Laboratuvarı yarışmasında 13 finalist
arasında Türkiye’den 3 sosyal girişim yer
aldı. Hem yeni girişimlerin (start-up) hem
de büyümekte olan girişimlerin (scale-
up) katıldığı yarışmada, Türkiye’den
Good4Trust, Kodluyoruz ve MUM·O finale
kaldı. Yaklaşık 200 girişimin katıldığı yarışma Avrupa’da 4 ülkede gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin bu yıl ilk
kez katıldığı Sosyal Etki Laboratuvarı yarışmasında Almanya ve Avusturya’dan 1’er, Hollanda’dan da 8
girişim finale kaldı. Yarışmayı kazanacak 2 yeni ve 1 de büyümekte olan girişim; iki yıl boyunca PwC
hizmetlerinden ücretsiz yararlanma ve PwC'nin ofis olanaklarından faydalanma ayrıcalığının yanı sıra, yeni
girişimler için 5 bin Euro ve büyümekte olan girişim için 10 bin Euro para ödülü almaya hak kazanacaklar.

3 Türk girişim, Hollanda’da yarışacak 

� Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) geçen yıl 15’inci yıl etkinlikleri
kapsamında başlattığı Proje 15 Kadın Girişimci Geliştirme Programı için yapılan başvurular
arasından belirlenen 150 kadın girişimci, 15 – 16 Eylül tarihlerinde düzenlenen kampta bir
araya geldi. Katılımcılar iş modeli yönetimi, müşteri bulma ve tutma, yatırımcılarla ilişki,
kurum kültürü, dijital yönetim gibi pek çok konuda eğitimler aldı. Süreç sonunda iş
fikirleriyle öne çıkacak 15 kadın girişimciye yatırımcılarla buluşmadan mentorluğa dek pek
çok destek sağlanacak. Atölye çalışmalarında Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle Boyner
Holding ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, KAGİDER Başkanı Sanem Oktar’ın açılış
konuşmasıyla başladı. Oktar, konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Hedefimiz kadın
girişimcileri pazara hazırlamak. Türkiye’nin girişimcilik haritasına kadınların kurduğu ve
büyüttüğü yeni ve güçlü şirketler eklenmesine katkıda bulunacağımıza inanıyorum.”

150 Kadın girişimci KAGİDER’le kampa girdi 
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ZOR DÖNEM İÇİN

DESTEK 
REHBERİ
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Ekonomik kalkınma için Türkiye’deki şirketlerin yüzde
99’unu oluşturan KOBİ’lerin ve esnafın büyümesini,
işletmelerinin sürdürülebilirliği sağlamak hayati
önemde. Ancak son dönemde birbiri ardına bozulan
ekonomik göstergeler, en büyüğünden en küçüğüne
kadar tüm işletmeleri olumsuz etkiliyor. TL’nin dolar
karşısındaki değer kaybının yılbaşından bu yana yüzde
40’lar seviyesine ulaşması, 625 baz puanlık faiz artışı ve
yeni ekonomi programına rağmen doların, 6 TL’nin
altına inmemesi, ithalata bağımlı bir ekonomi olan
Türkiye’de şirketlerin performanslarına önemli zararlar
veriyor.

Bununla birlikte, Eylül ayında tüketici enflasyonunun
yüzde 25’e, üretici enflasyonunun ise yüzde 46’lara
ulaşması, iç talepte sert bir fren etkisi yaratmış
durumda. Küçük girişimcilerin bu süreçte ayakta
durabilmek ve işlerini kaybetmemek için mutlaka çok
ciddi bir ‘kriz yönetimi stratejisi’ oluşturmaları gerekiyor. 

Bu noktada gerek kamu gerekse özel sektör ve sivil
toplum örgütleri tarafından sağlanan destek programları
hayati önem kazanmış durumda. Zira ticari işleyişin
yavaşladığı, şirketlerin kârlılıktan çok verimliliğe
odaklandığı bu durgunluk dönemlerinde başta AR-GE ve
yeni pazar arayışlarına ilişkin çalışmalar şirketleri yarına
hazırlayan en kayda değer etkenler oluyor. 

Hiç kuşkusuz, böyle dönemlerde sıcak paraya ihtiyaç
duyan KOBİ’lerin kamu destekli kredilere ulaşması da
şirket bilançolarını ayakta tutmak için sıkça başvurulan
bir başka yöntem. Faaliyet gösterdiği sektör ister tarım
olsun ister tekstil ya da teknoloji, tüm girişimciler için
yararlanılabilecek destek programları mevcut.  Biz de
Türkiye ekonomisinin içinden geçtiği bu zor dönemde,
kamu ve özel sektör kurumları tarafından KOBİ’lere ve
genç girişimcilere yönelik verilen destekleri ortaya
koyan bir kapak çalışması hazırladık.

09EKİM 2018

Türkiye ekonomisi zor günlerden geçiyor.
Bir yandan 6 TL seviyesinden aşağı

inemeyen dolar kuru diğer yandan yüzde
25’e dayanan enflasyon, ekonomide hızlı
bir küçülmeye neden oluyor. Bu durum iş

dünyasının yüzde 99’unu oluşturan küçük
ve orta ölçekli işletmeler açısından ciddi

bir ‘kriz yönetimi’ stratejisini zorunlu
kılıyor. Gemisini fırtınada ayakta

tutmaya çalışan KOBİ’ler ve iş dünyasına
henüz atılmış genç girişimciler için

sunulan destek ve teşvik programları,
bugünlerde en önemli araçlar haline

gelmiş durumda. Biz de son dönemde öne
çıkan kamu ve özel sektör destek
programlarını sizin için derledik. 

“Sadece finansman aracı değil danışman görün”
GARANTİ BANKASI KOBİ BANKACILIĞINDAN SORUMLU GNL. MD. YRD.  CEMAL ONARAN 
“Bu dönemde KOBİ’lere iş yapış şekillerinde verimliliği esas alarak hareket etmelerini öneriyoruz. Katma değeri
yüksek ürünlere yönelmeleri, bunun için de AR-GE çalışmalarını geliştirmeleri verimli işletmeler olmaları için
oldukça önemli. Bankalarını sadece finansman aracı olarak değil, danışman gibi görmeleri ve bu anlamda da
bankalarından olabildiğince faydalanmaları, bilgi almaları, daha güvenli adımlar atmaları, risklerini minimize
etmeleri açısından önem taşıyor. Bugün baktığımızda KOBİ’lerin finansal olmayan hizmetler tarafında önemli
desteğe ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Bir KOBİ’nin özellikle muhasebe, dış ticarette yeni pazar bulma ve
teknoloji tarafında destek ihtiyacının arttığını görüyoruz. Ayrıca, tüm şirketler teknolojiyi kendi alanları için en
iyi şekilde kullanıp, iş yapış şekillerini bu yönde değiştirmek istiyorlar. Bu kapsamda KOBİ’lerin dijitalleşmesi
oldukça önemli hale geldi. Dolayısıyla günümüzde KOBİ’lerin dijitalleşme çalışmalarına daha fazla önem
vermesi gerektiğini düşünüyoruz.”  
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KOSGEB
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Girişimciye 
destek programı
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni tamamlayan
girişimcilerin kurdukları işletmelerin
yararlanması amacıyla hazırlanan ‘Yeni
Girişimci Desteği’ programı kapsamında şu
destekler veriliyor:
� İşletme kuruluş giderleri için geri ödemesiz
olarak 2 bin TL destek. 
� İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 ay
içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat,
yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz
olarak üst limiti 18 bin TL destek. 
� İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 ay
içinde gerçekleşen işyeri kirası ve personel net
ücretlerine yönelik olarak, aylık azami 5 bin TL
ve toplamda geri ödemesiz olarak 30 bin TL
destek.
� İşletme kuruluş tarihinden itibaren 24 ay
içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat ve
yazılım için teminat karşılığı geri ödemeli
olarak 100 bin TL destek.

İş Planı Ödülü
� Yükseköğretim kurumlarınca örgün eğitim
sistemi içinde girişimciliğin ayrı bir ders olarak
verilmesi halinde, bu dersi alan öğrenciler
arasında KOSGEB ve ilgili üniversite işbirliği ile
düzenlenen ödüllü yarışmalar var. Bunun
sonucunda, hazırladıkları iş planları ilk üç
dereceye girmiş olan öğrencilerden işletmesini
kurmuş olmaları kaydı ile en başarılı iş planı
sahibine 25 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye
15 bin TL ödül veriliyor.
� KOSGEB tarafından uygun bulunan, yurtiçi
veya yurtdışında faaliyet gösteren
kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenecek
ödüllü/ödülsüz yarışmalar var. Bunun
sonucunda sundukları iş fikirleri/iş modelleri/iş
planları, ilk üç dereceye girmiş olan
yarışmacılara, Türkiye’de kuracakları
işletmeleri ve ya mevcut işletmeleri için 100 bin
TL’ye kadar ödül veriliyor.

KOBİ Kredi Faiz 
Destek Programı
� İşletmelerin finansman sorunlarının
çözümüne yönelik olarak, yatırım, işletme

sermayesi ve ihracata yönelik olarak
kullandırılacak kredilerin faiz harcamaları
KOSGEB tarafından destekleniyor. 
� Yatırım, işletme sermayesi ve ihracat
kredilerinin faizi için KOSGEB tarafından
sağlanacak kredi faiz desteğinin üst limiti,
uygulanacak her bir destek programı
kapsamında işletme başına 300 bin TL'yi
buluyor. 
� Kullandırılacak kredilerin vadesi, faiz oranı
ve 48 ayı geçmeyecek ve KOBİ'lerin lehine
olacak şekilde yürürlükte bulunan cari faiz
oranlarının altında olmak kaydıyla Türkiye'de
yerleşik şubesi bulunan yerli ve yabancı
bankalarla yapılacak protokollerle belirleniyor.

Gelişen İşletmeler Pazarı
KOBİ Destek Programı
� Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip
küçük ve orta ölçekli işletmelerin, finansmana
erişim imkânlarının artırılabilmesine yönelik
olarak Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler
Pazarı’nda işlem görmeleri destekleniyor.
� Program kapsamında sağlanan desteğin
toplam üst limiti 500 bin TL olarak
belirlenirken, şu alanlarda yüzde 75’e varan
destekler veriliyor: Piyasa danışmanı
danışmanlık hizmet bedeli, bağımsız denetim
hizmeti bedeli, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
kurul kaydına alma ücreti, Merkezi Kayıt
Kuruluşu (MKK) masrafı, hukukçu raporu
masrafı, aracı kuruluşa ödenecek aracılık
komisyonu.

İşletmeGeliştirme 
Destek Programı
� Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet
güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma
düzeylerinin ve ekonomideki paylarının
arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve
öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasını
amaçlıyor.
� Program kapsamında, yurt içi fuarlara 50
bin TL’ye kadar, yurt dışı iş gezilerine 20 bin
TL’ye kadar, nitelikle eleman istihdamına 50
bin TL’ye kadar, enerji verimliliği projelerine 35
bin TL’ye kadar ve tasarım uygulamalarına 25
bin TL’ye kadar destek veriliyor.

Uluslararası Kuluçka 
Merkezi Destek Programı
� İşletme kuruluş giderleri, bina tadilatı,
altyapı, ofis donanımı, yazılım giderleri, yeminli
mali müşavirlik, ulaşım giderleri gibi konularda
alacağı hizmetler ve düzenleyeceği
organizasyonlar için destek veriliyor.
� Destek üst limiti 100 bin dolar olarak
belirlenirken, destek oranı ise yüzde 80.
� Ayrıca Yerli Makine Teçhizat Destek
Programı kapsamında sanayicilere 1 milyon
liralık yerli makine teçhizat alımında 300 bin
lira finansman desteği sağlanıyor.

İhracat Destekleri
� Yurtdışı fuarlara katılımda, Ekonomi
Bakanlığı’nın belirlediği fuarlar için bakanlıkça
belirlenen metrekare fiyatı üzerinden, fuar
alanı masrafları geri alınabiliyor.
� Yurtdışında depo veya ofis açmak isteyen
KOBİ’ler, Türkiye Ticaret Merkezleri’nden
ücretsiz danışmanlık hizmeti alabiliyor. Ayrıca
Türkiye Ticaret Merkezi içerisinde açılacak
ofislerin kira bedelinin dörtte üçü bakanlık
tarafından karşılanıyor. 
� Şirketlerin müşteri ve pazar bilgileri
konusunda talep ettikleri raporların maliyetinin
yüzde 60’ını, 200 bin dolar üst limite kadar
karşılanıyor. 
� Müşterilerinin talep ettiği ve satışı
gerçekleştirmek için zorunlu olan;
kalite/can/mal güvenliğine ilişkin belgeleri
almaya yönelik giderlerle test/analiz
raporlarının giderler destekleniyor.
Harcamalarının yüzde 50’si, yılda 250 bin
dolara kadar karşılanıyor.
� Türk Eximbank ortaklığıyla, yatırım malı
ihracatında OECD tarafından belirlenen
uluslararası en düşük faiz oranıyla müşterilere
finansman olanağı ve ihracat artışı
sağlanabiliyor.
� e-ticaret sitelerine üye olmak isteyen
KOBİ’lerin ödeyeceği üyelik giderlerinin yüzde
80’i karşılanıyor. İşbirliği kuruluşuyla irtibata
geçildiği takdirde, üye olunan e-ticaret sitesi
için 3 yıl boyunca her yıl için 2 bin dolara kadar
destek alınabiliyor. 

1
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GARANTİ BANKASI TÜBİTAK
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� Garanti.com.tr/kobi altında yer alan
TeşvikBul hizmeti ile KOBİ’lere finansman
sağlayan ulusal ve uluslararası teşvik, hibe
ve desteklerle ilgili gerekli bilgi ve
yönlendirmeyi tek bir çatı altında sunuyor. 
� 2017’de hayat geçirilen Nefes Kredisi’nin
devamı olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB), Hazine ve Maliye Bakanlığı ile
anlaşma kapsamında KOBİ’lere uygun faiz
oranları ile kredi kullandırıyor.

Şirket Kur
KOBİ’lerin yanı sıra girişimcilerin de
faydalanması amacıyla yeni iş kurma
sırasında ortaya çıkan sorulara çözüm bulan
bu programda, bir uzmandan destek alarak
girişimcilerin aklındaki önemli sorunlara
yanıtlanıyor. Böylece girişimciler,
kendilerine ve planladıkları yapıya en uygun
şirket tipini bularak harcama kalemlerini ve

ortalama kuruluş maliyetini
öğrenebiliyorlar. 
� KOBİ’lere, şubeye gitmeden Garanti
İnternet veya Garanti Cep üzerinden destek
kredisi kullanım imkânı sunuyor. Uygulama,
KOBİ’lere yoğun iş akışı içerisinde büyük
zaman kazandırırken, uygun koşulları
sağlayan müşteriler için kredi kullanımını
tamamen dijital ortama taşıyarak iş
yüklerini azaltıyor. 

GarantiPartners 
Girişimcilik Üssü
Yeni iş kuran ya da erken aşamadaki
girişimcilere fiziki ofis imkânı sunuyor.
Bunun yanı sıra mentorluk, özel eğitimler,
Garanti ile işbirliği fırsatları, ticari referans,
çeşitli danışmanlıklar, pazarlama ve PR
destekleri, iş ağı kurma ve bulut hizmetleri
gibi birçok alanda katkı sağlıyor.

� Teknogirişim Sermayesi Desteği
Programı kapsamında girişimcilere
girişimcilik eğitimi verilmekte, ayrıca
sanayi deneyimi olan rehberler ile
girişimciye teknik, ticari ve idari
konularda destek sağlanıyor.
� Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları
Programı kapsamında, Çeşitli alanlarda
yenilikçilik içeren iş fikri olan ön lisans,
lisans ve lisansüstü öğrencilerine
fikirlerini hayata geçirmelerine yönelik
uygun ortamı hazırlamak için destek
sağlanıyor.
� Hazine Müsteşarlığı ile TÜBİTAK’ın
ortak yürüteceği Tech - InvesTR Girişim
Sermayesi Destekleme Programı ile 100
milyon TL’lik bütçe ile KOBİ ölçeğindeki
erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin
Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu
ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini
ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç
duyacakları sermayenin girişim
sermayesi fonları aracılığıyla
karşılanması amaçlanıyor.

Explore Yatırım 
Programı
� Hali hazırda bir teknolojik ürünü ve bu
ürüne yönelik satışı olan teknoloji
firmalarının yeni uluslararası pazarlara
girmesini hızlandırmaya yönelik yürütülen
bir sermaye yatırımı programıdır. Önerinin
TTGV tarafından kabul edilmesi halinde,
ilgili firmaya yeni hisse ihracı karşılığı 250
bin dolara kadar sermaye yatırımı
yapılıyor.

İlk Pazara Giriş 
Yatırım Programı:
� Geçerli bir iş planı olan nitelikli
girişimlerin ilk pazara girme süreçlerini
hızlandırmak üzere girişim bazında 1 yıl
süreyle ve 50 bin dolar bütçe içerisinde
sağlanacak iş geliştirme faaliyetlerinden
oluşuyor.

TÜRKİYE 
TEKNOLOJİ 
GELİŞTİRME

VAKFI (TTGV)

Bilgiyi Ticarileştirme
Atölyesi
� Yenilikçi ve yaratıcı fikirleri olan ancak
projelerini hayata geçirmek için desteğe
ihtiyacı olan girişimcilere; ofis, altyapı,
seminer ve toplantı salonu gibi fiziki
imkânları sağlamak amacıyla ön kuluçka
merkezi niteliğinde faaliyet gösteriyor.

Yeni Doğan 
Şirket Ünitesi
� 0-4 yaş arası Startup’lara, ofis alanı
sunmasının yanı sıra, birebir danışmanlık
hizmetleri, mentorlük programları,
yatırımcı-girişimci buluşmaları, ayrıcalıklı
danışmanlık, eğitim hizmetleri ve çeşitli
etkinlikler sunuyor.

BİLGİYİ 
TİCARİLEŞTİRME
MERKEZİ (BTM)

3

5
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KREDİ GARANTİ FONU (KGF)

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

KAPAK KONUSU
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� 2018 Yılı Tarımsal Desteklemeleri
kapsamında çiğ süt desteği, çoban istihdam
desteği, buzağı desteklemesi, besilik sığır
desteği vb. başlıklar altında hayvancılık
destekleri veriliyor.
� 200 baş ve üzeri küçükbaş ve üzeri
(koyun-keçi) anaç hayvan varlığına sahip
sürüler için çoban istihdamı desteği olarak
işletme başına 5 bin TL destek veriliyor. 
� Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı,
yurtiçinde doğmuş ve besi süresini
tamamlamış erkek sığırları (manda dahil)
mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren
sözleşmeli besicilik yapan yetiştiricilere 1-
300 baş arası kestirdikleri hayvan başına
200 TL destekleme ödemesi yapılıyor.
� Su ürünleri yetiştiriciliğinde, türüne göre
kilogram başına 0,5 TL’den 60 TL’ye kadar
üretim desteği veriliyor.
� Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale
için dekar başına 15 lirası mazot, 4 lirası

gübre olmak üzere toplam 19 lira, çeltik,
pamuk için dekar başına 40 lirası mazot, 4
lirası gübre olmak üzere 44 lira, nohut,
mercimek, kuru fasulye için dekar başına 14
lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere
toplam 18 lira destek ödeniyor.
� İyi tarım uygulamaları desteklemesi
kapsamında meyve, sebze, süs bitkileri,
tıbbi aromatik bitkiler, örtü altı ve çeltik için
dekar başına 10 ila 150 lira arasında destek
veriliyor. Ayrıca alabalık, çipura, levrek için
kilogram başı 25 kuruş destekleniyor.
� Yurt içi sertifikalı tohum kullanım
desteği çerçevesinde dekara aspir, kanola,
susama 4 lira, çavdar, tritikale, yulafa 6 lira,
çeltik için 8 lira, arpa, buğday için 8,5 lira,
fiğ, korunga, yem bezelyesine 20 lira, yer
fıstığına 15 lira, yoncaya 30 lira, kuru
fasulye, mercimek, nohut, soya için 20 lira,
patates için 80 lira ödeme yapılıyor.

ODTÜ 
TEKNOKENT 

Yeni Fikirler 
Yeni İşler Programı
� 14 yıldır Türkiye’nin birçok yerindeki
girişimcilere iş fikirlerini gerçekleştirme
imkanı sunan program, hem henüz fikir
aşamasındaki girişimcilere hem de
yolun başında olan şirketlere iş
fikirlerini geliştirmeleri için destek
oluyor. Programdan başarıyla mezun
olan girişimler, çekirdek sermaye
desteği, ODTÜ TEKNOKENT Kuluçka
Merkezi’nde bir yıl ücretsiz ofis imkânı
ve ilk müşteriye ulaşma ve hatta yatırım
alma şansı elde ediyor. 

