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� 2017 yılında hangi oda 
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� Odaların yurtdışı pazarlara 
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Ekonomist

Odaların 2017 ajandasında ‘KOBİ’ler var
Girişimcilik yükselen bir trend. Refah yaratma ve sosyal

adaletin önemli bir bileşeni olduğu gerçeği tüm dünyada kabul
gören girişimcilik, günümüzde sürdürülebilir kalkınmanın temel
unsurlarından biri sayılıyor. Bu doğrultuda, tüm dünyada
hükümetlerin çoğu girişimciliğin desteklenmesine öncülük ediyor.
Ülkemizde de son yıllarda girişimcilik kavramı önem kazandı.
Dünyadaki bu trende paralel olarak, ticaret ve sanayi odalarının
bünyesinde de girişimcilik alanındaki çalışmalara hız verildi.

TÜİK verilerine göre KOBİ’ler Türkiye’deki girişimlerin yüzde
99’unu, istihdamın yüzde 76’sını, yatırımların ise yüzde 54’ünü
oluşturuyor. KOSGEB koordinasyonunda hazırlanan 2015-2018
KOBİ Stratejik Eylem Planı’na baktığımızda, KOBİ’lerin beş stratejik
alanda desteklenmeye ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. 

Buna göre KOBİ’lerin, kurumsallaşma, markalaşma, verimlilik,
rekabet gücünün artırılması ve büyümenin sağlanması konularında
desteklenmesi hedefleniyor. Ayrıca KOBİ’lerin ihracat kapasitesinin

artırılarak globalleşme düzeylerinin yükseltilmesi, bu kapsamda
uluslararası pazarlara erişimlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor. 

Bir diğer destek alanını ise iş ve yatırım ortamının
iyileştirilerek devlet desteklerinin bütünleştirilmesi oluşturuyor.
KOBİ’lerin AR-GE ve yenilik kapasitelerinin geliştirilmesi, bu
kapsamda ürün, hizmet ve iş modellerinde yenilikçi girişimcilerin
desteklenmesi, yine hedefler arasında.

Benim de çok önemsediğim “İş Melekleri ve Mentor Ağı”
projesini İzmir Ticaret Odası hayata geçirdi. Ağın çalışmaları
kapsamında; melek yatırımcılar ile girişimcilerin bir araya
gelmelerinin sağlanması, yine mentorlarla buluşarak girişimcilerin
eksik kaldığı yönlerini tamamlaması, deneyimlerden yararlanması
gibi konularına öncelik veriliyor. 

Bu ay kapak haberimize ticaret odalarının KOBİ’lere yönelik
desteklerini araştırdık.

Hepinize iyi bir ay geçirmenizi dileriz.
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İÇİNDEKİLER

04 MART 2017

Kent ekonomisinde önemli görevler üstlenen ticaret odaları,
2017’yi ‘KOBİ yılı’ ilan etti. Birçok oda, uluslararası fuarlarda
yer almak için KOBİ’lere önemli desteklerde bulunacak.

Çok oyunculu çoklu platform oyunlar geliştirerek bunu ABD, Rusya
Hong Kong gibi ülkelere ihraç eden Türk şirketi Moralabs, İngiltere’de
de bir ofis açarak global oyuncu olmaya hazırlanıyor. Şirketin
kurucularından Kamer Kemerkaya, “Özellikle AR-GE faaliyetleri
yürüterek hem dünyada hem de Türkiye’de yeni gelişmekte olan oyun
pazarındaki fırsatı tecrübesiyle birleştirerek dünya çapında bir başarı
öyküsü çıkarmayı hedefliyoruz” diyor.

Türkiye ve Avrupa Birliği mali işbirliği anlaşması çerçevesinde 2007
yılından bu yana yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı’nın
projelerinden biri de ‘Pamuk Lifi Üretiminde Bölgesel Sınai İşbirliği
Projesi’ yaklaşık 7 milyon Euro yatırımla hayata geçiriliyor. GAP
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Mehdi
Sümerli, “Proje ile Şanlıurfa ve Diyarbakır'da pamuk çırçır
işletmelerinin, iplik üreticileri ve tekstil sektörünün uluslararası
rekabet gücünü artıracağız” diyor.

Ebeveynlerin çocuklarına kolayca harçlık gönderebilmesini
sağlayan bir harçlık yönetim uygulaması olan Manibux, kısa sürede
bin üyeye ulaştı. Harçlıkla ilgili kendi çocuklarıyla yaşadığı
sorunların, çevresindeki ailelerde de olduğunu fark ederek
uygulamayı hayata geçiren Canan Bayrak, yıl sonunda 20 bin
aboneye ulaşmayı hedeflediklerini söylüyor. Bayrak’ın bir sonraki
hedefi ise Manibux’u yurtdışına açmak.