KOBİ Destek Kredisi
� İşletmeler 6 ay geri ödemesiz dönem ile
birlikte 12 eşit taksitte anlaşmalı
bankalardan azami 200 bin TL tutarında
kredi kullanabiliyor. Yüzde 1,85 faiz ile
kullandırılacak olan kredilerin yüzde 85’ine
Kredi Garanti Fonu kefil olacak. KOBİ
Destek Kredisi’nin toplam hacmi ise 10
milyar TL.

� Bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet
gösteren ve faaliyet süresi en fazla 2 yıl
olan işletmelerin kullanacakları kredilere
kefalet sağlanıyor. İşletme kredilerinde
vade azami 5 yıl olurken, anapara ödemesiz
dönem en fazla 1 yıl olarak belirleniyor.
Yatırım kredilerinde ise vade azami 10 yıl
olurken, anapara ödemesiz dönem azami 3
yıl. Kefalet üst limiti ise 2,5 milyon TL.

KADIN EMEĞİNİ DEĞERLENDİRME
VAKFI (KEDV)

Maya Mikro Ekonomik Destek İşletmesi
� KEDV, iktisadi işletmesi Maya kanalıyla iş kurmak isteyen ya da işlerini geliştirmek isteyen
kadınlara küçük krediler veriyor. İlk krediler 800 TL tutarında ve tekrar kredilerde bu miktar
aşama aşama artırılıyor. Krediler 6 veya 12 ay vade ile veriliyor. 

KADIN 
GİRİŞİMCİLERİ

DERNEĞİ
(KAGİDER)

Kadın Girişimci 
Geliştirme Programı
KAGİDER Girişimci ve Lider Geliştirme
Çalışma Grubu, belli aralıklarla gelen aday
kadın girişimci proje başvurularını
değerlendiriliyor. 1’inci elemeyi geçen kadın
girişimciler "İşimi Kuruyorum Eğitimi"ne
davet edilir. İş planlarını hazırlayarak 2’inci
aşamayı geçen adaylara ihtiyaca göre
mentörlük, İnkübasyon Merkezi’nde yer
alma ve danışmanlık desteği veriliyor.

İTÜ ARI 
TEKNOKENT

Uygulamalı Teknoloji
Ticarileştirme 
Programı
� Ürünlerini ticarileştirmek isteyen
kuluçka firmaları, programa girişimci
olarak dâhil ediliyor ve 3 ay boyunca
ürünlerinin ticarileştirilmesi için yol
haritaları hazırlanıyor. Her yıl
düzenlenen Ankara Startup Zirvesi’nde
mobil ve internet teknolojileri üzerine
çalışan girişimciler yatırımcılarla
buluşturuluyor.
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İnşaat sektöründeki daralma, kurlardaki dal-
galanmalar gibi nedenlerle son dönemde bir-
çok yatırımcı yatırımlarını erteleme yolunu se-
çiyor. Yabancı yatırımcılar da bu süreçte yatı-
rım yapma konusunda bekleme eğiliminde. Tür-
kiye pazarında vitrifiye seramikten klozete ka-
dar geniş ürün yelpazesiyle 2001 yılından bu
yana faaliyet gösteren Duravit ise böyle bir dö-
nemde Türkiye pazarına olan güvenini 5 mil-
yon Euro’luk kapasite ve verimlilik artışı yatı-
rımı ile gösterdi.

Duravit Grubu’nun 5 milyon Euro’luk ya-
tırımı yapmakta kararlı olduğunu belirten
Duravit Türkiye Genel Müdürü Müfit Ülke, bir
fırın yatırımının 15 yıl kullanılan bir yatırım ol-
ması bakımından Duravit’in Türkiye’ye olan gü-
venini ortaya koyduğunu vurguluyor. Yatırı-
mın 1,5 milyon Euro’luk birinci etabını içeren
fırın ve ısı geri kazanım yatırımı temmuz ayın-
da tamamlandı. Yatırımın otomasyon ve ve-
rimlilik artışı ayağını içeren ikinci etabı da 2019-
2020 arasında yapılacak.

Müfit Ülke, bu yatırımla birlikte endüstri
4.0 geçeceklerini, verimlilik ve kalitelerinin de
artacağını belirtiyor.

“Yüzde 100 kapasite artışı olacak”
Türkiye’nin, kendileri için ABD, İngiltere,

Almanya, Çin gibi ülkelerinde aralarında yer al-
dığı 10 ülke arasında yer alan önemli bir pa-
zar olduğuna dikkat çeken Müfit Ülke, “Dura-
vit’in Türkiye’de vitrifiye seramik üretimi bu-
lunuyor. Yeni yatırımla birlikte ilk etapta üre-
tim kapasitemiz yüzde 25 arttı. Yatırımın ta-
mamının bitmesiyle yüzde 100’lük bir kapasi-
te artışı olacak” diyor. 2017 yılında 60 milyon

TL ciro yapan Duravit Türkiye’nin cirosunun yüz-
de 65’i iç pazardan, geri kalanı ihracattan ge-
liyor. Bu yılı 70 milyon TL ciro ile kapamayı he-
defleyen şirket, 2019 yılında en az yüzde 25’lik
bir büyüme hedefliyor. Duravit Global’in ino-
vatif ürünlerini Türkiye pazarına uyarlamak için
cironun yaklaşık yüzde 2-2,5’luk kısmı inovas-
yon çalışmalarına ayrılıyor.

Turizm ve ev yenilenmesi ile büyümeyi
planladıklarını belirten Müfit Ülke, enflasyonun
yüzde 20’lere ulaştığı bir ortamda yüzde 25’lik
büyümenin şaşırtıcı olmadığına da işaret edi-
yor. Piyasalardaki daralmanın ve geri ödeme-
lerde yaşanan sıkıntıların özellikle İstanbul’da
yoğunlaştığını belirten Müfit Ülkeşunları söy-
lüyor: “Anadolu’da sıkıntı daha az. Karadeniz
hattında, ayrıca Ankara, İzmir ve Bursa gibi

kentlerde hareketlilik iyi. Büyüyoruz ancak kâr-
lılığımız aynı doğrultuda artmıyor. 7-8 yıldır in-
sanlar evleri kentsel dönüşüme girecek diye ye-
nilenme yapmıyordu. Kentsel dönüşümün ya-
vaşlamış olması nedeniyle önümüzdeki dö-
nemde konutlarda bireysel yenilenmenin ar-
tacak. Bu nedenle yenilenme satışları tekrar-
dan gündeme geldi.”

Müfit Ülke, yenilenme satışlarının artacak
olması nedeniyle önümüzdeki dönemde show-
room yatırımları da yapacaklarını söylüyor.

Hijyen için inovatif ürünler
Rekabetin giderek arttığı günümüzde ino-

vatif ürünlere yönelen şirketler rekabette bir
adım daha öne çıkıyor. Duravit de Ar-Ge ça-
lışmalarına önem veren bir şirket olurken, vit-

Fırın, otomasyon ve verimlilik konularını içeren yatırımın ilk
ayağını gerçekleştiren Duravit, 2020’ye kadar Türkiye’de
toplam 5 milyon Euro’luk yatırım yapacak. Duravit Türkiye
Genel Müdürü Müfit Ülke, bir fırın yatırımının 15 yıl kullanılan
bir yatırım olması bakımından Duravit’in Türkiye’ye olan
güvenini ortaya koyduğunu vurguluyor.  

Levent Gökmen Demirciler / lgokmen@ekonomist.com.tr

“Tabak inceliğinde lavabo yaptık”
Duravit olarak çevre konusunda büyük önem verdiklerini vurgulayan Müfit Ülke,
hijyen sağlama özelliğine sahip ürünlerinin çevre kirliliği yaratacak hiçbir madde
barındırmamasının da çevreye olan hassasiyetlerinin bir kanıtı olduğuna işaret
ediyor. İnovasyon ve yeni ürünü geliştirmeye büyük önem veren Duravit’in son
olarak porselen tabak inceliğinde yeni nesil lavabolar geliştirdiğini de belirten
Müfit Ülke, yeni nesil lavabolarımız için dayanıklı çamur geliştirdiklerini, bu
lavaboların hem ince hem de üzerine sert ve ağır bir şey düşünce çatlamama
özelliğine sahip olduklarını da vurguluyor.

Duravit’ten Türkiye’ye
‘güven’ yatırımı
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rifiye sektöründe pazara inovatif ürünler de sunma-
ya devam ediyor. Tüketicilere yenilikçi ürünler ile hi-
tap etmek isteyen Duravit, geliştirdiği hijyen sırlı klo-
zet ile hijyen sorununu ortadan kaldırıyor. 

Duravit’in vitrifiye seramikten duş teknelerine ka-
dar geniş yelpazede ürünleri bulunduğunu belirten Mü-
fit Ülke, insanların yoğun olduğu otel, okul, hastane,
AVM gibi mekanlarda hijyen sırlı klozetin hijyen ko-
nusunda yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırdığını vur-
guluyor.

Özellikle otellerde küvet kullanılırken hastalık bu-
laşma riskinin yüksek olduğuna işarete eden Müfit Ül-
ke, “Hijyen konusu giderek önem kazanan bir konu.
Özellikle de otellerde birçok insanın ortak kullanımı-
na açık olan klozet ve küvetlerde hijyen sorunu ya-
şanmakta” diye konuşuyor. 

Yeni ürün geliyor
Duravit’in Bonn Üniversitesi ile birlikte uzun ça-

lışmalar sonrasında geliştirdiği hijyen sır, Duravit’in pa-
tentli ürünü. Bu özel ürün yeni mikrop oluşumunu en-
gellemenin yanı sıra var olan mikropları 12 saat için-
de yok etme özelliğine de sahip.  Var olan mikropla-
rı yok etme süresini 12 saatten 6 saate indirmek üze-
re çalışmalar yürüttüklerini belirten Müfit Ülke, bu ye-
ni ürünlerini de 2020 yılına kadar piyasaya sürmeyi
planladıklarını vurguluyor. Tüketicilerin yaşamlarını ko-
laylaştıracak olan ürünlere taleplerinin giderek arttı-
ğına dikkat çeken Müfit Ülke, “İnsanlar evlerinde, iş-
yerlerinde kullandıkları ürünlerin yaşam standartla-
rını artıran ürünler olmasını istiyorlar. Bu da yenilik-
çi ürünlere olan talebin her geçen yıl artmasını sağ-
lıyor” diyor.

Otellere özel ürünler
Hijyen konusunun çok önemli olduğu
turizm sektörüne yönelik inovatif ürünler
de geliştiren markanın otel ürün
portföyünde şu ürünler bulunuyor:
� İçindeki kuvarts karışımı sayesinde
zemini kaydırmayan duş tekneleri. Bu
ürünler özellikle otellerdeki banyo
kazalarının önüne geçmesi sağlaması
bakımından büyük önem taşıyor.
� Yavaş kapanan klozet kapakları.
Yumuşak bir kapanma sağlayan bu
kapaklar gereksiz gürültüyü de önlemiş
oluyor ve konfor sağlıyor.
� Gözü yormayan banyo aydınlatmaları.
Banyo aynalarının üzerindeki spotlarda
yapılan düzenlemelerle tüketicinin
konforu artırılıyor.

MÜFİT ÜLKE
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Dünyada 45 milyar dolara ulaşan pazar
araştırması sektörü de perakende gibi tek-
nolojiyle birlikte dönüşüm yaşıyor. Tek-
noloji kullanımının artışıyla birlikte online
araştırmaya olan talep her geçen gün ar-
tıyor. Türkiye’de bu alanda en önemli
oyunculardan olan DORinsight, 2010 yı-
lından bu yana Hitay Holding bünyesinde
en büyük izinli veri tabanına sahip online
araştırma şirketi olarak faaliyet gösteriyor.
Gönüllülük esasına dayalı olarak üyelerle
yapılan anket çalışmaları, yüz yüze ve te-
lefonla yapılan araştırmalara göre daha
gerçekçi sonuçlar veriyor. Online araştır-
ma sonuçları şirketlere tüketici davranış-
ları, beğenileri ve beklentileriyle ilgili
önemli ipuçları veriyor. Döviz kurları ne-
deniyle yurtdışında yeni pazarlara yöne-
len Türk şirketler, pazarı anlamak ve
doğru ürünleri sunmak için araştırma şir-
ketlerinin kapısını çalıyor.

20 şirketi yurtdışına açtı
Şimdiye kadar 300 bin online anket

yaptıklarını anlatan DORinsight Genel Mü-
dürü Ömer Eren, “Kurların yükselmesiyle
birlikte şirketler yeni pazarlara açılmaya
başladı. Büyük şirketler ve KOBİ’ler hedef
pazarlarında tüketici beklentilerini anla-
mak için online araştırmalara ihtiyaç du-
yuyor. Biz de Turquality sürecinde satış ve
ihracat yapan yerli şirketlere danışmanlık
yaparak pazarı anlamalarına yardımcı
oluyoruz” diyor. 

Aile şirketlerinin yurtdışı pazarları çok
iyi bilmediğini, önce pazarın dinamikleri-

ni çözmeleri gerektiğini vurgulayan Eren
şöyle konuşuyor: 

“Turquality sürecindeki şirketlerle
yaptığımız çalışmalarla bu alanda başarı-
lıyız. Şimdiye kadar 20’nin üzerinde Türk
şirketinin Turquality kapsamında yurtdışı
pazarlara açılmasına yardımcı olduk. Av-
rupa’dan Amerika’ya Asya’dan Kuzey Af-
rika’ya farklı pazarlara ulaşmalarını sağ-
ladık. Uluslararası işbirliklerimizle Türk
markaları için 25 ülkede araştırma yapa-
biliyoruz. Şimdiye kadar 100’ün üzerinde
şirketle çalıştık. Yabancı şirketler de Tür-
kiye’deki tüketici davranışları için araştır-
ma yaptırıyor.” 

100 araştırmadan 5’i online
Türkiye’de 2012 yılından bu yana on-

line araştırma yapılıyor ancak son 3 yıldır
sektör hızlı büyüyor. Dünyada artık online
araştırmalar hem hızı hem de araştırma bü-
tünlüğü nedeniyle şirketlerin ilk tercihi olu-
yor. Online araştırmanın en önemli avan-
tajı süreci hızlandırması. Geleneksel yön-
temlerle 4-6 haftada sonuç alınırken on-
line araştırma 1 haftada büyük örneklem-
lere ulaşıyor. Ömer Eren, şimdiye kadar tek

seferde 8 bin kişiye kadar anket yapabil-
diklerini belirtirken şöyle konuşuyor: 

“Bu yöntemle direkt tüketici görüşü alı-
nıyor. Online dünya hayatımızda büyük yer
tutuyor. Günde 6 saatimizi internette ge-
çiriyoruz. Dünyada yapılan her 100 araş-
tırmadan 5’i artık online. Gelecek 10 yılda
yüzde 40’lara çıkmasını bekliyoruz.” 

Online araştırmanın avantajları 
Web tabanlı yapılan araştırmalar, es-

ki alışılan araştırma modelleri ile karşı-
laştırıldığında, birden fazla noktada ta-
sarruf sağlıyor. Sadece araştırmayı yapan
kişi veya kurumlar değil, aynı zamanda
araştırmaya katılan katılımcılar da za-
mandan tasarruf ediyor. Araştırmaların sa-
ha sürecinde, kullanılacak soru formları-
nın çoğaltılması, tanımlı olan kotalara gö-
re ayrılması ve sahaya ulaştırılması, sahada
verilerin toplanması, toplanan verilerin bir
sisteme girilmesi kısımları, online araştır-
ma modelinde bulunmuyor. Bu süreçlerin
otomatik olarak işlemesi ve katılımcılar ta-
rafından sürdürülmesi araştırmada yer
alan taraflar için de hem para, hem de za-
man kazancı olarak karşımıza çıkıyor. Ka-

1.2 milyon kayıtlı üyesiyle Türkiye’nin en büyük izinli veri
tabanına sahip online pazar araştırma şirketi DORinsight,
Türk şirketlerin yurtdışına açılması için araştırmalar yapıyor.
Şimdiye kadar 20 şirketi 25 ülkeye taşıyan DORinsight,
online anketlerle ürün isminden fiyatına, reklamdan, ambalaj
değişikliğine bir haftada tüketici beğenilerini analiz ediyor.

Ayşegül Sakarya Pehlivan / asakarya@ekonomist.com.tr

Küçük şirketleri 
yurtdışına taşıyor
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tılımcıların görüşleri, birinci elden,
eksiksiz ve doğru olarak toplanabi-
liyor. Aynı şekilde görüşlerini almak
için ulaşılacak kişilerin bu konu ile
ilgili olarak kendilerine uygun oldu-
ğu bir vakitte cevaplaması ve bazı so-
ruların sorulma anında yanlış anla-
ma veya anlaşılmaların oluşmasının
da önüne geçiyor. 

Bu yıl yüzde 15 büyüyecek
Online araştırma konusunda çe-

şitli kontrol süreçleri bulunuyor.
Böylece doğru kişinin anketi dol-
durduğundan emin olunuyor. Belli
dönemlerde aramalar yapılıyor.
Eren, DORinsight veri tabanının Tür-
kiye’yi temsil ettiğini vurguluyor. Bu-
güne kadar 300 bin anket yaptıkla-
rını belirten Eren, bu yıl için tahmi-
ni olarak yüzde 15 büyüme hedefli-
yor. 

Ödül sistemi var
Anketler içinde kullanılan ödül

sistemi, araştırmalara katılan kişi-
lerin istekleri göz önünde bulundu-
rularak sürekli güncelleniyor. Katı-
lım düşüklüğüne karşı veya ankete
devam etmeyen kullanıcıların pay-
laştıkları bilgilerin tamamlanması
amacıyla, ödüllendirme sistemi ka-
tılımlarını zamanında yapan kişileri
cezalandırmayan, ancak ilgisini kay-
betme eğilimi bulunan katılımcıları
da ikna etme yönünde oluşturulmuş
durumda. Bu sistem sürekli güncel-
leniyor. Katılımcılar mobil yani cep-
ten veya bilgisayar üzerinden anke-
te katılabiliyor. Yüz yüze ankette gö-
rüşmecinin ne zaman cevap vere-
ceğine anketörler karar veriyor. An-
cak mobil araştırmada görüşmeci ne
zaman isterse o zaman cevaplama
özgürlüğüne sahip. Online araştır-
manın alt kırılımlarından olan mobil
ankette cep telefonu ve tablet üze-
rinden veri toplanıyor. Sürekli dışa-
rıda olan kişiler bilgisayar başında ol-
masa bile ankete katılıp fikirlerini ile-
tebiliyor.

Şirketler en çok neyi merak ediyor?
Ömer Eren, online araştırma sektöründe şirketlerin en çok merak ettiği konuları
ise şöyle anlatıyor: “Markalar reklamlarını ölçmek için bizimle işbirliği yapıyor.
Reklamın beğenilip beğenilmediğini, paket değişimini, etiket değişimini veya isim
testini online araştırmalarla öğreniyor. Ayrıca yeni bir ürün çıktığında fiyat
belirleme konusunda da hizmet alıyorlar. En çok yiyecek içecek ve tüketici
ürünleri şirketleri online araştırmalara yöneliyor.”

ÖMER EREN
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Alman Singer, dünyadaki ilk elektrikli dikiş
makinesini, ilk elektrikli süpürgeyi, ilk ha-
fızalı dikiş makinesini, ilk bilgisayarlı dikiş
makinesini, Game Boy teknolojisi ile çalışan
ilk dikiş makinesini üreten firma. Kısacası
Isaac Merritt’in Singer ile dikiş makinesinin
1850 yılında küçük bir atölyede başlayan se-
rüveni, bugün ileri teknolojiyle donatılmış;
‘dikiş diken bilgisayarlara’ dönüştü.

Dünya dikiş makinesi pazarında lider
olan Singer, dünyada 23 merkez üzerinden
160 ülkede aktif satış gerçekleştiriyor. Türk
hanımlarının markayla tanışması ise 1886
yılına kadar uzanıyor. Bugün halen dikiş ma-
kinesi dendiğinde akla gelen ilk firma ola-
rak pazar lideri konumunda olduklarını söy-
leyen Singer Türkiye Genel Müdürü Sinem
Kınran Parlak, pazardaki liderliği aynı şekilde
devam ettirmenin en büyük hedefleri ol-
duğunu anlatıyor. Şirket özellikle kadınla-
ra yönelik açtıkları dikiş kurslarıyla da ka-
dın emeğini girişime dönüştüren projelere
imza atıyor. Parlak, Türkiye’de sosyal so-
rumluluk projelerine ağırlık verdiklerini ve
Halk Eğitim Merkezleri ile aralarındaki pro-
tokol doğrultusunda yeni Singer kursları aç-
maya devam edeceklerini söylüyor. Parlak’a
sorularımız ve aldığımız yanıtlar şöyle:

Şirket Türkiye’de ne zamandır faaliyet
gösteriyor?

Türk hanımları, Singer teknolojisi ve
konforuyla 1886 yılında tanıştı. Singer dikiş
makineleri; Türkiye’de ilk kez İstanbul ve İz-
mir’de satılmaya başlandı. Markamız, Tür-
kiye'deki ilk bayisini ise 1904 yılında İstik-
lal Caddesi’nde açtı. Singer, böylece Türki-
ye'de bayilik açan ve fatura kesen ilk yabancı
şirket oldu.

2018 şirketiniz için nasıl geçiyor?
2017 yılında hedeflerin üstünde bir ba-

şarı sağladık. Ancak şu anda dolardaki oy-
namalar, tutarsızlıklar nedeniyle piyasa te-
dirgin. Buna rağmen hedeflerimize ulaşı-
yoruz.

Açtığınız kurslar hakkında biraz bilgi ve-
rir misiniz?

Eğitimli bireyler eğitimli toplumları,
eğitimli toplumlar eğitimli milletleri, eği-

timli milletler de eğitimli devletleri oluş-
tururlar. Son olarak “Eğitimli Birey, Eğitimli
Toplum” sloganı ile çok özel bir proje ger-
çekleştiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile
Türkiye genelindeki Halk Eğitim Merkez-
lerinde 5 yıl boyunca eğitim kursları açmak
üzere geçen yıl bir protokol imzalayarak
projemize başladık. 

Projemiz, ilk yıl illerde ilçe Halk Eğitimi
Merkezlerinde 20 kurs sınıfı olarak planlandı.
Kurslarımız 4 Mayıs 2017 tarihinde başladı.
Her kurs, en çok 20-25 kursiyer ile başlıyor.
Singer Dikiş Makineleri olarak kurs eğitici-
sinin, Singer & Pfaff makine eğitimi kursu-
na başlamasından önce bireysel makine eği-
timini tamamlamaktayız. Kurs süreleri de-
ğişkenlik gösteriyor, bölge ve ihtiyaca yönelik
süre kısaltımı ya da uzatmalar olabiliyor.

Peki kurs sonunda nasıl bir katma de-
ğer ortaya çıkıyor?

Alman Singer, son dönemde kadın girişimciliğin önünü açmak için düzenlediği kurslarla dikkat
çekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye genelindeki Halk Eğitim Merkezleri’nde 5 yıl boyunca
eğitim kursları açmak üzere protokol imzaladıklarını belirten Singer Türkiye Genel Müdürü Sinem
Kınran Parlak, “Beş yılda 3 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Kursiyerlerin aile bütçelerine ve ülke
ekonomisine katkı sağlamalarını amaçlıyoruz” diyor. 

Fatoş Bozkuş / fbozkus@ekonomist.com.tr

“En büyük hedefimiz, liderliği korumak”
“Pazardaki liderliğimizi aynı şekilde devam ettirmek en büyük hedefimiz. Pazarı
büyütmek, dikiş makinelerinde yine birçok ilke imza atmak, eğitime desteği
artırarak devam ettirmek en önemli amaçlarımız arasında. Ayrıca ev tipi dikiş
makinelerindeki başarımız gibi sanayi makineleri pazarında da pastadaki
dilimimizi büyütmek istiyoruz.”

“Kurslarla 3 bin
kadına ulaşacağız”
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Kurs sonunda çift imzalı sertifikalar ha-
zırlayarak kursiyerlere takdim ediyoruz. İlk
yıl 600 kursiyerin Singer Makine Eğitimi
kurslarından faydalandırılmaları planlandı.
Beş yıllık süreçte 3 bin kişiye ulaşılması sos-
yal sorumluluk planlarımız arasında. Bu bağ-

lamda kursiyerlerin aile bütçelerine ve do-
layısı ile ülke ekonomisine katkı sağlamaları,
meslek değiştirebilmeleri, kişisel yeterlilik-
lerinin açığa çıkarılması, hobilerinin gelişti-
rilmesi, kolektif çalışma becerililerinin artı-
rılması ve kendi kendine yetebilmeleri

amaçlanıyor. Bu kurslardan bitirme belge-
si alabilen kursiyerler, makine bilgisinin ya-
nında kursun cinsine göre dikiş, nakış, ta-
sarım, mefruşat hazırlama becerilerini öğ-
renerek kendi ihtiyaçlarını karşılayabildik-
leri gibi dikiş, nakış atölyeleri açarak pro-
fesyonel hizmet verebilecek kabiliyete de
ulaşıyor. Halk Eğitim Merkezleri ile aramız-
daki protokol doğrultusunda yeni Singer
kursları açmaya devam edeceğiz. Buna ila-
ve olarak Mesleki Teknik Eğitim ile proto-
kolümüzü de bu sene yeniliyoruz ve önü-
müzdeki sene meslek listeleriyle de çalışmayı
sürdüreceğiz.” 

Bu kadar köklü bir şirket olarak, müş-
terileriniz ile nasıl bir iletişim kuruyorsunuz?

Eğitim ve servis burada en önemli iki
nokta... Hizmetinizi ve desteğinizi aynı ka-
litede hatta ilave hizmetler ile devam ettir-
diğiniz sürece tüketicilerin tercihi de değiş-
mez. Çok başarılı ve geniş bir servis ağımız
mevcut. Makineyi satın aldıktan sonra çö-
zülemeyecek sorun yok, tüketicilerimiz serv-
islerimizde tamirat ya da yedek parça ko-
nusunda mutlaka destek alabiliyor. Eğitim
de en önemli etkenlerden biri. Kullanıcılar,
hem servislerimizde ücret karşılığı makine-
lerinin eğitimlerini alabiliyor hem de satış
destek ve eğitim uzmanlarımız ile diledikleri
makinenin demosuna ya da workshop et-
kinliğine katılabiliyorlar. Böylece makinele-
ri de tecrübe edebiliyorlar. Bunlara ilave ola-
rak, tüketicilere içerik videoları sunduğumuz
YouTube kanalımız Singer TV de aktif şekilde
devam ediyor. Her pazartesi, makinelerimizle
yapabilecekleri farklı çalışmaları YouTube ka-
nalımızda yayınlıyoruz. Bazen eski kıyafet-
leri değerlendirerek yapabileceğiniz yeni
ürünlerin bazen basit tadilatların bazen de
yeni bir kıyafet, oyuncak, kırlent gibi ürün-
lerin dikimini bu kanaldan izleyebiliyorsunuz.
Dikiş makinesi olup ne şekilde kullanacağı-
nı bilmeyen ya da yeni dikiş makinesi almayı
düşünen kişiler, bu videolar ile cesaret top-
layıp aslında makine kullanımının zor ol-
madığını ve hayatı nasıl kolaylaştırdığını iz-
leyebiliyorlar. Bunun gibi, gün geçtikçe
ilerleyen teknolojinin ve sosyal medyanın gü-
cünü kullanarak farklı projeler de hayata ge-
çiriyoruz. Yeni dönemde de mevcut çalış-
malarımıza ilave farklı çalışmalarımız olacak.

SİNEM KINRAN PARLAK
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Teknolojik gelişmeler ekonomide ve iş yapış şe-
killerinde pek çok değişime neden oldu. Dün-
yanın en eski mesleklerinden tercümanlık da
bu süreçten nasibini aldı. Son yıllarda dış pa-
zara açılan şirketlerin sayısının artmasıyla do-
ğan çeviri hizmeti ihtiyacıyla çeviri sektörü de
büyümeye başladı. Son dönemde teknolojiy-
le çeviri hizmetini birleştiren yeni nesil giri-
şimler öne çıkıyor. Online ve mekanda çeviri
hizmeti sunan dijital bir platform olan Parro-
tize App da bunlardan biri. Yüzde 100 insan
çevirisi mottosuyla rakiplerinden ayrılan Par-
rotize App’in arkasında iki girişimci ruhlu kar-
deş Pınar ve Eyüp Bozyel var.

Uzun yıllar yurtdışı ve yurtiçinde çeviri sek-
töründe yöneticilik yapan Pınar Bozyel, çeviri
sektöründe edindiği deneyim ve uzmanlığı da-
ha farklı sunmaya karar veriyor. Bu süreçte çe-
viri işinin dijital tarafında bir eksiklik gören Pı-

nar ve Eyüp Bozyel kardeşler, sektörü araştır-
maya başlıyor. Tam bu dönemde Garanti Ban-
kası’nın girişim hızlandırma programı olan Ga-
ranti Partners’la tanışan ikili, buradan aldıkları
hızlandırma programları, eğitimler, mentorluk

GİRİŞİMCİ HİKAYESİ

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

İki girişimci kardeş Pınar ve Eyüp Bozyel’in geliştirdiği Parrotize
App, online veya mekanda çevirmenlik hizmeti satın
alabileceğiniz bir çeviri platformu. 2017 yılında yaklaşık yüzde 30
büyüyen Parrotize App, 2018 yılını ise yüzde 50 büyümeyle
kapatmayı hedefliyor. Pınar Bozyel, 2019’da şirketi Londra’ya
taşımayı planladıklarını söylüyor. 

Çeviri hizmetini
dijitalleştirdi

PINAR BOZYEL
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ve mekan desteği ile işlerini çok kısa sürede ge-
liştiriyor. 

50’yi aşan dil seçeneği
Online ve mekanda çeviri hizmeti satın ala-

bileceğiniz bir çeviri platformu olan Parrotize
App, 2017 yılında kuruldu. Şirket, etkinlik, kon-
ferans ve toplantılarda talep edilen simultane
çeviri ihtiyacını mobil bir uygulama aracılığıy-
la karşılıyor. Parrotize’ın en önemli farkı çevi-
ri firmalarına alt yapı sunan bir şirket olması.
Bu yüzden kaç dilde hizmet istenmişse o kadar
dil için yayın yapabiliyor. Aynı organizasyon için
50 farklı dil desteği istenirse, Parrotize App 50
farklı dil seçeneği sunabiliyor. Aynı gün içeri-
sinde yüzlerce konferans, etkinlik ve iş top-
lantılarını lokasyon bağımsız yapabildiklerini
söyleyen Bozyel, “Etkinlik için teknik ekip, ekip-
man gerekmiyor. Ayrıca dinleyicilerin ve çe-
virmenlerin fiziksel olarak etkinlik alanlarına git-
mesine gerek yok. Lojistik, konaklama gibi yük-
sek maliyetli problemleri tamamen ortadan kal-
dırıyoruz. Çevirmenler ve katılımcılar uzaktan
çalışabiliyor ya da etkinlikleri dinleyebiliyorlar”
diyor. 

Robot Sophia’ya 
tercüme yaptılar
Girişimci kardeşler, 2018 yılı itibarıyla yur-

tiçi ve yurtdışında birçok etkinliğe çeviri hizmeti
sunarak geniş kitleleri Parrotize App ile tanış-
tırma imkanı buldu. 2018 yılı içerisinde Mar-
keting Meetup tarafından gerçekleştirilen et-
kinlikte dünyanın ilk insansı robotu Sophia’nın

isimler de Parrotize App tarafından çevrildi. Şir-
ket, şu ana kadar 50’nin üzerinde etkinlik, 40
bin katılımcı, 20 ülkeye hizmet verdi.

Şirketin gelir modeli üyelik sistemi veya tek
seferli satın alma ile yapılıyor. 2017 yılında yak-
laşık yüzde 30 büyüyen şirketin 2018 hedefi ise
bu oranı yüzde 50 artırmak. Parrotize henüz
melek yatırım almadı. Ancak yurtdışından bir-
kaç yatırım fonu ile görüşmeler sürüyor. Şir-
ketin hedefi Türkiye ile sınırlı değil. Pınar Boz-
yel, 2019 itibariyle Londra’ya açılacaklarını söy-
lüyor. 

çevirisi Parrotize App tarafından yapıldı. Da-
ha sonra Arya Kadın Yatırım Platformu’nun dü-
zenlediği üç gün süren Arya Retreat 2018 et-
kinliği uzaktan çevrildi. Aynı etkinlikte Parro-
tize App finale kalan beş girişim şirketinden bi-
riydi. Ardından Parrotize, global ölçekte ikin-
ci etkinlik olan Village Capital, Metlife Foun-
dation ve BUBA tarafından düzenlenen Star-
tup Showcase’de yer aldı. Son olarak Gamfed’in
düzenlediği Oyunlaştırma Konferansı’nda  glo-
bal ölçekte oyunlaştırma projeleri geliştiren Guy
Halfteck, Will Stuart Jones ve Yukai Chou gibi

EYÜP BOZYEL

Büyümenin itici gücü Parrotize’ın büyümesinin arkasındaki önemli
itici güçlerden biri de Garanti Bankası’nın girişim hızlandırma programı olan
Garanti Partners oldu. Buradan aldıkları hızlandırma programları, eğitimler,
mentorluk ve mekan desteği ile işlerini çok kısa sürede geliştirdiklerini
söyleyen Pınar Bozyel, “Globalde büyüme imkanı bulduk. BUBA ve Garanti
Partners az zamanda çok yol almamızı sağladı” diye konuşuyor.

Girişimcilere eğitim veriyor İki kardeşin geçmişte farklı
sektörlerde de girişimcilik serüvenleri oldu. Hatta Pınar Bozyel, bir kaç
dernek ve vakıf aracılığıyla gönüllü olarak, küçük yaş gruplarına finansal
okuryazarlık ve girişimcilik eğitimleri veriyor. TÜGİM’de (Tüm Girişimciler ve
İş Mentorları Derneği) girişimciliğe yeni adım atmış girişimcilere de
mentorluk veriyor. Kendi sektörünün dijital anlamda güçlenmesi için
üniversitelerle ortak çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Bozyel, şöyle
konuşuyor: “Mütercim tercümanlık bölümü öğrencilerinin simultane çeviriyi
Parrotize App ile deneyimlemelerini ve dijital dönüşüme yumuşak bir geçiş
yapmalarını sağlıyoruz. Gelecekte bu işi yapacak olan onlar zira. Bu bağlamda
her sene 15-20 öğrenciye de staj imkanı verip onları Parrotize kültürüyle
tanıştırıyoruz. Böylece gençlere yol göstererek gelecek korkularını bir nebze
de olsa azalttığımız için Parrotize olarak mutlu hissediyoruz.”
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Sanayici ailelerden çıkan pek çok girişimci var.
Cem Telvi ve Yusuf Romano da o girişimciler-
den. İkisi de gıda sektöründe faaliyet göste-
ren aile şirketlerine ait fabrikalarda bolca me-
sai geçirmişler. Eğitim hayatlarını tamamla-
dıktan sonra profesyonel yaşam deneyimleri
de olmuş. Ancak ruhlarındaki girişimcilik he-
yecanı nedeniyle kendi ayakları üzerinde dur-
mayı tercih etmişler. Öyle ki bir arkadaş top-
lantısında ortaya atılan iş fikrini kısa sürede
somut bir projeye dönüştürmüşler. Bir yıl gi-
bi bir süre zarfında da nihai ürüne ulaşmışlar.

Türkiye’nin ilk yerli bitkisel süt üretimine
soyunan iki girişimci arkadaş, bu alanda ol-
dukça iddialı. Kısa bir süre önce ‘Fomilk’ mar-
kasıyla ürettikleri fındık sütü, baden sütü ve
soya sütünü raflara sokan Cem Telvi ve Yusuf
Romano, markalarını yeni kategorilerde ge-
liştirecekleri trend ürünlerle genişletmeyi
planlıyor. Girişimcilerin hedefleri Türkiye ile de
sınırlı değil. Ürünlerini önümüzdeki dönemde
başta Körfez ülkeleri olmak üzere Avrupa’ya
da ihraç etmeyi planlıyorlar. Ortaklar ilk yıl için
6 milyon TL, üçüncü yıl 15 milyon TL, beş yı-
lın sonunda ise 30 milyon TL ciroya ulaşmayı
hedefliyor.

Fındık sütü ile başladı
Fomilk ortaklarından Cem Telvi’nin aile-

si 30 yıl aşkın süredir fındık ticaretiyle uğra-
şıyor. 2016 yılında Ronly Gıda adı altında Çer-
kezköy’de bir üretimi tesisi de kuran Telvi Ai-
lesi, İstanbul İhracatçılar Birliği (TİM) verile-
rine göre Türkiye’nin en çok fındık ihracatı ger-
çekleştiren 8’inci şirketi. AB’den Çin’e kadar
pek çok ülkeye ihracat yapan şirket, 20 mil-

yon dolarlık ihracat rakamına ulaşmış durumda.
Hedefi ise en çok ihracat yapan ilk üç şirket-
ten biri olmak. Aile şirketleri nedeniyle fındık
üretimine yakın olan Cem Telvi, ilk ürünlerinin
de fındık sütü olduğunu söylüyor. Cem Telvi,
şirketin kuruluş öyküsünü ise şöyle anlatıyor: 

“Dostlarımızla bir gün evde oturuyorduk.

Kullandığımız yabancı bir markanın bitkisel sü-
tünden yola çıkarak böyle bir üretime soyun-
manın ne kadar doğru bir yatırım olabileceği-
ni konuştuk. Dünya fındık tüketiminin yüzde
70’e yakını Türkiye’den arz ediliyor. Fındık ül-
kesiyiz ama fındık sütünü ithal ediyoruz. ‘Biz
neden bu alanın ilk yerli üreticisi olmayalım?’

Sanayici ailelerden gelen Cem Telvi ve Yusuf Romano,
Türkiye’nin ilk bitkisel süt markasını yarattılar. ‘Fomilk’
markasıyla fındık, badem ve soya sütü üreten girişimciler,
yeni ürünlerle markalarını büyütmeyi planlıyorlar.
Ürünlerinin 2019’da ihracatına da başlayacak olan ortaklar,
beş yıl sonunda 30 milyon TL ciro hedefliyor. 

Özlem Bay Yılmaz / obay@ekonomist.com.tr

“Türk damak tadına uyarladık”
Telvi ve Romano, bitkisel süt üretimine karar verdiklerinde iki tesise ihtiyaçları
olduğunu görmüşler. Ailelerine ait tesislerde üretime start veren iki girişimci,
bunun için ekstra bir makine yatırımı da yapmamışlar. Üretimin kuru miksin
hazırlanması, ardından da sulandırılıp paketlenmesi şeklinde gerçekleştiğini
anlatan Yusuf Romano, şöyle devam ediyor: “Fındığın nasıl bir içecek haline
gelebileceği konusunda biraz araştırmalar yaptık. Uluslararası bir danışmanlık
şirketinden destek aldık. Bize ürünün reçetesini verdiler, biz ürünü Türk damak
tadına göre yorumladık, reçetede biraz oynamalar yaptık.”

“Süte alternatif bir ürün”
Türkiye’de bitkisel sütü belli bir kesimin kullandığını, daha çok kişiye bu ürünleri
tüketme alışkanlığı kazandırmayı hedeflediklerini belirten Cem Telvi ise şunları
anlatıyor: “Sütü bırakın demiyoruz. Süte alternatif bir ürün sunuyoruz. Bitkisel
süt, çocukların kullanımına da çok uygun. O nedenle potansiyel tüketici kitlemizde
farkında anneler de var. Satış kanallarımız süper marketler, kafeler ve horeca
olacak. Online satış da planlıyoruz. İlk yıl için iç piyasada 500 bin litrelik bir satış
hedefliyoruz.”

Bitkisel süt üretiminde
fırsat gördüler

YUSUF ROMANO - CEM ELVİ 
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dedik ve araştırmaya başladık. İlk olarak fın-
dık sütü ile başladık. Türk fındığına vurgu ya-
pıyoruz.”

İhracat potansiyeli yüksek
Markanın diğer ortağı Yusuf Romano’nun

ailesi ise dört jenerasyondur süt sektörünün
içinde. Ezine’de peynir üretimiyle bu alanda
faaliyet göstermeye başlayan aile, bugün DM
Group çatısı altında dünyanın farklı yerlerin-
de üretim yapıyor. Asya, Ortadoğu, Türkiye ve
Kıbrıs’ta toplam 5 üretim tesisi bulunan grup,
süt ve türevlerinin üretimini yapıyor. Merkezi
Dubai’de bulunan şirket, Kuzey Amerika’dan
Körfez ülkelerine kadar pek çok ülkeye ihra-
cat da gerçekleştiriyor. Türkiye’de iki discount
market için üretim yapan DM Group’un yurti-
çinde markalı üretimi yok. Ancak ihracatı ken-
disine ait iki markası ile yapıyor. Grubun,  bün-
yesindeki beş fabrikasına servis yapmak için
kurduğu ve zamanla dışarıya da hizmet veren

bir şirketi de var. Öte yandan gıda lojistiği ala-
nında da faaliyet gösteren bir şirketi mevcut.
Bu şirket, riskli bölgelerde global devlerin özel
dağıtıcılığını yapıyor. 