1800’lerden beri yeme-içme sektörün içinde olan Stoyanof Ailesi’nin
5’inci kuşak temsilcisi Nathalie Stoyanof Suda, Beyaz Fırın’ın yedinci
ve İstanbul Avrupa Yakası’ndaki ilk şubesini geçtiğimiz günlerde
Etiler’de açtı. Bu şubenin cirolarının yüzde 24’luk kısmını
karşılamasını beklediklerini söyleyen Suda, “Bu yıl 42 milyon TL ciro
hedefliyoruz. İki yıl içinde de AB’de şube açma planımız var” diyor.

Saatlik, günlük, haftalık ya da aylık sürelerde uzmanlık erişimi imkanı
sunan Expertera, yeni nesil girişimlerin ABD pazarında büyümelerine
olanak tanıyan ‘İTÜ Gate Silikon Vadisi Hızlandırma Programı’na
seçildi. 2016’da yüzde 100 büyüme kaydettiklerini belirten Expertera
CEO’su Alp Sezginsoy, “Bu yıl ABD’nin yanı sıra Avrupa, Ortadoğu ve
Afrika pazarlarında da büyümeyi hedefliyoruz” diyor.

5 KOBİ’lere ‘Garantili İşler’

6 KOBİ Gündemi

8 KAPAKKONUSU
Ticaret odalarından
KOBİ’lere destek yağmuru
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14 Oyun sektöründe global
başarı öyküsü yazacak
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FİNANS

Garanti Bankası, üye işyerlerine etkin hizmet
sunmak ve faaliyet gösterdikleri sektörde fark
yaratmalarını sağlamak amacıyla, Garantili İş-
ler web platformunu hizmete sundu. Üye işye-
ri KOBİ’ler, platform sayesinde işlemlerini takip
edip, satışlarını etkin bir şekilde yönetebiliyor.
Bonus üye işyerleri, platform kapsamında mev-
cut müşteri ilişkilerini güçlendirip, ciro artışına
destek olacak kampanya özelliğinden yararla-
narak kendilerine özel, esnek Bonus kampan-
yaları düzenleyebiliyor. Üstelik bu kampanya-
ları müşterilerine platform üzerinden kendile-

KOBİ’lere ‘Garantili İşler’

ri duyurabiliyor.
Bunun yanında gerek sektör gerekse

işyeri özelinde faydalanabildiği raporlama
hizmetiyle kendi sektörlerinde fark yarat-
ma imkanına sahip oluyor. Ayrıca POS ile
ilgili ihtiyaçlarına yönelik taleplerini, ürün
ve hizmet başvurusunu kolayca gerçekleş-
tiriyor. Müşteriler www.garantiliisler.com.tr
adresinden platforma giriş sağlayabiliyor.

“İş yapış şekillerini 
kolaylaştırıyoruz”

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Ban-
kası KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, KOBİ’le-
rin dijitalleşmesini çok önemsediklerini, ko-
nuya geniş bir çerçeveden bakarak ürün
ve hizmetlerini geliştirdiklerini ifade edi-
yor. KOBİ’leri dijital kanalları kullanmaya
teşvik ederek hem zaman kazanmalarını
hem de iş yapış şekillerini kolaylaştırma-
larını anlatan Onaran, sözlerini şöyle sür-
dürüyor:“Bu kapsamda geliştirdiğimiz ‘Ga-
rantili İşler’ web platformumuz ile kendi

finansal akışlarının yanı sıra müşterilerini, için-
de bulundukları sektörü ve rakiplerini yakından
takip etme imkânı sunuyoruz. ‘Garantili İşler’ KO-
Bİ müşterilerimizin dijitalleşmesine destek
olurken, POS cihazıyla yapılan işlemlerin kont-
rolü ve takibi, müşterilerle ilgili süreçlerin da-
ha verimli yönetilmesi, daha fazla sayıda müş-
teriye ulaşma imkanı ve zamanın daha etkin kul-
lanımı gibi ayrıcalıklar sağlıyor. KOBİ’ler için ha-
yatlarını kolaylaştıracak çözümler üreterek
sürdürülebilirliklerine katkı sağlayan çalışma-
larımıza devam edeceğiz.”

Garantili İşler web platformu ile üye işyeri KOBİ’ler, platform
sayesinde işlemlerini takip edip, satışlarını etkin bir şekilde
yönetebiliyor. Bonus üye işyerleri, platform kapsamında mevcut
müşteri ilişkilerini güçlendirip, ciro artışına destek olacak
kampanya özelliğinden yararlanarak kendilerine özel, esnek
Bonus kampanyaları düzenleyebiliyor. 