Tüm süreçlerde var
Aile şirketlerinin çiğ sütün çıkışından bir

bakkala dağıtıma kadar pek çok süreçte yer al-
dığını dile getiren Yusuf Romano, şöyle devam
ediyor: “Benim aile şirketim süt sektöründeki
tecrübesi ile ortağımın fındık sektöründeki geç-
mişi bizi bu girişime yönlendirdi. Tesis yatırı-
mına gerek kalmadan bu alanda üretime so-
yunduk. Pazarı araştırdık. Türkiye’de hiçbir üre-
tici olmadığını gördük, bu da bize daha cazip
geldi. Bu sektörde ilk üretici olmanın çok kıy-
metli olacağını düşündük. Dünyada yeme- iç-
me trendleri üç dört yıl geriden takip eden bir
ülkeyiz. Bitkisel süt, dünyada hızla büyüyen bir
alan. En ivmeli sektör. Hayvansal ürün tüket-
mek istemeyenlerin talep ettiği ürünler bun-

lar. İhracat potansiyeli anlamında da önü açık
bir alan. 2019’da ilk pilot ihracatımıza başla-
yacağız.”

YUSUF ROMANO - CEM ELVİ 
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Türkiye’de otomotiv ekosisteminin dijitalleşme-
sine öncülük etmek amacıyla 2017 yılının Şubat
ayında bir grup girişimci tarafından kurulan Ga-
raj Sepeti, oto galeri, oto tamir, oto kuaför, oto
ekspertiz gibi işletmelerin dijital ortamda ken-
dilerini tanıtmasını sağlayan bir platform. Meh-
met Çelikol liderliğinde Engin Öz, Burhan Işık, Ser-
dar Temel, Emrah Şener ve Çiğdem Dalyan ta-
rafından kurulan Garaj Sepeti, hem işletmelerin
hem de tüketicilerin hayatını kolaylaştıracak çe-
şitli teknolojiler ve ürünler geliştiriyor. Kullanı-
cıların ikinci el araçlara, tamircilere, oto kua-
förlere ve ekspertiz noktalarına kolayca ulaş-
malarına; onlara anlık mesajlaşma ile sorular so-
rabilmelerine ve rezervasyon yapabilmelerine
aracı olan şirket, ‘Garaj Kit’ ürünleri ve ‘Garaj
Life’ içerikleriyle araç sahiplerine ve sürücüleri
destekliyor.

“Büyüme yüzde 500’ü geçecek”
Şehirlerarası bir yolda arabasının lastiğinin

patlaması sonrasına yaşadığı sıkıntılardan ha-
reketle Türkiye otomotiv pazarındaki dijitalleş-
me ihtiyacının farkına vardığını anlatan Garaj Se-
peti CEO’su Mehmet Çelikkol, “Garaj Sepeti KO-
Bİ ürünleri, otomotiv sektöründeki işyerlerinin
internette dükkan açmak, haritalara entegre ol-
mak, Facebook-Google reklamları vermek gibi
pek çok dijital ihtiyaçlarını karşılamalarını sağ-

lıyor. Bu işyerleri ile de Taşıt.com, Araba.com
platformlarında sürücüler ile buluşturuluyor” di-
ye konuşuyor. Türkiye’deki otomotiv ekosiste-
minde 30 bine yakın oto galeri bulunduğunu, Ga-
raj Sepeti’nin bir yıl gibi kısa bir sürede yakla-
şık 5 bin KOBİ üyeye sahip olduğunu kaydeden
Çelikkol, “Tamir, kuaför gibi KOBİ’lerle birlikte
300 bine yakın KOBİ’nin orta vadede 20 binini
dijitalleştirmeyi hedefliyoruz” diyor. 

Kurulduktan sonraki bir yıl içinde Türkiye’nin
önemli yatırımcılarından dört yatırım aldıkları-
nı ve sektörün önde gelen üç oyuncularından Ta-
sit.com, Datamotiv ve Araba.com’u satın aldık-
larını dile getiren Mehmet Çelikkol şunları söy-
lüyor: “KOBİ’ler için geliştirdiğimiz ürünümüzle
pazar lideri olduk. Veri çözümlerimiz ile bu alan-
da otomotiv sektörüne en geniş veri hizmetini
sunar hale geldik. Alanında uzman iş arkadaş-

Kullanıcıların ikinci el araçlara, tamircilere, oto kuaförlerine ve
ekspertiz noktalarına kolayca ulaşmalarını sağlayan dijital
platform Garaj Sepeti, kuruluşundan bu yana geçen 1,5 yılda
otomotiv ekosistemindeki 5 bin KOBİ’nin üye olduğu dev bir
mecraya dönüştü. Garaj Sepeti CEO’su Mehmet Çelikkol,
“Tamir, kuaför gibi KOBİ’lerle birlikte 300 bine yakın KOBİ’nin
orta vadede 20 binini dijitalleştirmeyi hedefliyoruz” diyor. 

Aram Ekin Duran / eduran@ekonomist.com.tr

Oto tamircilerini bir tık
yakına getirdi

larımızı sektörün önemli oyuncularından trans-
fer ettik. 2017 başında kurulduğumuzu da dü-
şünürsek, 2018’in sonuna kadarki büyümemiz
yüzde 500’ün üzerinde olacaktır.”

“Yurtdışında öncü olabiliriz” Türkiye’nin internetin yaşattığı değişim
açısından bölgesinde öncü bir ülke olduğunu vurgulayan Mehmet Çelikkol, şöyle
konuşuyor: “Toplumumuzun dijital dünyaya adaptasyonunu Avrupa’nın bile
ötesinde görüyorum. Balkanlar, Karadeniz’in kuzeyi, Orta Doğu ve Kuzey
Afrika’ya bakarsak Türkiye bu bölgede dijital dönüşümde önde giden ülkelerden.
Bu ülkelerdeki internet hizmetlerini ve dönüşümü yakından inceledik ve
otomotivde Türkiye’den çıkan bir platformun bölgeye öncülük yapacağını
görüyoruz. Yemek Sepeti’nin Arnavutluk’tan Rusya’ya hatta Suudi Arabistan’a
uzanan hikayesinin benzerinin Garaj Sepeti ile yaşanacağını düşünüyoruz.” 

MEHMET ÇELİKOL
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Resas Kimya’nın kurucusu Laura Gök, henüz 35
yaşında genç bir kadın girişimci. Yaklaşık dört
yıl önce alım satımla endüstriyel kimya sektö-
rüne adım atan Gök, 2017 yılında ise üretim yap-
maya karar veriyor. Bugün Resas Kimya, Ha-
dımköy’deki 6 bin metrekarelik bir üretim ala-
nında, yıllık 13 bin ton üretim kapasitesine sa-
hip. Şirket, ağırlıklı olarak tekstil sektörüne yö-
nelik hazır baskı pastası, pigment boyaları, ha-
zır baskı pastaları, denim yıkama kimyasalları ve
tekstil yardımcı kimyasalları üretiyor.

Kurulduğundan beri ihracat odaklı çalışan
Gök, Bangladeş pazarıyla işe başlıyor. Çok kısa
bir sürede Bangladeş’teki pazar payını yüzde 95’e
çıkaran girişimci, bugün Zara, H&M, IKEA gibi
dünyanın dev markalarına üretim gerçekleştiren
fabrikalara endüstriyel tekstil kimya ürünleri sağ-
lıyor. Son üç yıldır da TİM tarafından kendi ala-
nında Bangladeş ihracat şampiyonu seçilen Re-
sas, aynı zamanda Rusya, Kazakistan, Sırbistan
gibi ülkelere ihracat yapıyor. 2018’de yeni pa-
zarlarda büyüme hedefleri koyan şirket, ekim
ayında Meksika ve ardından Peru pazarlarına gir-
meye hazırlanıyor.

“Alman hakimiyetini kıracağız”
2017 yılını 38 milyon TL ciroyla kapatan şir-

ketin 2018 yıl sonu hedefi ise 50 milyon TL ci-
roya ulaşmak. Lauro Gök, yeni pazarların dev-

25EKİM 2018

Dünyanın önde gelen tekstil üreticilerinden Bangladeş’e
tekstil kimyasalları satan Resas Kimya, önümüzdeki
dönemde ihracat atağına kalkmaya hazırlanıyor. Meksika ve
Peru pazarlarına girmeye hazırlanan şirket, ayrıca Denizli’de
yeni bir yatırım yapacak. Resas Kimya’nın kurucusu Laura
Gök, “Yeni pazarların devreye girmesiyle 2020’ye kadar
ciroyu beş kat artırmayı hedefliyoruz” diyor.

Ayşegül Sakarya Pehlivan / asakarya@ekonomist.com.tr

İki yılda ciroyu 
beşe katlayacak

reye girmesiyle 2020’ye kadar ciroyu beş kat ar-
tırmayı hedeflediklerini belirtiyor. Türkiye’nin it-
hal etmek durumunda kaldığı köpük kesici bir
ürünü Türkiye’de ilk kez kendi bünyesinde üre-
ten şirket, ürünü kısa bir süre önce ilk kez Ür-
dün’e ihraç etmeyi başardı. Almanların tekstil
kimya sektöründeki hakimiyetini kırmayı he-
deflediklerini söyleyen Gök, “Bu ürün muadili-
ne göre 10 kat konsantre bir ürün. Patentini al-

mak için çalışıyoruz. Türki-
ye bu alanda birçok ürünü
Almanya’dan ithal ediyor.
Oysa alanımızdaki her bir
ürün katma değeri yüksek
ihraç ürünleri. Bu ürünleri
üreterek ülkemizin 2023 he-
deflerine önemli katkılar
sağlayabiliriz” diyor. 

Şirketin, tekstil sektö-
ründe kullanılan kıvamlaş-
tırıcı ve yapıştırıcı üretmek
için Denizli’de yeni bir tesis
açma planı var. 2019 orta-
sında bitmesi hedeflenen te-
sis için 1 milyon dolar yatı-
rım yapılacak. Bu tesis
50’nin üzerinde kişiye istih-
dam yaratacak.

Bangladeş’e ihracatı artıracak Laura Gök, aynı zamanda 143
konseyi bulunan DEİK’in 14 kadın iş konseyi başkanından biri. DEİK
Bangladeş İş Konseyi Başkanı Laura Gök aynı zamanda iki ülke arasında
ticaretin geliştirilmesi için çalışıyor. Bangladeş’te bir Türk Ticaret Odası
açılması için çalıştıklarını söyleyen Gök, “Türkiye’nin film ve dizileri orada çok
seviliyor. Burada ciddi bir fırsat var. Ayrıca Bangladeşliler sağlık turizmi için
Avrupa’ya gidiyor. Onları Türkiye’ye getirmek istiyoruz” diyor. Bangladeş’le
Türkiye arasında iş hacmi 1,2 milyar dolar civarında. Yapılan çalışmalarla bu
rakamın üç yılda iki katına çıkartılması hedefleniyor.. 

LAURA GÖK
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Hemen hemen birçok kişide bulunan akıllı
telefon ve tabletlerin kullanım oranlarının
artması ile beraber mobil cihazlar üzerin-
den ürün ve hizmet satın almak oldukça yay-
gınlaştı. Sadece birkaç dakika vakit ayırarak
istediğimiz ürünü ve hizmeti aldığımız bu
teknolojik çağ, seyahat alışkanlıklarımızı da
değiştiriyor. Artık biletlerimiz de terminal-
lere, otogarlara gitmeden cebimize giriyor.
Hem zaman tasarrufu, hem fiyat avantajı
hem de kolay satın alabilme avantajların-
dan dolayı tercih sebebi olan mobil uygu-
lamaların Türkiye’deki pazar potansiyelinin
büyük olduğuna dikkat çeken online bilet
markası biletall.com CEO’su Yaşar Çelik, bü-
yümenin hızla devam edeceğini söylüyor.

Biletall.com fikri nasıl doğdu?
E-ticaret’in yeni yeni başladığı 2000’li

yıllarda ulaşım sektöründeki fırsatı görerek
çalışmalara başladık. Biletall’ı online seya-
hat biletleri konusunda hem yolcuların
hem de firmaların ihtiyaçlarına çözüm su-
nabilmek amacıyla 2006 yılında TÜBİTAK
Destekli Ulusal Bilet Dağıtım Sistemi Projesi
ile Kayseri’de hayata geçirdik.
Biletall.com’un kuruluşundan sonraki ilk 4
yıl organizasyonun oluşturulması, taşıyıcı fir-
malarla anlaşmaların sağlanması ve temel

alt yapının hazırlanması ile geçti. 2010 yı-
lında ise aktif pazarlama ve satış faaliyet-
lerimiz başladık.

Biletall.com’un hizmetleri nelerdir?
Biletall olarak öncelikle seyahat ede-

cek müşterilerin online sitemiz başta olmak
üzere diğer satış kanallarımızdan otobüs,
uçak, deniz otobüsü ve çağrı merkezimiz
üzerinden de demiryolları biletlerini satın
alabilmelerini sağlayacak hizmeti sunuyo-
ruz. Sitemizde bilet satışının yanı sıra yol-
cuların konaklama ve araç kiralama ihti-
yaçlarını da kolaylaştıran bağlantılar bu-
lunmakta. Yani farklı bir şehre ya da ülke-
ye gideceğiniz zaman bilet ile birlikte diğer
tüm ihtiyaçlarınızı da birkaç dakikada hal-
letmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda Biletall
B2B satış kanallarına da sahip. Biletall Acen-

te, Biletall Iframe, Biletall Web Servis gibi
ürünlerimizle 2 binden fazla seyahat acen-
tesine hizmet vermekteyiz.

Biletall.com’dan bilet satın almanın
avantajları nedir?

Biletall.com’un en önemli misyonu
yolculara kapı kapı acente, otogar dolaş-
madan en uygun fiyata bilet sağlamaktır.
Yolcu hangi ulaşım aracı ile seyahat ede-
cekse web sayfamızdan ve mobil uygula-
mamızdan ilgili bölüme girerek seferleri gö-
rebiliyor, kıyaslama yapabiliyor. Ulaşımın
haricinde konaklama ve araç kiralama ih-
tiyaçlarını da karşılayarak tüm seyahat
programlarını planlamalarında destek olu-
yoruz. Seyahatlerinde Biletall.com’u tercih
eden yolcular, belirli zamanlarda sağladı-
ğımız kampanyalar ile yüzde 40’a varan

Hem zaman tasarrufu, hem fiyat avantajı hem de kolay satın alabilme avantajlarından dolayı
tercih nedeni olan mobil uygulamalar, son yıllarda seyahat alışkanlıklarımızı da değiştirmiş
durumda. Türkiye’de mobilden bilet satışının yüzde 80’lere ulaştığına vurgu yapan online bilet
markası biletall.com CEO’su Yaşar Çelik, “Ulaşımın haricinde konaklama ve araç kiralama
ihtiyaçlarını da karşılayarak tüm seyahat programı planlamalarında destek oluyoruz” diyor.

Aram Ekin Duran / eduran@ekonomist.com.tr

“Güvenilir siteleri seçin” “İnternet üzerinden yapılacak
alışverişlerde özellikle güvenilir sitelerin tercih edilmesi büyük önem taşıyor.
Bilet alacağınız internet sitesini iyice araştırmalısınız. Satın alma işlemi
sonrasında doğrulama SMS ve maili gelmediyse banka ile iletişime geçilip, işlem
iptal ettirilmelidir. Otobüs bileti satın alınacak sitenin güvenli olup olmadığının
sorgulanması için ticket-tr.com sayfasını hazırladık. Yolcular, bu sayfadan otobüs
bileti satan sitenin güvenli olup olmadığını sorgulayabilirler. Dolandırıcıların bazen
de ücretlerde aşırı indirim yaparak dikkat çekmeye çalışıyor. Yolcular bilmeli ki
hiçbir firma yoğun sezonda olağan dışı indirim yapmaz.”

“Online bilet satışı
yüzde 80’e ulaştı”
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oranlarda indirimlerle biletlerini alabili-
yorlar. Biletall.com’un sağladığı avantaj-
lardan bazıları sıralayacak olursak en
önemli olanlarını şöyle sayabiliriz; Tercih
edilen ulaşım aracındaki en uygun koltuğun
saniyeler içinde satın alınabilmesini sağlı-
yor, bilet bilgilerini SMS ve e-mail ile gön-
dermesinin yanı sıra, rezervasyon opsiyo-
nunu hatırlatıyor, gidilecek şehrin hava du-
rumunu, nerede ne var bilgisini gönderiyor.
7/24 çağrı merkezi ile seyahatinizin her
anında yolculara yardımcı oluyor.

Türkiye’de mobilden bilet alım oranı
nedir?

Mobilden bilet alımları iyi yönde bir se-
yir izliyor. Artık herkesin elinde akıllı tele-
fonlar var. Mobil uygulamalar sayesinde kul-
lanıcı otogara gitmeden bilet cebine giriyor.
Mobilden bilet alım oranı yüzde 80 oranı-
na ulaştı. 

Mobilden bilet alımının sağladığı avan-
tajlar nedir?

Mobil uygulamanın sağladığı en büyük
avantajların başında zamandan tasarruf ge-
liyor diyebiliriz. Evden, işyerinden hatta oto-
büsle eve gitmeye çalışırken cep telefonu-
nuzdan bilet alabilme kolaylığını yaşıyoruz.
Yani artık otobüs, uçak vs. gibi ulaşım ola-
naklarını kullanmak için yerinizden kalk-
madan biletinizi alabiliyoruz. Yaşamımızda
vakit kadar nakit de çok önemlidir. Yurt dı-
şı ve yurt içi seyahatlerinizde firmaların yap-
tığı promosyonlu bilet satışlarından fay-
dalanabilirsiniz. Hem daha ucuza hem de
mobil uygulama ile bilet almanın kolaylığı
ile bilet satın almak büyük bir kolaylık sağ-
lıyor. Seyahat için belirli bir bütçe ayırdı-
ğınızı düşünürsek, en azından biletinizi bi-
raz uygun olarak almanız size kendinizi da-
ha iyi hissettirecektir. Mobil uygulama ile

daha önceden aldığınız biletinizin, aniden
gelişen programınıza göre gününü ve saa-
tini değiştirebilirsiniz. Ertelemek istediğiniz
uçak bileti, otobüs bileti, tren ve İDO bile-
tinizi kolaylıkla öteleyebilirsiniz.

Bu tür mobil uygulamalarda aldatma
ve sahtekârlık olayları yaşanıyor mu?

Geçmiş yıllarda bazı dolandırıcılıklar ya-
şandı. Ancak son yıllarda bu tarz dolandı-
rıcılık vakaları ile karşılaşmıyoruz. Kullanı-
cılar güvenli mobil cihazlardan biletlerini sa-
tın alabilirler. 

Uygulama üzerinden en çok ne tür bi-
letler tercih ediliyor? 

Esasında çok büyük farklılıklar bulun-
muyor. Ancak IOS kullanıcıları uçak bilet-
lerini daha fazla tercih ederken, Android
kullanıcıları kısmen otobüs biletlerini daha
fazla tercih ediyor. Feribot biletlerinde ise
oranlar birbirine yakın seyrediyor.

YAŞAR ÇELİK
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“Kadın, benim için yaratma gücünün yer-
yüzündeki yansıması. Bir kadın mutluysa ha-
yatına dokunduğu herkesi mutlu eder. Be-
nim için mutlu bir kadın olmanın önemli bir
şartı ise iyi giyinmek ve iyi hissetmektir.”

Bu sözler, doğum öncesi ve sonrası dö-
nemlere odaklı kadın giyim markası olan Ac-
couchée’nin yönetici ortağı Ilgın Özdemir
Yazgan’a ait. Hem Accouchée’nin kuruluş hi-
kâyesi hem de Ilgın Özdemir Yazgan’ın gi-
rişimci olmadan önceki hayatı oldukça dik-
kat çekici. TED Ankara Koleji sonrası ODTÜ,
Bilkent ve Leuven üniversitelerinde okuyan
Ilgın Özdemir Yazgan, iş hayatına Lüksem-
burg’daki Avrupa Yatırım Bankası’nda baş-
lıyor. Yazgan, Türkiye’ye dönüşünü takiben
Gama Enerji’de strateji ve iş geliştirme ana-
listi olarak görev alıyor. Sonrasında Accen-
ture Danışmanlık’ta çalışmak üzere İstan-
bul’a taşınan Yazgan, danışmanlık kariye-
rinin akabinde Petrol Ofisi’nde kurumsal
strateji müdürü olarak çalışmaya başlıyor.

“Burada bir yanlışlık vardı…” 
İşte bu noktada, iki yıl önce oğlunun do-

ğumuyla Ilgın Özdemir Yazgan’ın hayatı ta-
mamen değişiyor. Yıllardır “Bir gün mutla-
ka kendi markamı kuracağım” diyen Yazgan,

lohusalık döneminde bu hayalini hayata ge-
çirmeye karar veriyor. Ilgın Özdemir Yazgan,
Fransızca’da ‘lohusa’ anlamına gelen Acco-
uchée’nin kuruluş fikrinin ortaya çıkışını şöy-
le anlatıyor: 

“Doğum yapalı birkaç ay olmuştu. Süt
geldi gelmedi, bebek emdi emmedi derken
pijama benzeri salaş kıyafetlerle gezmekten
sıkılmıştım. Oğlumu çok seviyor ama onun-
la bir yerlere gidemiyordum. Giyinirken ken-
dimi hasta gibi hissettiğim kıyafetlere mah-
kûmmuşum gibi, artık birkaç yıl güzel ola-
mayacakmışım gibi hissetmeye başlamıştım.
Burada bir yanlışlık vardı…”

Yeni anne “Ne yapabilirim?” diye dü-
şünürken, İngiltere prensi William’ın ikinci
çocuğunun da doğduğu bu dönemde kendini,
“Acaba bu süreçte Prenses Kate ne giyiyor?”
sorusunu sorarken buluyor. Bu soruya ya-
nıt ararken doğum öncesi ve sonrası giyim
alanında çok tanınmış markalar olduğunun
farkına varan Ilgın Özdemir Yazgan, bu mar-
kaların sadece işlevsel değil aynı zamanda
stil sahibi ürünler sunduğunu gözlemliyor.
Bu ürünlerden sipariş eden Yazgan, gümrük
ve kargo gibi sorunlarla uğraştıktan sonra
gelen ürünlerin bir kısmının Çin malı oldu-
ğunu gördüğünde “Tekstil ülkesi olan Tür-

Doğum öncesi ve sonrasında kadınların yaşadığı kıyafet sıkıntısını anne olduktan sonra bizzat
deneyimleyen Ilgın Özdemir Yazgan, 200 bin TL’lik yatırımla Accouchée’yi hayata geçirdi.
“Accouchée kadını, annelik sürecinde de iyi giyinen ve iyi hisseden kadındır” diyen Yazgan, bu
felsefeyi yaygınlaştırmak adına ürün gamını genişletmeyi ve yurtdışına açılmayı hedefliyor.
İspanya için görüşme halindeki marka, Avrupa’ya ek olarak Amerika ve Ortadoğu’yu da hedefliyor.

Ceren Oral / coral@ekonomist.com.tr

“Değişim kadından başlar”
“Accouchée’nin en öne çıkan farkı, felsefesi. Accouchée kadını, annelik sürecinde
de iyi giyinen ve iyi hisseden kadındır. Bu nedenle markayı ve felsefemizi
büyütmek çok önemli. Bu kapsamda #şanspaylaşanagüler kampanyamızı
başlattık. Benim de anne olarak yaşadığım bir sorun olan küçülen bebek
tulumları başlangıç noktamız oldu. Birçok Accouchée annesi için ne yapılacağı
bilinemeyen ve adetçe çok olan bu tulumları bulamayan birçok bebek olduğu
düşüncesiyle başlatılan bu kampanya kapsamında bir iş modeli oturttuk.
Accouchée alışverişlerinde kutudan çıkan #şanspaylaşanagüler kartıyla küçülen
tulumları bize karşı-ödemeli gönderen Accouchée annesi adına bu tulumları
anlaşmalı olduğumuz derneklere bağışlıyoruz. Onlar da ihtiyacı olan kişilere,
seçilmiş hastanelerin yeni doğan ünitelerine ulaştırıyor. ‘Değişim kadından
başlar’ sözünden hareketle, bu ve benzeri projelerle felsefe anlamında da
yaygınlaşmayı hedefliyoruz.”

Doğum sonrası
doğan girişim
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kiye’de neden böyle bir marka kurulamasın
ki?” diyor ve işe koyuluyor. 

Şubat 2018’de faaliyete geçti
Kadınların annelik sürecinde sosyal

hayattan ve iş hayatından kopmamalarını
sağlamayı hedefleyen Accouchée, ilk etap-
ta 200 bin TL’lik bir yatırım sermayesiyle ku-
ruluyor. Üretici bulma süreci ise 14 ay sü-
rüyor. Ilgın Özdemir Yazgan, hem kısa za-
manda yüksek üretim adetlerini yakalaya-
bilmek hem de kalite anlamında sorun ya-
şamamak adına dünyanın önde gelen mar-
kaları için yüksek kaliteli üretim yapan bü-
yük kurumsal şirketlerin kapısını çalıyor. 

Uzun bir ikna sürecinin ardından Acco-
uchée, Ormoteks ve Moncler, Armani, Ken-
zo, Zegna, Gant markalarının Türkiye üreti-
cisi olan Promar ile çalışmaya başlıyor. Böy-
lece Accouchée, Şubat 2018’de de aktif ha-
le gelerek satışa başlıyor. 200 bin TL’lik baş-
langıç yatırımı, satış sonrası altıncı ayın so-
nunda satışların artması, yeni ürün çeşitle-
rinin eklenmesi ve tanıtımlar için ek pro-
düksiyonların yapılmasının ardından 500 bin
TL’yi buluyor. 

Odakta yurtdışı var
Ilgın Özdemir Yazgan, önümüzdeki bir

yıl için en önemli hedeflerinin yurtdışında en
az bir ülkede satış noktalarında, mağa-
za/hastane içi alanlarda satışa başlamak ol-
duğunu vurguluyor. Bunu gerçekleştirmeleri
halinde mevcut satış adetlerini her yeni ül-
kede üç ila beş katına çıkartacak potansiyele
sahip olduklarını söylüyor. 

Accouchée ekibi, şu an İspanya ile gö-
rüşme halinde. Avrupa’ya ek olarak Ameri-
ka ve Ortadoğu ile yurtdışı açılımına devam
edilmesi planlanıyor. Yazgan, bu alanda Tür-
kiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER)
verdiği desteğin çok önemli olduğunun al-
tını çiziyor. İç giyim ve yeni kategorilerde-
ki ürün çeşitliliği için yeni yatırımlara ek ola-
rak bu ülkelerdeki marka bilinirliği için ça-
lışmalar yapacaklarını da sözlerine ekliyor. 

Koleksiyon genişleyecek
Ilgın Özdemir Yazgan, ürün gamının en

başta yalnızca hamilelik/emzirme dönemi
için tasarlanmış dokuma ve örme elbiseler,

bluzler ve trikolardan oluştuğunu söylüyor.
“İlk başta biraz da pazarın tepkilerini gör-
mek ve talebin dinamiklerini anlamak adı-
na çok çeşitli ama görece garanti ürünler ter-
cih etmiştik” diyen Yazgan, ancak kısa sü-
rede aldıkları geri dönüşlerin ardından
ürün çeşitliliğini artırmaya karar verdikle-
rini belirtiyor. Yüzde 100 organik pamuktan
üretilmiş emzirme sutyenleri, deri hamile
taytları, skinny hamile kotları da Accouc-
hée’nin koleksiyonuna ekleniyor. Bu alanda
Türkiye’de aranıp bulunamayan yeni kate-
goriler üzerine de çalışmalar sürüyor.

Accouchée, başlangıçta bilinçli şekilde

mağazacılığa girmemeyi tercih etmiş, yal-
nızca online satışla müşterisinin karşısına çı-
kan bir marka. Ilgın Özdemir Yazgan, bunun
nedenini, “Kadınların bu dönemde mağaza
mağaza gezebilmesi oldukça zor. Biz de on-
lar için en kolay alışveriş deneyimini he-
defledik ve online olarak satışa başladık” di-
yerek açıklıyor. Ancak Accouchée, satışa baş-
lamasının ardından yüksek talep ile karşı-
laşıyor ve birkaç satış noktasında corner şek-
linde de var olmaya başlıyor. Şu anda Acı-
badem Hastaneleri’nde Accouchée ürünle-
rinin satışı mevcut. Yakında Amazon üze-
rinden de satış başlayacak.

“Ortak almak istiyoruz”
“Accouchée’yi bugüne kendi birikimlerimiz ve aile ile arkadaşlarımızın
destekleriyle getirdik. Markamızın yurtiçi bilinirliğini belli bir seviyeye
getirmeden ve yurtdışı satışa başlamadan, kurumsal yatırımcılardan destek
almayı doğru bulmadık. Böyle yatırımları konuşabileceğimiz bir noktaya artık
yavaş yavaş geldiğimizi hissediyoruz ve Garanti Bankası, KAGİDER gibi kurum ve
dernekler vasıtası ile de bazı yatırımcı şirketlerle tanışıyoruz. Hedefimiz, 2020
sonuna kadar bünyemize asgari bir adet küresel ölçekte faaliyet gösteren
kurumsal girişim şirketinin ortak olarak almak.” 

ILGIN ÖZDEMİR YAZGAN
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Kadınların iş yaşamına daha fazla katılmalarına
ön ayak olan projelerin sayısı gün geçtikçe ar-
tıyor. Bunlardan birisi bu kez Adana’nın Seyhan
İlçesi’nde, hem de bir köyde gerçekleşti. Sey-
han’ın Salmanbeyli Köyü’nden kadınların kurduğu
Kınalı Eller Salmanbeyli Kadın Kalkınma Koo-
peratifi, ürettikleri yöresel mutfak lezzetlerinin
Türkiye’nin dört bir yanına satışını gerçekleş-
tirmeyi hedefliyor.

Kooperatif bu amaçla Salmanbeyli Kö-
yü’nde bir restoran ve eğitim merkezi kurmak
için de harekete geçti. Geçen ay temeli atılan res-
toran ve aşçılık eğitim merkezinde daha önce eği-
tim alan 30 kooperatif üyesi kadın, Adana’nın re-
vaçta olan ve unutulmaya yüz tutan mutfak lez-
zetlerini üreterek satışını gerçekleştirecek. Yal-
nızca Adana ve çevre illerin restoranlarına de-

ğil, Türkiye’nin dört bir bölgesine de ürün tedariği
sağlanacak.

İlk deneyim başarılı
Ulusal işbirliğine yönelik ilk deneyim Hilton

İstanbul Bosphorus ile gerçekleştirilmiş. Geçen

Kadınların başlattığı ilginç girişimcilik öykülerinden biri Adana
Seyhan İlçesi Salmanbeyli Köyü’nde yaşam buldu. Yörelerindeki
mutfak lezzetlerini Türkiye çapında satışa çıkarmak için 30 köy
kadını bir kooperatif çatısı altında biraraya geldi. Köyde, eğitim
amaçlı restoranın da temeli atıldı.

Mutfak lezzetleri için
kooperatif kurdular

Mart ayında, kendi bünyesinde yer alan Lalezar
Meyhanesi’nde ‘Yerel Mutfak Global Lezzet’ isim-
li projesini hayata geçiren Hilton İstanbul Bosp-
horus, ilk olarak Adana mutfağını, Kınalı Eller Sal-
manbeyli Kadın Kalkınma Kooperatifi’nden ge-
len kadınların desteği ile misafirlerine tanıtmış.
Bu deneyimin de olumlu etkisi ile Hilton İstan-
bul Bosphorus, kooperatifi ve çalışmalarını ya-
kından destekliyor. Hilton İstanbul Bosphorus Yi-
yecek & İçecek Müdürü Hasan Sabuncu, proje-
nin hayata geçirilmesinde katkı sağlayan Sal-
manbeyli kadınlarına teşekkür ederek, “Sal-
manbeyli Kooperatifi’ne desteklerimiz sürecek.
Bu çalışma kendi işini kurmak isteyen kadınla-
ra da örnek oluyor” diye konuştu.

“8 bin kadına ulaşıyoruz”
Adana Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Ka-

ralar, Salmanbeyli kadınlarının temelini attığı
atölyenin bir üretimhane olacağını ve tüm ka-
dınlara kendi iş yerlerini açma hayallerini ger-
çekleştirmesi konusunda örnek teşkil edeceği-
ni söyledi. Karalar, “Belediye olarak her sene bi-
zi ziyaret eden 8 bin kadının iş dünyasında is-
tihdamı için yemek, el işi, seramik ve çini dahil
olmak üzere birçok mesleki kurs imkanını va-
tandaşlarımıza sunmaya gayret ediyoruz” diye
konuştu.

Salmanbeyli köyü neden merkez seçildi?
Kınalı Eller Salmanbeyli Kadın Kalkınma Kooperatifi projesinin arkasında 14
meslek sahibi kadın var. “Hepimiz meslek sahibiyiz ama başka kadınlar da
olsun” deyip Adana bölgesinde toprağı olmayan köyleri araştıran ekibin önüne
Seyhan İlçesi’ne bağlı Salmanbeyi Köyü çıkmış. Köydeki ekilebilen arazinin
yalnızca yüzde 10’unun köyde yaşayanların elinde olduğuna dair bilgi,
Salmanbeyi’nin kooperatif merkezi olarak seçilmesi için yeterli görülmüş. Yanı
sıra köy kadınlarının yoğun isteği ve köy erkeklerinin de projeyi desteklemeleri
kooperatif kararında etkili olmuş. 
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İstanbul’un ekonomik, sosyal ve kültürel alanda li-
der bir küresel kent olması için çalışan İstanbul Kal-
kınma Ajansı (İSTKA), bu amaçla sürdürdüğü ça-
lışmalarına yenilerini ekliyor. İSTKA, bu kapsam-
da İstanbul’un kalkınmasına hizmet edecek pro-
jelerini geçen hafta düzenlediği basın toplantısın-
da paylaştı. Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda
gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Valisi ve İST-
KA Yönetim Kurulu Başkanı Vasip Şahin, İBB Baş-
kanı ve İSTKA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mev-
lüt Uysal ile Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Top-
lantıda konuşan İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı Va-
sip Şahin, “Ulusal ve yerel kaynakları bir araya ge-
tirerek ortak akıl ve bütüncül yaklaşımla sürdür-
düğümüz çalışmalarla, İstanbul’un kalkınmasına yön
veren lider bir kuruma dönüşmekten onur ve gu-
rur duyuyoruz” dedi.
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“7 yılda 569 milyon TL destek”
İSTKA’nın kuruluşundan bu yana Mali Destek

Programları ve Güdümlü projeler kapsamında 2010-
2017 döneminde 569 milyon TL tutarındaki 684 pro-
jeye destek verdiğini vurgulayan Vasip Şahin, “İno-
vasyon odaklı, yaratıcı endüstrilerin ekonomideki
ağırlığını artıran, üniversite-sanayi  iş birliği ve gi-
rişimcilik eko sisteminin oluşturulmasına katkı sağ-
layan pek çok çalışma ile İstanbul’un küresel re-
kabet gücünü artırdık” diye konuştu. 

Bugünün çocuk ve gençlerinin yarının giri-
şimcisi, sanayicisi olabileceği koşulların yaratılmasını
sağlayan, risk altındaki çocuklar ve gençleri top-
lumsal hayata kazandırarak sosyal hayatı iyileşti-
ren önemli projelere de imza attıklarını vurgula-
yan Vali Şahin, “2018 ve 2019 yıllarında da 124,9
milyon TL değerinde 89 proje yürüteceğiz. Böyle-

İstanbul’un ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınması için
geliştirilen projeleri destekleyen İstanbul Kalkınma Ajansı
(İSTKA), 2010-2017 yılları arasında 569 milyon TL tutarında
toplam 684 projenin hayata geçmesine öncülük yaptı. Bu yıl ve
2019’da toplam 124,9 milyon TL değerinde 89 projeye destek
verecek olan İSTKA, yeni dönemde, yenilikçiliğe, girişimciliğe
ve gençlere odaklanacak.  

Girişimciliğe ve gençliğe
odaklanacak

ce 10 yılda 773 projeye 693,9 milyon TL’lik destek
vererek Türkiye’nin gözbebeği olan İstan-
bul’umuzun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkın-
masına hizmet etmiş olacağız” şeklinde konuştu. 

89 yeni proje
Vasip Şahin, artık sadece ülkelerin değil şe-

hirlerin de birbirleriyle kıyasıya rekabet içinde ol-
duğunu, bu bilinçle İstanbul’u daha da iyi nokta-
lara getirebilmek için çalışmalara devam ettikle-
rini dile getirdi. Şahin, Mali Destek Programları kap-
samında bu yıl ve 2019’da hayata geçirilecek pro-
jelere ilişkin “Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul, Çocuk-
lar ve Gençler ile Girişimcilik Mali Destek Prog-
ramları olmak üzere 124,9 milyon TL bütçeli 89 pro-
jeyi hayata geçireceğiz” dedi.

Bazı yeni dönem projeleri:
İSTKA’nın yeni dönemde hayata
geçireceği bazı projeler şöyle:
� İstanbul Üniversitesi Mühendislik
Fakültesinin hayata geçireceği
“Nesnelerin İnterneti Ekosistemi
Güvenlik Test ve Değerlendirme
Merkezi” ile Türkiye’de nesnelerin
interneti üreticilerinin ilgili cihaz ve
yazılımlarının güvenlik testlerini
İstanbul’da yaptırabilmesi
sağlanacak. 
� İstanbul Sanayi Odası’nın (ISO)
yürüteceği İSO Koza Girişim
Hızlandırma Programı ile
sanayicilerden mentör ve eğitmen
havuzu oluşturulacak, yerli
girişimlerin hızlı büyümesi ve
ticarileşebilmesi için yol gösterici
olunacak. 
� Çocuklar ve Gençler Mali Destek
Programı kapsamında
gerçekleştirilecek 37,58 milyon TL
bütçeye sahip 35 proje ile kentte
yeni STEM (Bilim, Teknoloji,
Mühendislik, Matematik) atölyeleri,
bilim ve teknoloji merkezleri,
robotik, kodlama, müzik ve sanat
atölyeleri kurulacak. 
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Dünyanın teknoloji devleri
Türkiye’nin e-ticaret
pazarından pay almaya yönelik
adımlar atmaya devam ediyor.
eBay, 2011 yılında
www.gittigidiyor.com‘u satın
alarak Türkiye’ye giriş
yapmıştı. Aliexpress’in sahibi
olan Alibaba, bu yılın Haziran
ayında www.trendyol.com’un
çoğunluk hisselerini satın aldı
ve en son Amazon Eylül ayında
www.amazon.com.tr web
sitesini yayına açarak
Türkiye’ye giriş yaptı. Bu ayki
yazımın odağında ise bu
platformların Türkiye’de iç
pazara yönelik attıkları adımlar
değil, bizim KOBİ’lerimizin bu
platformları kullanarak yurt
dışına nasıl satış yapabileceği
bulunuyor. Her platformun üye
kabul prosedürleri farklı
olduğu için konuyu şirket
bazında inceleyelim:

Çin’in dünyaya ürün satması
amacına hizmet eden
www.aliexpress.com, sadece
Çin’de kurulu şirketlerin
platforma üye olmasına izin
veriyor. Aliexpress’in en güçlü
olduğu pazar ise Rusya.
Ağustos ayında Aliexpress’in
ziyaretçi trafiğinin yüzde 28’i
Rusya’dan geldi. Türkiye’de
kurulu bir şirketin Aliexpress’e
üye olması mümkün değil.

doğal bir sonucu olarak
Türkiye’de kurulu olan şirketler
eBay’da satış yapsalar bile
müşterilerinden kredi kartı ile
tahsilat yapamaz hale geldi.
Türkiye’den satış yapan
şirketlerin iş hacmi büyük bir
düşüş gösterdi ve bu durum
yakında zamanda değişecek
gibi görünmüyor. Bu engeli
çözmenin tek yolu PayPal
sistemine üye olmak için yurt
dışında farklı bir tüzel kişilik
oluşturmaktır. Avrupa Birliği
ülkelerinden Estonya, bir süre
önce hayata geçirdiği ‘e-
residency’ programı ile dileyen
herkesin toplam 500 Euro’luk
bir maliyetle Estonya merkezli
şirket kurmasını ve Estonya’da
banka hesabı açmasını
sağlıyor. Programın detaylarını
www.e-resident.gov.ee
adresinde bulabilirsiniz.
Gözlemlediğim kadarıyla
yüzlerce Türk girişimci şu anda
Estonya’da kurduğu şirket
üzerinden eBay’da satış
yapıyor.

Türkiye’de kurulu olan
şirketlerin girişte ve iş
yaparken karşılaştığı
güçlüklere baktığımızda en az
problem yaşadığı platform
Amazon’dur. Türkiye’deki
şirketinizle, herhangi bir engel
olmadan platforma üye

Cem Ener
Direktör-BÜMED
Business Angels / BUBA

Fakat bu durum Aliexpress’in
sizin için herhangi bir işe
yaramadığı anlamına gelmiyor.
Aliexpress’te tutunabileceğini
düşündüğünüz rekabetçi fiyata
sahip ürünleriniz varsa siz
Aliexpress’te mağazası olan
herhangi bir şirketin
tedarikçisi olabilirsiniz. Bu
durum elbette son tüketiciye
yapacağınız perakende satışlar
kadar kârlı olmayacaktır. Zira,
Çinli bir şirkete toptan mal
satıyor olacaksınız. Ama şu an
için başka bir şeçeneğiniz
bulunmuyor. Aliexpress’te çok
sayıda işlem yapmış ve
karşılığında yüzde 95 ve üstü
olumlu puan almış şirketlere
bir bir ulaşarak ürünlerinizi
tanıtabilir, tedarikçi olmak
istediğinizi bildirebilirsiniz.
Unutmayın ki olta atmadan
balık yakalanmaz...

İki yıl öncesine kadar
Türkiye’de kurulu şirketler
herhangi bir engel olmadan
doğrudan eBay’a üye olup,
platform üzerinden satış yapıp
müşterilerinden kredi kartı ile
tahsilat yapabiliyordu.
Müşterilerden tahsilatın
yapılmasını sağlayan PayPal
sistemi 2016 yılının Haziran
ayında Türkiye
operasyonlarına son vermek
durumunda kaldı. Bu durumun

AMAZON, ALIEXPRESS 
VE EBAY ÜZERİNDEN 

SATIŞ YAPMA TÜYOLARI
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en kolay şekilde ihraç
edebilirsiniz.

2
Türkiye’den yurt dışına
satmanın zor ve imkansız
olduğu ürünler var mı?

Yurt dışındaki satıcıların bazı
ürünleri internet üzerinden
Türkiye’deki alıcılara satması
imkansızdır. Örneğin, parfüm ve
sporcu gıdaları Türkiye’nin
yasakladığı ürünler arasındadır.

Aynı şekilde, diğer ülkeler de
benzer yasaklar
uygulamaktadır. Örneğin
Almanya cinsel sağlık
ürünlerine, İtalya markalı
tekstil ürünlerine karşı sıkı
kontroller uygulamaktadır ve
Avrupa Birliği dışından gelen
paketlerin ülkeye girişleri
engellenmektedir. Ülkelerin
satacağınız ürünlere karşı
yasak uygulayıp
uygulamadığını bilmek sizin
sorumluluğunuzdadır.

3
İade ve değişimlerin
yönetimi nasıl yapılıyor,
kargo masrafını kim

ödüyor? Türkiye’den yurt
dışına göndereceğiniz
ürünler alıcı tarafından size
iade edilmek istenebilir.
Satış yaptığınız platformlar
bu konuda size özgürce
politika oluşturma imkanı
tanımaktadır. Örneğin
eBay’da ‘iade kabul edilmez’
politikası uygulayabilirsiniz.
Bu durumda elbette bazı
müşterileri kaçırmış
olursunuz. ‘Teslim 
tarihinden itibaren 14 gün
içerisinde iade kabul edilir,
geri gönderim ücretini alıcı
öder’ politikası da
izleyebilirsiniz. eBay gibi
platformlarda satıcıların
yüzde 90’ı bu şekilde satış
yapmaktadır.

Tüm bu bilgilerin sizleri
uluslararası e-ticarete adım
atmaya cesaretlendirmesi
ümidiyle...
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olabilir, yaptığınız satışlar
karşılığında platformda
biriken kazançlarınızı
‘Hyperwallet’ isimli sistem
üzerinden Türk Lirası para
birime çevrilmiş haliyle tahsil
edebilirsiniz. Amazon aynı
zamanda gönderi
maliyetlerinizi optimize
etmeniz için ‘fulfillment by
Amazon’ (FBA) ismini verdiği
bir tedarik zinciri yönetim
hizmeti de sağlamaktadır. Bu
sayede Türkiye’den her bir
işlem için ayrı ayrı paket
kargolamak yerine,
ürünlerinizi dünyanın değişik
bölgelerindeki Amazon
depolarına toplu halde
göndererek, bu işlemleri
Amazon’un yönetmesini
sağlayabilirsiniz.

� � �

Platformların her biri için
doğrudan ve dolaylı giriş
yöntemlerini sizinle
paylaştım. Şimdi gelelim
diğer önemli sorulara...

1
Her bir satış işlemi için
gümrük müşaviriyle
çalışmak zorunda mıyım?

2013 yılının Eylül ayında
yayınlanan bir tebliğ ile
‘Elektronik Ticaret Gümrük
Beyanı’ (ETGB) sayesinde
düşük tutarlarda ihracat
yapmanın önü açılmış oldu.
Öncesinde Türkiye’den yurt
dışına yaptığınız satışların
ihracat kapsamına girmesi
için birçok prosedürün
tamamlanması gerekiyordu.
Bu durum, yaptığınız düşük
tutarlı satışları sizin için
işkenceye çeviriyordu, hatta
ortaya çıkan gümrük
müşavirliği vb. maliyetler
nedeniyle zarar ediyordunuz.
ETGB sayesinde, gönderi
başına tutarı 7 bin 500
Euro’yu aşmayan ve ağırlığı
150 kg’yi geçmeyen tüm yurt

dışı gönderileriniz her türlü
evrak yükü ve işlem
masrafından muaf tutulmaya
başlandı. PTT dahil olmak üzere
neredeyse tüm kargo şirketleri,
artık ETGB sistemine akredite
durumdadır. Sistemin sağladığı
hareket alanı sayesinde
uluslararası taşımacılık
kurallarına aykırı olmayan tüm
ürünleri Türkiye’den yurt dışına
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İşletmelerde entegre edilmiş kurumsal
kaynak planlaması sistemleri (ERP-En-
terprise Resource Planning Systems) kul-
lanımı giderek yaygınlaşıyor. Yazılım sis-
temleri kullanımında ERP sistemlerinin
öneminin artmasının en büyük nedeni,
ERP’nin işletme faaliyetlerinin etkinliğini
artıracağına inanılması. Kurumsal kaynak
planlama sistemleri (ERP), işletme faali-
yetlerini ve karar alma süreçlerini des-
teklemek amacıyla kurulan; bünyesinde
çeşitli yazılım ürünlerini barındıran sis-
temlerdir. İşletmelerde muhasebe bilgi sis-
teminin değer yaratabilmesi için bilgi tek-
nolojilerinden faydalanması gerekmekte-
dir. Bilgi teknolojileri ise yazılım ve dona-
nım olmak üzere iki aşamada incelenebi-
lir. Kurumsal kaynak planlaması sistem-
leri (ERP), bilgi teknolojilerinin yazılım

� Maliyetleri azaltmasını,
� Karar alma sürecine destek olma-

sını,
� Daha güvenilir ve hızlı bilgi akışı

sağlamasını,
� İşletme fonksiyonları arasında en-

tegrasyonu sağlayarak müşteri tatminini
artırmasını,

� İşletme içinde ve tedarik zinciri bo-
yunca bilgilere kolayca ulaşmayı sağla-
masını,

� E-ticareti mümkün kılmasını bek-
lemektedirler.

ERP ve İşletme Performansına Etkisi
Genellikle bilgi teknolojilerinin aşağı-

daki unsurlar sayesinde firma perfor-
mansını artıracağı iddia edilmektedir:

� Firma faaliyetlerinin ölçek etkin-

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

(güçlü donanımlara sahip) kısmını oluş-
turmaktadır.

Bilgi teknolojilerine dayalı ‘Muhasebe
Bilgi Sistemi’ kurulumunun başarılı bir şe-
kilde gerçekleşebilmesi için işletmelerin
ERP sistemlerine olan ihtiyacının tüm or-
ganizasyon birimleri bazında iyi tespit edil-
mesi gerekmektedir. Aksi halde işletme-
lerin ihtiyaçlarından fazla teknolojik yapıya
sahip, etkin olmayan kaynak kullanımı söz
konusu olabilir ya da kullanılacak ERP sis-
temi işletmelerin ihtiyaçlarına cevap ver-
meyebilir.

ERP ve İşletme Maliyetlerine Etkisi
Yapılan araştırmalar, ERP sistemleri-

nin işletme performansını artıracağına ina-
nıldığını ortaya koymuştur. Özellikle iş-
letmeler ERP sistemlerinin;

KOBİ’LERDE
BİLGİ SİSTEMLERİ

VE ERP

Şekil 1: 
Başarılı Bilgi Sistemi 
Kurulma Aşamaları

BİLGİ İHTİYAÇLARININ
TANIMLANMASI VE SİSTEM
AMAÇLARININ BELİRLENMESİ

DONANIM İHTİYAÇLARININ
TANIMLANMASI VE EKİPMAN 

ELDE ETME
VERİTABANI GELİŞTİRME YAZILAM İHTİYAÇLARININ

TANIMLANMASI

KONTROL MEKAKNİZMASININ,
İŞLETİM SİSTEMİNİN VE DONANIMIN
VERİTABANI İLE BÜTÜNLEŞMESİ

KULLANICILARIN EĞİTİMİ

UYGULAMA DEĞİŞİKLİKLERİNİN
YAPILMASI VE SİSTEMİN 

TEST EDİLMESİ

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN VE
VERİMLİLİĞİN GÖZLENMESİ
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• Yönetsel izleme maliyetlerini azaltır.
• Ürün ve bilgi hata maliyetlerini azaltır.
• Yönetsel raporlama maliyetlerini azaltır.

• Karar alma sürecinin kalitesini artırır.
• Satışları artırır ve/veya maliyetleri azaltır. 
• Karar alma sürecinin kalitesini artırır.
• Yetersiz iletişimden kaynaklanan
maliyetlerini azaltır.

Maliyet Türü ERP Etkisi İlgili Maliyet Kategorisi

Genel Yönetim Giderlerini, Genel
Üretim Giderlerini ve dolayısıyla Stok
ve Satılan Mamul Maliyetini azaltır.

Pazarlama Satış ve Dağıtım
Giderlerini, Genel Yönetim
Giderlerini, Genel Üretim Giderlerini
ve dolayısıyla Stok ve Satılan Mamul
Maliyetini azaltır.

Genel Yönetim Giderlerini azaltır.

İç Koordinasyon Maliyetleri
Vekâlet Maliyetleri
• İzleme Maliyetleri
• Bağlanma Maliyetleri

Bilgi Maliyetleri
• Bilgi İşleme Maliyetleri
• Bilgi Eksikliği Maliyetleri

Dış İletişim-İşlem Maliyetleri • Bilgi arama maliyetlerini azaltır.
• Stok taşıma maliyetlerini azaltır.
• Stok bulundurma (elde tutma) maliyetlerini
azaltır.
• Satıcılarla iletişim maliyetlerini azaltır.

� Kaynak: Robin Poston; Severin Grabski; “Financial Impacts of Enterprise Resource Planning Implementations”, International Journal of Accounting
Information Systems, 2001, Vol. 2, s. 276.

Tablo 1: ERP Sistemlerinin Maliyetlere Etkisi

tajları yaratabilmeleri için sistem kullanı-
cılarının (işletme çalışanlarının) eğitilme-
si ve işletmelerin yeni sistemlere uyum
sağlayabilmesi gerekir.

� ERP sistemleri bazı alanlarda ka-
zanımlara yol açarken, yüksek yatırım ma-
liyetleri nedeniyle elde edilen kazanımla-
rın etkisi yok olabilmektedir. Dolayısıyla
ERP sistemleri entegre edilmeden önce,
sağlanabilecek olası kazanımlar ve yatı-
rım maliyetleri karşılaştırılmalı; olası ka-
zanımların yatırım maliyetlerinden yüksek

olması halinde kurulum kararı verilmeli-
dir. 

KOBİ büyüklüğündeki işletmelerin fi-
nansal kaynakları oldukça sınırlı oldu-
ğundan bilgi sistemleri ve ERP ihtiyaçla-
rını doğru saptamaları ve bunlara göre sa-
tın alma yapmaları gerekmektedir. Bu ne-
denle de KOBİ’ler için önerimiz ERP sis-
temleri ihtiyaçlarını doğru analiz edebil-
meleri ve ihtiyaçlarına en uygun çözümü
sunacak sistem için teknik şartname ha-
zırlamalarıdır.

liklerini artırarak,
� İşlem maliyetlerini azaltarak,
� Karar alma sürecinde kullanılabi-

lecek bilgiyi zamanında toplayarak ve iş-
leyerek,

� Çalışanların performansını etkin bi-
çimde göstererek,

� İletişim kanallarını düşük maliyet-
le tutarak.

Şekil 2, bilgi teknolojisi yatırımlarının
işletme performansını nasıl etkilediğini
göstermektedir.

ERP ve KOBİ’lerde Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar

ERP sistemleri kurulumunun işletme
performansı üzerinde olumlu etkisinin or-
taya çıkabilmesi için bazı şartların varlı-
ğı gerekmektedir. Bu şartlar aşağıdaki gi-
bi özetlenebilir:

� İşletmelerin ERP sistemlerinden
sağladıkları finansal kazanımları rekabet
ortamında düşük fiyatlarla tüketicilere
yansıtabilmeleri ve bu şekilde finansal
performanslarını artırabilmeleri için ERP
kurulumunun üzerinden belli bir süre geç-
mesi gerekir. ERP sistemlerinin kuru-
lumlarının ilk yıllarında işletme perfor-
mansını artırmaları beklenmemelidir.

� ERP sistemlerinin maliyet avan-

Şekil 2: 
Bilgi teknolojilerinin 

işletme performansına
etkileri

BİLGİ TEKNOLOJİSİ
YATIRIMI

FAALİYET
GİDERLERİNDEKİ

AZALIŞ

SATIŞ ARTIŞI

ÜRETKENLİK ARTIŞI

KâRLILIK ARTIŞI

� Kaynak: Quing Hu; Robert Plant; “An Empirical Study of the Casual Relationship Between IT Investment
and Firm Performance”, Information Resources Management Journal, Vol. 14, Jul-Sep 2001, s. 18.  
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İNGİLTERE
Firma Adı: DEBENHAMS RETAIL PLC

Yetkili Kişi: Ben Alexander / Senior Buyer,
Purchasing Dept.
Tel: +44.2086.112981 
e-mail: purchasing.dept@debenhamplc.com 
Avrupa ürünleri satan bir perakendeci olan
DEBENHAMS RETAIL PLC. Şirketinin, yeni
ürünler aradığı (moda ürünleri, kol saatleri,
parfümler, çakmaklar, fayans, mermer,
ahşap zemin döşemeleri, akıllı telefonlar,
tabletler, dizüstü bilgisayarlar, bilgisayar
sabit diskleri, TV’ler, klimalar, bisikletler,
piller, lastikler vb.) ve farklı ürün çeşitleriyle
uğraşan firmalarla işbirliği yapmak istediği
bildiriliyor.

Firma Adı: DEBENHAMS RETAIL PLC
Yetkili Kişi: Ben Alexander 

Tel: +44.2086.112981 
e-mail: purchasing.dept@debenhamplc.com
Avrupa ürünleri satan bir perakendeci olan
DEBENHAMS RETAIL PLC. Şirketinin, yeni
ürünler aradığı (moda ürünleri, kol saatleri,
parfümler, çakmaklar, fayans, mermer,
ahşap zemin döşemeleri, akıllı telefonlar,
tabletler, dizüstü bilgisayarlar, bilgisayar
sabit diskleri, TV’ler, klimalar, bisikletler,

piller, lastikler vb.) ve farklı ürün çeşitleriyle
uğraşan firmalarla işbirliği yapmak istediği
bildiriliyor. Üretici/tedarikçilerden kataloglarını
göndermelerini isteyen şirketin, uzun vadeli bir
işbirliği yapmak istediği ve ödeme
politikalarının, teslimattan sonraki 30 gün
içinde hızlı bir şekilde ödeme şeklinde olduğu
belirtiliyor.

PAKİSTAN
Firma Adı: Win International Services

(Pvt) Limited
Adres:Office # 03, First Floor, Zahid Iqbal
Center Punjab Market, Sector G-13/4
Islamabad - Pakistan, ,
Yetkili Kişi: Waleed Ahmed/Managing Director
Tel: +92.51.2300971; 
Cep Tel: +92.333.5255592
Pakistanlı tuz firmasının; sofra tuzu, Himalaya
kaya tuzu, endüstriyel tuz, tuz lambaları ve
tuzdan yapılmış dekorasyon ürünleri ihraç
etmek istediği bildiriliyor.

İRAN
Firma Adı: İbrahim Ramazani

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

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

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

Yurtdışından
25 işbirliği teklifi

3

4

5
2

Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’ne (TOBB) eylül ayı
içerisinde farklı ülkelerden
birçok işbirliği teklifi geldi.
Sizler için 25 farklı işbirliği
çağrısını derledik. 

1
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SIRBiSTAN
Firma Adı: DELTA RG

Adres:Str.Jahja Beatle, No.26, 60000 Gilan-
Kosova
Yetkili Kişi: Levent GAŞ / CEO
Tel: +383.44.144 036
e-mail: deltargkos@gmail.com 
TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı
kapsamında her yıl düzenlenen etkinliklerden
birisine Kosova’dan katılan iş insanı Levent
Gaş, Birliğimize başvurarak; Sırbistan'da
Voyvodina Bölgesinin Srbobran veya Beçej
şehrinde Avrupa pazarına uygun kalitede
üretim yapabilecek orta kapasiteli yeni bir
ayçiçeği yağı fabrikasının yapımı için
Türkiye'den ortak aradıklarını bildirdi. Levent
Gaş ayrıca, üretimin en büyük kısmının Balkan
pazarına satılacağını ve satış ile ilgili sorun
bulunmadığını belirtiyor.

UKRAYNA
Firma Adı: POTOKI

Adres:9, Baykalska st., Dnipro, Ukraine, ,
Yetkili Kişi: Tkachenko Anastasiia / Leading
Sales Manager
Cep Tel: +380.67.464-60-22; 
e-mail: sale@mez.com.ua 
Ayçiçeği yağı ve ayçiçeği çekirdeklerinden
elde edilen yüksek proteinli hayvan yemi
üreticisi ve ihracatçısı olan firmanın, rafine
edilmemiş 1. sınıf ayçiçeği yağı ve yüksek
proteinli hayvan yemi ihraç etmek istediği
bildiriliyor. 

Firma Adı: Vinagro LLC
Adres: 67 Peremohy av. Kyiv,

Ukraine 03062
Yetkili Kişi: Evdochenko Oleg Viktorovich /
General Director
Tel: +380.939.588888
e-mail: vinagro.kiev@gmail.com 
Ukrayna pazarında 15 yıldır sirke, ayçiçek
yağı üretimi ve toptan satışı ile uğraşan
Vinagro LLC Şirketinin, Türkiye'den
zeytinyağı ve sirke çeşitleri ithal etmek
istediği ve ayrıca, zeytinyağı ve sirke üreten
bir tesisten hisse almak istediği bildiriliyor. 

Firma Adı: UKRSPIRT
Adres: 1 Borisa Hrinchenka Str.,Kyiv,

01001, Ukraine
Yetkili Kişi: Lyudmyla Novak
Cep Tel: +380.96.0015511; 
e-mail: l.novak@ukrspirt.com
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından;
etil alkol ve içki çeşitleri üreticisi olan
"UKRSPIRT" Devlet İşletmesinin, dış
pazarlarda sertifikalı ve rekabetçi olan çok
çeşitli alkollü içecekler ihraç etmek istediği
bildiriliyor. 

MACARiSTAN
Firma Adı: ALX HUNGARY Macar

Ulusal Ticaret Ajansı
Adres: İncilipınar Mah. Nişantaşı Sok. Cazibe
İş Merkezi No:13 Daire:1301 Şehitkamil /
GAZİANTEP

Yetkili Kişi: Alper Bakır / İş Geliştirme
Müdürü
Tel: +90.342.215 3376
e-mail: alper.bakir@alx.com.tr 
ALX HUNGARY Macar Ulusal Ticaret Ajansı
tarafından; inovatif tekstil çözümleri üreten
bir Macar firmasının işbirliği fırsatı aradığı
bildiriliyor. 1998 yılında Budapeşte’de
kurulan firmanın, bebek bezi ve yetişkin bezi
üreten firmalar için inovatif tekstil çözümleri
ürettiği, dokusuz (nonwoven) ve PE filmden
baskılı & baskısız, nefes alabilen (brethable)
ve nefes alamayan (non breathable)
özeliklerde rulo halinde tela (tekstil back
sheet) üretimi yaptığı belirtiliyor. 

İSRAİL
Firma Adı: 911 FASHION

Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren 
Tel: +972.3.5631020
e-mail: yonatk@chamber.org.il 
Önde gelen uluslararası markaları İsrail
piyasasına tanıtmak amacıyla 2001 yılında
kurulmuş olan moda giyim ve aksesuar
şirketinin; orta ölçekte üretim yapan
şirketlerle iş yapmak istediği bildiriliyor.
Şirketin, yüksek kaliteli kumaşlardan kadın
giysileri (pamuk, tencel, modal, keten,
dokuma kumaşlardan ve viskozlardan ipek,
taranmış pamuk, örgü kumaşlarda keçe),
erkek giysileri (bomber ceketler, naylon
yağmurluklar ve dimi ürünler ve farklı
yıkama özelliklerine sahip tişörtler), çocuk
giysileri (0-5 yaş) - çocuklar için dokuma
giysiler yanı sıra pamuk interlok bebek
giysileri üzerine benzersiz uluslararası moda
ve yaşam tarzı markalarını temsil ettiği
belirtiliyor. İsrail Ticaret Odaları
Federasyonu (FICC) üyelerinden birisi olan
şirketle ilk temas, İsrail Ticaret Odaları
Federasyonu aracılığıyla yapılacaktır. 

Firma Adı: Open Aluminum Design
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren 

Tel: +972.3.5631020
e-mail: yonatk@chamber.org.il 
Kamu ve özel sektördeki her türlü inşaatın
başından sonuna kadar denetim,
mühendislik ve teknik danışmanlık işlerini
yürüten girişimci bir müteahhitlik şirketinin;
alüminyum / ahşap / ahşap-alüminyum

7
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pencere ve kapılar, alüminyum pergolalar,
cam vb. ithal etmek istediği bildiriliyor.
Şirketin, alüminyum işinde dünyadaki en
ileri tedarikçilerin ithal ürünleri dâhil olmak
üzere, özel sektörde, apartmanlarda ve lüks
villalarda geniş deneyime sahip olduğu
belirtiliyor. 

İTALYA
Firma Adı: DIVITALY SAS

Yetkili Kişi: Marco Naretto
Tel: +39.011.0241515 
e-mail: info@divitaly.com 
İtalyan Ticaret Odası Derneği’nin hazırladığı
Temmuz 2018 Bülteninde; DIVITALY SAS
Firmasının gömlek ithal etmek istediği
bildirilmektedir. 

Firma Adı: MORETTI SPA
Yetkili Kişi: Filippo Fabbrini

Tel: +39.055.962111
e-mail: filippo@morettispa.com
İtalyan Ticaret Odası Derneği’nin hazırladığı
Temmuz 2018 Bülteninde; ortopedik ve tıbbi
cihazlar ticaretiyle uğraşan MORETTI SPA
Firmasının ortopedik ve tıbbi cihazlar
imalatçılarıyla bağlantı kurmak istediği
bildiriliyor. 

Firma Adı: Spa World Hotel
Adres: Hamdijk 5, 9693 TB Bad

Nieuweschans The Netherlands
Yetkili Kişi: Cemil Güren / Koordinatör &
Proje Lideri
Tel: +31.50.2600605
e-mail: sedat@dewereldbazar.nl 
Kuzey Hollanda’nın Almanya sınırında 625
metre derinlikte yüksek kaliteli termal suyu
bulunan, yurttaşımıza ait 32500 m2’lik
arazide, 170 odalı, 4000 m2 subtropic kapalı
yüzme havuzlu, 600 adet termal havuzlu,
tüm müsaadeleri alınmış Termal SPA Oteli
Projesinin satışa çıkarıldığı bildiriliyor. 

Firma Adı: Europa & Turkey Trade
Center

Adres: Hamdijk 5, 9693 TB Bad
Nieuweschans, The Netherlands
Yetkili Kişi: Cemil Güren
Tel: +31.6.46620825
e-mail: sedat@dewereldbazar.nl

Hollanda’da yeni kurdukları Europa & Turkey
Trade Center ile Avrupa ile Türkiye arasında
gereksinim duyulan her türlü ürün alım ve
satımı (ithalat-ihracat), pazar araştırması,
şirket kurma ve devamındaki idari ve hukuki
işlemleri gerçekleştirme hizmetleri verdiklerini
ifade eden yurttaşımız Cemil Güren, Avrupa
genelinde şirket kurmak isteyenlere
profesyonelce hizmetlerini sunmak istediklerini
ve müşterilerinin karşılaştıkları zorlukları
aşmada yardımcı olabileceklerini bildiriyor.

A.B.D.
Firma Adı: Anatolia Group Limited

Partnership
Adres: 30 E. Georgia St. #414 Indianapolis
Yetkili Kişi: Arif Uğur
Tel: +1.317.478-0896
e-mail: info@anatoliadefense.com 
ABD, Indianapolis’de mühendislik, geliştirme,
imalat, onarım ve lojistik alanlarında
müşterilerinin ihtiyaç duyabilecekleri her
konuyla ilgilenmek ve çözüm getirmek için
kurulmuş olan ve gelişmiş bir uluslararası ağa
sahip olduğu belirtilen Anatolia Group LP
Şirketinin; iş dünyasının en prestijli
adreslerinden bir tanesi olan INDIANAPOLIS,
IN, ABD'de aylık 200 dolara ofis kullanım
hizmetleri sunduğu belirtiliyor. 

ALMANYA
Firma Adı: Seggewiß Steuerberatung

Wirtschaftsberatung GmbH
Adres: Lise-Meitner-Straße 6, 40878
Ratingen 
Yetkili Kişi: Ömer Yasemin 
Tel: +49.2102.9676 810
e-mail: oy@seggewiss-steuerberatung.de 
Almanya’nın en büyük nüfusa ve en yoğun
yerleşime sahip olan, dinamik bir yatırım ve
ticaret bölgesi olan Kuzey Ren-Vestfalya
(NRW) Eyaleti’nde Alman yatırım danışmanı
ve mali müşavir ortaklarıyla beraber pazar
araştırması, şirket kurma ve devamındaki
işlemleri takip ve muhasebesini yapma
hizmetleri verdiklerini ifade eden
yurttaşımız Ömer Yasemin, Almanya’da
Şirket kurmak isteyenlere hizmetlerini
sunmak istediklerini bildiriyor. 

HOLLANDA
Firma Adı: De Wereldbazar OG BV

Adres: Hamdijk 5, 9693 TB Bad
Nieuweschans The Netherlands
Yetkili Kişi: Cemil Güren / Koordinatör &
Proje Lideri
Tel: +31.50.2600605
e-mail: sedat@dewereldbazar.nl 
Avrupa’da ilk defa Türk iş adamı tarafından
Kuzey Hollanda’nın Almanya sınırındaki
Groningen şehrinde, İstanbul’daki
Kapalıçarşı’dan esinlenerek kendisine ait
100 bin m2’lik arazide yapımına başlanan
550 dükkânlı AVM Projesine katılacak
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yatırımcılar (ortak/ortaklar, inşaat
şirketleri, inşaat malzemeleri üreticileri)
arandığı bildiriliyor.

RUSYA
Firma Adı: FARM TEMIRBULATOV

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

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

Maikop, Republic of Adygeya, Russian
Federation
Yetkili Kişi: Denis Balitsky 
Tel: +7.8772.57-44-14
e-mail: info@artisline.com 
Rusya’da üretilen tahıl ve tahıl dışında
çeşitli tarım ürünlerinin ihracatına aracılık
eden Artis Line LLC Şirketinin arpa ve
buğday ürünlerini Türkiye’ye de ihraç
etmek istediği bildirilmiştir. Söz konusu
teklif Birliğimize, Rusya Federasyonu
Türkiye Temsilciliği tarafından iletiliyor. 

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

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

HİNDİSTAN
Firma Adı: Jaya Household

Products Private Limited
Adres: ‘Poddar Court’ 4th floor, Gate No. 4
18, Rabindra Sarani
Yetkili Kişi: Tarashanker Kumar 

Tel: +91.33.2225 8056
e-mail: sales@aparnacarbons.com 
Firmanın rafine toz naftalin (% 99.4 saflıkta)
ve 12-38 mm arası güve kovucu naftalin
topları (HS 29029040) ihraç etmek istediği
bildiriliyor. 

Firma Adı: Chemex Organochem 
Pvt Ltd

Adres: 107, Udyog Kshetra, Link Road,
Mulund West, Mumbai, 400080,Maharashtra
Yetkili Kişi: Tejas Thakker 
Cep Tel: +91.836.9045230
e-mail: tvt_4892@yahoo.co.in 
Firmanın katkı maddeleri ve kimyasal
maddeler ithal etmek istediği bildiriliyor.

ARJANTiN
Firma Adı: Corcement Group SRL

Yetkili Kişi: Alberto Rufino
e-mail: corcementgroup@gmail.com
Arjantin Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ticaret ve
Ekonomi Bölümünden alınan bir yazıda;
çimento endüstrisinin çeşitli alanlarında
faaliyet gösteren, tasarım, montaj yönetimi,
Start-up, eğitim, optimizasyon ve özel ekipman
bakımı gibi konularda faaliyetlerde bulunan bir
mühendislik firması olan Corcement Group
SRL’nin  hizmetlerini ülkemize de sunmak
istediği bildiriliyor. Firmanın Dünya çapında
başarılı ve sürdürülebilir optimizasyonlar
gerçekleştirdiği ve bu sayede maliyetlerin en
aza indirildiği belirtiliyor.
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Manisa Kitap Fuarı 28 EYLÜL 2018 07 EKİM 2018 Kitap ve Süreli Yayınlar Manisa
Avrasya Boat Show 2018 29 EYLÜL 2018 07 EKİM 2018 Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları İstanbul
Diyarbakır 4.Otoshow 2018 02 EKİM 2018 07 EKİM 2018 Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Diyarbakır
MAKTEK AVRASYA 2018 02 EKİM 2018 07 EKİM 2018 Takım Tezgahları, Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Kesme, Delme Teknolojileri, Kalite Kontrol, Test ve Ölçüm Cihazları İstanbul
Boat Show Eurasia 02 EKİM 2018 08 EKİM 2018 Tekne ve Tekne Ekipmanları, Marin Aksesuaraları İstanbul
3.Ulusla. Karayolları Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı 03 EKİM 2018 06 EKİM 2018 Karayolu İnşaatı, Teknolojileri, Altyapı, Makine, Ekipman İstanbul
Aymod 21.Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı 03 EKİM 2018 06 EKİM 2018 Ayakkabılar, Çantalar, Kemerler, Cüzdanlar, Kurum, Mümessillikler ve Dergiler İstanbul
4.Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı 03 EKİM 2018 07 EKİM 2018 Yapı Elamanları, İnşaat, İç Mimari, Tesisat ve Yalıtım, Malatya
Türkiye İnşaat Teknolojileri ve Endüstriyel Yapı Fuarı 04 EKİM 2018 07 EKİM 2018 Yapı Teknolojileri, İnşaat Malzemeleri Ankara
PETZOO Ankara Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı 04 EKİM 2018 07 EKİM 2018 Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuarı Ankara
2.Expomen Av, Silah, Spor ve Doğa Sporları Fuarı 04 EKİM 2018 07 EKİM 2018 Av, Silah, Spor ve Doğa Sporları, Bisiklet Ürünleri İzmir
Decoboss- Batı Karadeniz 04 EKİM 2018 07 EKİM 2018 Yapı, Konut, Dekorasyon, Elektrik, Mobilya Zonguldak
11.KIDS Turkey Oyuncak, Lisans, Oyun Oyun Ekip. F. 04 EKİM 2018 07 EKİM 2018 Oyuncak, Çocuk, Lisans, Oyun ve Sektöründeki Her Şey İstanbul
Batman Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı 04 EKİM 2018 07 EKİM 2018 Tarım Ekipmanları, Tohumculuk, Hayvancılık Batman
Batman İnşaat, Mobilya ve Dekorasyon Fuarı 04 EKİM 2018 07 EKİM 2018 İnşaat ve Yapı Malzemeleri, Kapı, Pencere, Mutfak Batman
Biga 8.Gıda Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı 05 EKİM 2018 07 EKİM 2018 Gıda, Tarım, Seracılık, Hayvancılık ve Teknolojileri Çanakkale
Antalya Mobilya Fuarı 2018 06 EKİM 2018 10 EKİM 2018 Mobilya, Dekorasyon, Aydınlatma, Ev Tekstili ve Aksesuarlar Antalya
Burtarım 2018 Bursa 09 EKİM 2018 13 EKİM 2018 Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi, Güneş Enerjisi Özel Bölümü Bursa
Bursa 11.Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı 09 EKİM 2018 13 EKİM 2018 Hayvancılık Bursa
Premiere Vision İstanbul 10 EKİM 2018 12 EKİM 2018 Hazır Giyime Yönelik Kumaş, İplik ve Aksesuarlar İstanbul
GURME 2018 10 EKİM 2018 14 EKİM 2018 Gıda, İçecek Ürünleri, Yöresel Ürünler, Gıda İşleme, Unlu Mamuller Teknolojileri, Depolama, Soğutma, Taşıma ve Mağaza -Market Ekipmanları Adana
Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları 11 EKİM 2018 11 EKİM 2018 Yurtdışı Eğitim Alternatifleri ve İmkanları Ankara
Biltek/ Bilim ve Teknoloji Fuarı 11 EKİM 2018 14 EKİM 2018 Bilim ve Teknoloji Bursa
16.Bayim Olurmusun? 11 EKİM 2018 14 EKİM 2018 Bayilik, Distribütör ve Franchise Veren Firmalar İstanbul
Isaf Security Fuarı 11 EKİM 2018 14 EKİM 2018 22.Uluslararası Güvenlik Sistemleri, Hizmetleri Ekipmanları ve RFID Fuarı İstanbul
Isaf Fire & Rescue Fuar 11 EKİM 2018 14 EKİM 2018 22.Uluslararası Yangın, Acil Durum, Arama ve Kurtarma Fuarı İstanbul
Isaf Safety & Health Fuarı 11 EKİM 2018 14 EKİM 2018 7.Uluslararası İş Güvenliği ve İş Sağlığı Fuarı İstanbul
Isaf IT Security Fuarı 11 EKİM 2018 14 EKİM 2018 7.Uluslararsı Bilgi ve Ağ Güvenliği İstanbul
Isaf Smart Home Fuarı 11 EKİM 2018 14 EKİM 2018 7.Uluslararası Akıllı Binalar ve Bina Otomasyonu İstanbul
PROMOTÜRK 11 EKİM 2018 14 EKİM 2018 Profesyonel Promosyon Ürünleri, Hediyelik Eşya ve Tanıtım Malzemeleri İstanbul
İstanbul Jewelry Show Ekim 2018 11 EKİM 2018 14 EKİM 2018 Takılar, Taşlar, Saatler Hediyelik Eşyalar, İlgili Yan Sanayi İstanbul
Elazığ İnşaat Mobilya, Dekorasyon ve Teknolojileri F. 11 EKİM 2018 14 EKİM 2018 İnşaat ve Yapı Malzemeleri, Kapı, Pencere, Mutfak Elazığ
Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları 13 EKİM 2018 14 EKİM 2018 Yurtdışı Eğitim Alternatifleri ve İmkanları İstanbul
Ağaç İşleme Makinesi 2018 13 EKİM 2018 17 EKİM 2018 Ağaç İşleme Makineleri, Mobilya İmal Makine ve Tezgahları, Kesici Takımlar, El Aletleri İstanbul
INTERMOB 2018 13 EKİM 2018 17 EKİM 2018 Ahşap Orman Ürünleri ve Malzemeler, Mobilya Aksesuarları, Oturma Grubu ve Yatak Üretim Malzemeleri -Promatt yatak imalat özel bölümü İstanbul
Autoshow 4. Otomobil ve Yan Sanayi Fuarı 13 EKİM 2018 21 EKİM 2018 Otomobil, Ticari Araçlar, Aksesuar ve Yan Sanayi Ankara
Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları 16 EKİM 2018 16 EKİM 2018 Yurtdışı Eğitim Alternatifleri ve İmkanları İstanbul
4.Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi 16 EKİM 2018 18 EKİM 2018 Robotlu Üretim Teknolojileri İstanbul
1.Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi ve Sergisi 16 EKİM 2018 18 EKİM 2018 Endüstri 4.0 Uygulamaları İstanbul
SHOEXPO İzmir "44.Ayakkabı ve Çanta Fuarı" 16 EKİM 2018 19 EKİM 2018 Ayakkabı ve Çanta İzmir
Samsun 3.Otoshow Fuarı 16 EKİM 2018 21 EKİM 2018 Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Samsun
Interfresh Meyve, Sebze, Lojistik ve Teknolojileri Fuarı 17 EKİM 2018 20 EKİM 2018 Meyve, Sebze, Lojistik ve Teknolojileri Antalya
MAYFU Manisa 5.Ayakkabı Moda Fuarı 17 EKİM 2018 20 EKİM 2018 Ayakkabı ve Ayakkabı Yan Sanayi Manisa
Emlak 2018 17 EKİM 2018 21 EKİM 2018 Konut ve İşyeri Projeleri ve Bunların Pazarlanması ve Finansmanına Yönelik Çözümler İstanbul
Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları 18 EKİM 2018 18 EKİM 2018 Yurtdışı Eğitim Alternatifleri ve İmkanları İzmir
FUTURE FISH EURASIA 2018 18 EKİM 2018 20 EKİM 2018 Su Ürünleri İhracat ve İşleme, Akuakültür, Balıkçılık, İzmir
Konya Gıda Fuarı 10.Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı 18 EKİM 2018 21 EKİM 2018 Gıda ve İçecek Ürünleri, Hazır Gıdalar, Katkı ve Yardımcı Maddeler Konya
Konya Gıda İşleme Fuarı 18 EKİM 2018 21 EKİM 2018 Gıda İşleme, İçecek Teknolojileri, Paketleme ve Lojistik, Konya
Konya Süt Endüstrisi Fuarı 18 EKİM 2018 21 EKİM 2018 Süt, Sütlü Mamüller ve Endüstri Konya
CNR Games Week İstanbul 18 EKİM 2018 21 EKİM 2018 Bilgisayar, Oyun ve Teknolojileri İstanbul
Eğitim, Yutrdışı Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Fuarı 20 EKİM 2018 20 EKİM 2018 Eğitim, Yutrdışı Eğitim, Eğitim Teknolojileri ve Materyalleri, Sanal Eğitim İstanbul
9.Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı 20 EKİM 2018 29 EKİM 2018 Kitap, Dergi, Süreli Yayınlar Antalya
IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı 22 EKİM 2018 22 EKİM 2018 Yurt Dışı Eğitim Ankara
IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı 24 EKİM 2018 24 EKİM 2018 Yurt Dışı Eğitim İzmir
Bursa 4.Uluslararası Blok Mermer Fuarı 2018 24 EKİM 2018 27 EKİM 2018 Blok Mermer, Mermer, Traverten Blok, Limestone, Onyx, Granit, Doğaltaşlar, Dekoratif ve Sanatsal Ürünler, İş Makineleri Ve Ekipmanları Bursa
Anamur Agrodays- 5.Anamur Tarım ve Gıda Fuarı 24 EKİM 2018 27 EKİM 2018 Tarım Tarım Makineleri, Gübre, Tohum, Seracılık Mersin
Hometex 2018 24 EKİM 2018 27 EKİM 2018 Ev Tekstili ve Dekorasyonu İstanbul
Kauçuk 2018 İstanbul 10.Kauçuk Endüstrisi Fuarı 24 EKİM 2018 27 EKİM 2018 Kauçuk Endüstrisi İstanbul
İstanbul Tasarım Haftası 24 EKİM 2018 28 EKİM 2018 Yerli Yabancı Firma ve Şahısların Tasarım Ürünlerinin Sergilenmesi İstanbul
YÖREX- Yöresel Ürünler Fuarı 24 EKİM 2018 28 EKİM 2018 Yöresel ve Coğrafi İşaretli Ürünler Antalya
TURKCAST 2018 8.Döküm Ürünleri İhtisas Fuarı 25 EKİM 2018 27 EKİM 2018 Döküm Ürünleri İstanbul
Ankiros 2018 25 EKİM 2018 27 EKİM 2018 Demir - Çelik ve Döküm Teknolojileri, Makine ve Ekipmanları İstanbul
Annofer 2018 25 EKİM 2018 27 EKİM 2018 Demir Dışı Metaller Teknolojileri, Makine ve Ekipmanları İstanbul
GESS Turkey 2018 25 EKİM 2018 27 EKİM 2018 Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri İstanbul
İnterdye & Textile Printing Eurasia 2018 25 EKİM 2018 27 EKİM 2018 4.Uluslararası Boyar Madde, Pigmentler, Tekstil Kimyasalları, Dijital Tekstil Baskı, Boyama ve Baskı Teknolojileri Fuarı İstanbul
Adhesive & Sealant Eurasia 2018 25 EKİM 2018 27 EKİM 2018 Yapıştırıcılar, Dolgu Maddeleri, Üretim ve Uygulama Ekipmanları İstanbul
Butur / Turizm Fuarı 25 EKİM 2018 28 EKİM 2018 Turizm Sağlık Turizmi ve Diğer Turizm Çeşitleri Bursa
Elazığ Tarım, Tarım Mak. Gıda Hayv. ve Tekn. Fuarı 25 EKİM 2018 28 EKİM 2018 Gıda, Tarım Ekipmanları, Tohumculuk, Hayvancılık Elazığ
Göller Bölgesi-Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık 25 EKİM 2018 28 EKİM 2018 Tarım ve Hayvancılık Isparta
IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı 26 EKİM 2018 26 EKİM 2018 Yurtdışı Eğitim İstanbul
Greatist Ağız ve Diş Sağlığı Cihaz ve Ekipmanları 26 EKİM 2018 28 EKİM 2018 Ağız ve Diş Sağlığı Cihaz ve Ekipmanları İstanbul
IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı 27 EKİM 2018 28 EKİM 2018 Yurtdışı Eğitim İstanbul
Konya 6. Otoshow 2018 30 EKİM 2018 04 KASIM 2018 Otomobil, Ticari Araç Konya
HOSTECH BY TUSID 2018 31 EKİM 2018 03 KASIM 2018 Otel, Restoran, Gastronomi Donanım ve Teknolojileri İstanbul
EDT EXPO Ev Dışı Tüketim Ürünleri Fuarı 2018 31 EKİM 2018 03 KASIM 2018 Uluslararası Ev dışı tüketim ürünleri, ekipmanları, sarf malzemeleri üreticileri ve dağıtım kanalı tedarikçileri İstanbul
Avrasya Ambalaj 2018 31 EKİM 2018 03 KASIM 2018 Ambalaj Ürünleri, Makineleri, İçecek ve Sıvı Gıda Teknolojileri, Baskı Teknolojiler, Oluklu Mukavva Karton, Üretim Teknolojileri İstanbul
FOOD-TECH EURASIA 2018 31 EKİM 2018 03 KASIM 2018 Gıda ve İçecek Üretim Makine ve Teknolojileri, Gıda Güvenliği, Katkı ve Yardımcı Maddeler, İstanbul
SANTEK 2018 31 EKİM 2018 03 KASIM 2018 Sanayi ve Teknoloji İzmit
3. Engelsizizmir Kongresi ve Fuarı 01 KASIM 2018 03 KASIM 2018 Medikal, Hizmetler ve Sosyal Programlar, Yapı ve Ekipmanları İzmir
Terminal Expo 01 ARALIK 2018 03 ARALIK 2018 Yolcu Terminalleri Endüstrileri, Ekipmanları, Teknolojileri İstanbul
Home &Wedding Antalya 01 ARALIK 2018 04 ARALIK 2018 Evlilik Hazırlıkları, Düğün, Ev ve Dekorasyon Antalya

Fuar Tarihi Konusu Yeri

YURTİÇİ FUARLAR TAKVİMİ

40 EKİM 2018

FUAR_EKO_girisim_EKIM.qxp:EKO_girisim_fuar  10/5/18  10:58 AM  Page 1



4.Tarım, Seracılık, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı 01 ARALIK 2018 04 ARALIK 2018 Tarım, Seracılık, Hayvancılık Makine ve Teknolojileri Kahramanmaraş
İzmir Yapı 2018 01 ARALIK 2018 04 ARALIK 2018 Yapı Malzemeleri, Yapı Teknolojileri, Doğalgaz, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, İş ve İnşaat Makineleri, İzmir
Manisa 12.Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı 01 ARALIK 2018 04 ARALIK 2018 Tarım, Gıda, Hayvancılık Manisa
3.Hatay Tarım Fuarı 01 ARALIK 2018 04 ARALIK 2018 Hatay Tarım, Gıda, Hayvancılık Fuarı Hatay
14.Türkiye Çağrı Merkezi Fuarı 06 ARALIK 2018 07 ARALIK 2018 Çağrı Merkezi Sektörünün Gelişimi İstanbul
6.Eksposhoes İstanbul Ayakkabı Saraciye Moda Fuarı 06 ARALIK 2018 09 ARALIK 2018 Ayakkabı, Çanta, Kemer, Cüzdan İstanbul
FURNITURE İstanbul 06 ARALIK 2018 10 ARALIK 2018 Her Türlü Ev ve Ofis Mobilyası İstanbul
MODEF EXPO 2018 06 ARALIK 2018 11 ARALIK 2018 Mobilya ve Dekorasyon Bursa
Adana Tarım Fuarı 07 ARALIK 2018 11 ARALIK 2018 Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk, Süt Endüstrisi Adana
Adana 12. Sera - Bahçe Fuarı 2018 07 ARALIK 2018 11 ARALIK 2018 Seracılık, Bahçecilik, Fidancılık, Tohumculuk, Çiçekçilik ve Teknolojileri Adana
EIF 2018 - 11.Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı 08 ARALIK 2018 09 ARALIK 2018 Enerji Sektörünün Buluşması Ankara
TRANSİST 2018 İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı 08 ARALIK 2018 10 ARALIK 2018 Toplu Ulaşım Sektöründeki Hizmetler ve Ürünler İstanbul
TURKCHEM Chemshow Eurasia 2018 08 ARALIK 2018 10 ARALIK 2018 8.Uluslararası Özel Spesifik Kimyasallar, Genel Kimyasallar, Petrokimya ve Kimyasal Ara Ürünler Fuarı İstanbul
TURKCHEM Chemlab Eurasia 2018 08 ARALIK 2018 10 ARALIK 2018 8.Uluslararası Labaratuvar, teknoloji, Test ve Ölçüm Cihazları, Yardımcı ve Sarf Malzemeleri Fuarı İstanbul
TURKCHEM Chemtech Eurasia 2018 08 ARALIK 2018 10 ARALIK 2018 8.Uluslararası Kimyasal Proses ve Otomasyon Endüstrisi, Paketleme, Geri Dönüşüm, Lojistik, İş Güvenliği ve Çevre Teknolojileri Fuarı İstanbul
Bursa Sağlıklı Yaşam ve Spor 08 ARALIK 2018 11 ARALIK 2018 Sağlık, Yaşam ve Spor Bursa
Tokat Tarım Fuarı 2018 08 ARALIK 2018 11 ARALIK 2018 Tarım ve Hayvancılık, Gıda Tokat
3.Hatay Mobilya Fuarı 09 ARALIK 18 14 ARALIK 18 Hatay Mobilya ve Dekorasyon Fuarı Hatay
Studyexpo Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Fuarı 10 ARALIK 2018 11 ARALIK 2018 Yurtdışı Lise ve Üniversiteler İstanbul
37.Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 10 ARALIK 2018 18 ARALIK 2018 Kitap ve Süreli Yayınlar İstanbul
ARTIST 2018 28. İstanbul Sanat Fuarı 10 ARALIK 2018 18 ARALIK 2018 Sanat İstanbul
NFV EXCO 12 ARALIK 2018 13 ARALIK 2018 Sert Kabuklu Yemişler, Meyve ve Sebzeler, Teknolojiler İstanbul
Studyexpo Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Fuarı 13 ARALIK 2018 13 ARALIK 2018 Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Ankara
5.Türk-Arap Yapı-İnş. Malz. ve Tekn.i İç Mimari Fuarı 14 ARALIK 2018 16 ARALIK 2018 Yapı Malzemeleri Ve Teknolojileri, İç Mimari, Konut Ve Ofis Mobilyası İstanbul
2. Türk-Arap Gayrimenkul, Proje, Yatırım, Finans Fuarı 14 ARALIK 2018 16 ARALIK 2018 Gayrimenkul, Yatırım, Finansman İstanbul
Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı 14 ARALIK 2018 16 ARALIK 2018 Taşımacılık, Lojistik, İntermodal Uygulamalar, Depolama, Telematik İstanbul
26.Uluslararası Yapex -Yapı Malzemeleri Fuarı 14 ARALIK 2018 17 ARALIK 2018 Yapı-İnşaat Yenileme ve Restorasyon Antalya
MÜSİAD 2018 17.Uluslararası Müsiad Ticaret Fuarı 14 ARALIK 2018 17 ARALIK 2018 İnşaat, Mobilya, Tekstil ve Hazır Giyim, Gıda Ürünleri, İçecek ve Ambalaj Makine ve Makine Ekipmanları, İstanbul
Gurme 2018 Diyarbakır Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı 14 ARALIK 2018 18 ARALIK 2018 Gıda, İçecek, Yöresel Ürünler, Gıda İşleme Teknolojileri, Depolama, Soğutma, Mağaza Market Ekipmanları Diyarbakır
Studyexpo Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Fuarı 15 ARALIK 2018 15 ARALIK 2018 Yurtdışı Lise ve Üniversiteler İzmir
Tuch Expo- Elişi ve Hobi Ürünleri Ticaret Fuarı 15 ARALIK 2018 18 ARALIK 2018 Elişi ve Hobi Ürünleri İstanbul
Studyexpo Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Fuarı 17 ARALIK 2018 17 ARALIK 2018 Yurtdışı Lise ve Üniversiteler İstanbul
Eğitim, Yutrdışı Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Fuarı 17 ARALIK 2018 17 ARALIK 2018 Eğitim, Yutrdışı Eğitim, Eğitim Teknolojileri ve Materyalleri, Sanal Eğitim İstanbul
IF Wedding Fashion İzmir 20 ARALIK 2018 23 ARALIK 2018 Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim İzmir
EDT EXPO Ev Dışı Tüketim Ürünleri Fuarı 2018 21 ARALIK 2018 24 ARALIK 2018 Uluslararası Ev dışı tüketim ürünleri, ekipmanları, sarf malzemeleri üreticileri ve dağıtım kanalı tedarikçileri İstanbul
HOSTECH BY TUSID 2018 21 ARALIK 2018 24 ARALIK 2018 Otel, Restoran, Gastronomi Donanım ve Teknolojileri İstanbul
Gaziantep 4.Mobilya ve Dekorasyon Fuarı 21 ARALIK 2018 25 ARALIK 2018 Ev Ofis Mobilyaları, Dekorasyon Üniteleri, Aksesuarlar, Tasarım Gaziantep
10.Flower Show İstanbul 2018 Avrasya Bitki Fuarı 22 ARALIK 2018 24 ARALIK 2018 Süs Bitkileri, Peyzaj ve Yan Sanayileri İstanbul
CWIEME 22 ARALIK 2018 24 ARALIK 2018 Bobinaj, Yalıtım ve Elektrik Üretim Endüstrileri İstanbul
LESHOW İstanbul Deri Fuarı 22 ARALIK 2018 24 ARALIK 2018 Deri, Deri Konfeksiyon, Deriden Aksesuarlar İstanbul
Samsun 3.Gıda fuarı 2018 22 ARALIK 2018 25 ARALIK 2018 Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Unlu Mamüller, Soğutucular, Depolama, Paketleme ve Mağaza Market Ekipmanları Samsun
Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı 22 ARALIK 2018 25 ARALIK 2018 Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik, Elektronik, Bina Otomasyonu Ankara
Sağlıklı Yaşam Trendleri Fuarı 22 ARALIK 2018 25 ARALIK 2018 Sağlıklı ve Ekolojik Yaşam ile İlgili Ürün ve Hizmetler İstanbul
ARCHITECT@WORK TURKEY 23 ARALIK 2018 24 ARALIK 2018 Mimarlar, İç Mimarlar, Tasarımcılar ve Diğer Uzmanlar için Yapı ve İnşaat Yenilikleri İstanbul
Comvex İstanbul 23 ARALIK 2018 26 ARALIK 2018 Ticari Araçlar, Otobüs ve Yan Sanayi, Servis Ekipmanları ve Aksesuarları İstanbul
Mersin Kitap Fuarı 23 ARALIK 2018 02 ARALIK 2018 Yayıncılık, E-Yayıncılık ve Teknolojileri Mersin
Çorum Tarım Fuarı 2018 25 ARALIK 2018 28 ARALIK 2018 Tarım ve Hayvancılık Çorum
17.İstanbul Perakende Fuarı 28 ARALIK 2018 29 ARALIK 2018 Mağaza, Market, Alışveriş Merkezlerine Yönelik Ürün, Hizmetler ve Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları İstanbul
Aysaf 21. Uluslararası Ayakkabı ve Yan Sanayi Fuarı 28 ARALIK 2018 01 ARALIK 2018 Ayakkabı Yan Sanayi Ürünleri, Aksesuar, Deri, Suni Deri, Taban, Tekstil, Makineler, Kurum Mümessillikler ve Dergiler İstanbul
Growtech Eurasia 2018 28 ARALIK 2018 01 ARALIK 2018 Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknolojileri Antalya
SİRHA-İSTANBUL 2018 29 ARALIK 2018 01 ARALIK 2018 Otel, Restoran, Otel ve Yiyecek İçecek Sektörünün Buluşması İstanbul
Otomasyon Fuarı 2018 29 ARALIK 2018 02 ARALIK 2018 Elektrik, Elektronik, Otomasyon, Aydınlatma, İletişim Bursa
Bursa 17.Uluslararası Metal İşleme Teknolojileri Fuarı 29 ARALIK 2018 02 ARALIK 2018 Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Kesme, Delme Teknolojileri, El Aletleri, Pnömatik, Hidrolik Bursa
Bursa 10.Uluslararası Sac İşleme Teknolojileri Fuarı 29 ARALIK 2018 02 ARALIK 2018 Sac, Boru, Profil, İşleme Teknolojileri ve Yan Sanayileri Bursa
Kalıp Avrasya 2018 29 ARALIK 2018 02 ARALIK 2018 Kalıp Teknolojileri ve Yan Sanayi Bursa
Kaynak Teknolojileri Fuarı 29 ARALIK 2018 02 ARALIK 2018 Kaynak, Keme, Delme, Birleştirme Bursa
Uluslararası Sılmo İstanbul Optik Fuarı 29 ARALIK 2018 02 ARALIK 2018 Optik ve Oftalmolojik Ürünler, Yedek Parçalar, Endüstri Makineleri İstanbul
4.Gayrimenkul Yatırım Fuarı 2018 30 ARALIK 2018 02 ARALIK 2018 4.Çukurova Gayrimenkul ve Proje Yatırımı Adana
Yerli Market Haftası 04 ARALIK 2018 05 ARALIK 2018 Yerli Üretici ve Perakendecilerin İş Geliştirmelerini Sağlamak İstanbul
Deri ve Kürk Konfeksiyon Fuarı 04 ARALIK 2018 06 ARALIK 2018 Deri ve Kürk Giyim Antalya
İstanbul Health Expo 05 ARALIK 2018 08 ARALIK 2018 Medikal Ürünler, Laboratuar Ekipmanları ve Hastane Donanımları, Sağlık Turizmi İstanbul
Plast Eurasia İstanbul 2018 05 ARALIK 2018 08 ARALIK 2018 Plastik Makineleri, Kimyasallar, Hammaddeler, Kalıp, Isı, Kontrol Cihazları, Hidrolik-Pnömatik İstanbul
Plastik Endüstrisi Fuarı 05 ARALIK 2018 08 ARALIK 2018 Plastik Makineleri, Kimyasallar, Hammaddeler, Kalıp, Isı ve Kontrol Cihazları, Hidrolik, Pnömatik İstanbul
Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi ve Fuarı 06 ARALIK 2018 08 ARALIK 2018 Tıbbi Cihazlar, Sarf Malzemeleri, İlaçlar, Lojistik Antalya
IBATECH 06 ARALIK 2018 08 ARALIK 2018 Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata Teknolojileri İzmir
Bursa Kariyer ve İnsan Kaynakları 06 ARALIK 2018 09 ARALIK 2018 Kariyer Planlama, İnsan Kaynakları, İş ve İşçi Bulma Bursa
Travel Turkey İzmir "12.Turizm Fuar ve Konferansı" 06 ARALIK 2018 09 ARALIK 2018 Turizm Fuar ve Konferansı İzmir
Fespa Eurasia 06 ARALIK 2018 09 ARALIK 2018 Dijital, Serigrafi, Tekstil Baskı ve Endüstriyel Reklam İstanbul
Educaturk Eğitim ve Kariyer Fuarı 10 ARALIK 2018 11 ARALIK 2018 Eğitim ve Kariyer İstanbul
Gapshoes 12 ARALIK 2018 15 ARALIK 2018 Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Gaziantep
14.Uluslararası Dossodossi Moda Gösteri Fuarı 12 ARALIK 2018 17 ARALIK 2018 Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri ve Kumaş Fuarı Antalya
EV'leniyoruz 13 ARALIK 2018 16 ARALIK 2018 Evlilik Hazırlıkları, Mobilya Aksesuar, Dekorasyon, Züccaciye, Gelinlik, Damatlık, Abiye, Çeyiz, Halı, Beyaz Eşya. Düğün Organizasyonu Adana
Maden Türkiye 13 ARALIK 2018 16 ARALIK 2018 Maden Arama, Üretim, Taşıma, Cevher Hazırlama, Yönetim Teknolojileri ve Hizmetleri, Maden ve Tünelcilik Ekipmanları İstanbul
Adana Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı 13 ARALIK 2018 16 ARALIK 2018 Kozmetik, Kişisel Bakım ve Sağlıklı Yaşam Adana
Sports for Team 2018 14 ARALIK 2018 15 ARALIK 2018 Profesyonel ve Takım Sporları Fuarı İstanbul
İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı 14 ARALIK 2018 16 ARALIK 2018 Anne Bebek ve Çocuk Fuarı İstanbul

Fuar Tarihi Konusu Yeri

Ekim 2018
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FUAR_EKO_girisim_EKIM.qxp:EKO_girisim_fuar  10/5/18  10:58 AM  Page 2



MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

Ekim 2018

09 Ekim 2018 Salı
� 16-30 Eylül 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin 
Verilmesi ve Ödenmesi

10 Ekim 2018 Çarşamba
� 16-30 Eylül 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Ekim 2018 Pazartesi 
�Eylül 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) 
Beyanı ve Ödemesi
� Eylül 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Eylül 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Eylül 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
� Eylül 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
� Eylül 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin 
Beyanı ve Ödemesi
� Eylül 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

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

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

24 Ekim 2018 Çarşamba
� Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
� 1-15 Ekim 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin 
Verilmesi ve Ödenmesi
� Eylül 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

25 Ekim 2018 Perşembe
� 1-15 Ekim 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

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

31 Ekim 2018 Çarşamba
� Eylül 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Eylül 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
� Eylül 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

EKİM 201842
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Ekonomist’te Neler Olacak?
CEO Club

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

Best Brands

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

İnşaat 2023

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

Garanti Mortgage

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

Türkiye’nin önde gelen
girişimcileri bu kulüpte
buluşuyor.

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

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

Satın Alma Liderleri

Girişimci Kulübü

CMO Club

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

Vergide Gündem

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

Türkiye’nin En Başarılı
Emlak Yatırımları
Araştırması

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

M&A Raporu

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

Yılın Kadın
Girişimcisi

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

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

Yılın En İyi
Filo Yöneticisi

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

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

50 Kadın CEO

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

Anadolu
Buluşmaları

Türkiye’nin En Başarılı
Turizm Yatırımları

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

Anadolu’nun
En Etkili
50 İş İnsanı

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

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

Gayrimenkul Saati

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

Anadolu Markaları

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

Franchise 100

Anadolu’nun
En Büyük 500 Şirketi
araştırması...

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

Kobi Girişim

2018

katkılarıyla

katkılarıyla

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

100 Kadın Patron

katkılarıyla katkılarıyla

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

Yılın İş İnsanları

EKONOMİNİN
DÜNÜ, BUGÜNÜ

VE YARINI...

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

Sosyal girişimci
ödülleri

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

katkılarıyla

katkılarıylakatkılarıyla

katkılarıyla

katkılarıyla

İÇERİK PLANI

katkılarıyla
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