“Kendi kampanyanızı
oluşturun”
Garanti Ödeme Sistemleri
(GÖSAŞ) Genel Müdürü Işıl
Akdemir Evlioğlu ise ödeme
sistemleri dünyasında BonusFlaş
ile başladıkları dijitalleşme
yolculuğuna, KOBİ işyerlerine özel
Garantili İşler web platformuyla
devam ettiklerini söylüyor.
Evlioğlu, bu platform sayesinde
Bonus üyesi işyerlerinin, kendi
belirleyecekleri oranda Bonus
veya indirim kampanyaları
düzenleyebileceğini ve
müşterilerine özel doğum günü
kampanyaları oluşturarak fark
yaratabileceklerini belirtiyor.
Evlioğlu şunları söylüyor:
“Bunun yanı sıra platformda yer
alan farklı raporlama araçları
sayesinde, cirolarındaki değişimi
takip edebilecek ve müşterilerinin
alışveriş alışkanlıklarını
izleyebilecekler. Kampanya ve
raporlama hizmetine ek olarak,
platform üzerinden talepte
bulunarak işyeriyle ilgili yardım
almaları da mümkün olabilecek.”

05MART 2017

CEMAL ONARAN
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KOBİ GÜNDEMİ

� TAİDER Aile İşletmeleri Derneği
tarafından Kuzey Yıldızı: Aile
Şirketlerinde Sürdürülebilirlik
Projesi başlatıldı. Proje, kurumsal
sürdürülebilirlik yaklaşımını
benimseyerek bu alanda çalışmalar
yapan, çalışanlar, çevre, toplum ve
gelecek nesiller açısından fark
yaratarak ülke ekonomisine değer
katan aile işletmelerinin teşvik
edilmesini amaçlıyor. 
Aile şirketlerinde sürdürülebilirlik
bilincinin gelişmesini desteklemek
amacıyla hayata geçirilen projenin
ana eksenini oluşturan “Kuzey
Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödülü”nün
önemine dikkat çeken TAİDER
Yönetim Kurulu Başkanı Sumer
Tömek Bayındır şunları söylüyor:
“Üyesi olduğumuz Uluslararası Aile
İşletmeleri Ağı (FBN - Family
Business Network International)
aracılığı ile şirketler çalışmalarını
çevrimiçi olarak ölçümleyip geri
bildirim raporu alacaklar. Ödül
başvuruları 27 Mart 2017 tarihine
kadar yapılabilecek ve sonuçlar 03
Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da
gerçekleşecek olan TAİDER 5. Ulusal
Aile İşletmeleri Zirvesi’nde
açıklanacak.”

� JCI Avrupa Başkanlar Toplantısı (EPM) 9-12 Şubat tarihleri arasından İrlanda’nın başkenti
Dublin’de gerçekleşti.  Toplantı, her yıl Avrupa'nın başka bir ülkesinde gerçekleşiyor ve Avrupa'da
bulunan JCI ulusal organizasyonlarının başkan ve yönetim kurulu üyeleri bir araya gelerek, ortak
problemler üzerinde tartışarak çözüm önerileri sunuyor. 2017 yılındaki global ve lokal hedeflerini
büyükelçilik yetkilileriyle paylaşan JCI Türkiye yönetimi, İrlanda Büyükelçisi Burhan’dan gelecek

dönem projelerine ilişkin destek
sözü aldı. 

Konuyla ilgili açıklama yapan
Uluslararası Genç Liderler ve
Girişimciler Derneği Türkiye 2017
Başkanı Özgür Noyan, “Global
hedeflerini yerele en iyi şekilde
akredite ederek başarıya ulaşan
JCI, Türkiye özelinde de
faaliyetlerine hız kesmeden devam
edecek. Sayın Büyükelçimiz ile
yaptığımız görüşmede son derece
olumlu çıkarımlar sağlayarak
önümüzdeki günlerde global çapta
yapacağımız projelerimiz için
destek sözü aldık” dedi. 

Girişimcilerden İrlanda’ya ziyaret 

Aile Şirketlerinde
Sürdürülebilirlik
Projesi  

� Etkin girişimcilik, mentorluk ve yatırımcılık kavramlarına liderlik yapan Endeavor Türkiye’nin
10’uncu kuruluş yıldönümü 9 Şubat’ta Swissotel’de kutlandı. Faaliyet gösterdiği 10 yılda, Endeavor
Türkiye 3 bin girişimci adayıyla buluştu ve uluslararası seçim sürecini tamamlayan 54 girişimci şirketi
temsilen 86 girişimciyi ağına dahil etti. Kurulduğu günden bu yana 160 üst düzey yönetici ve deneyimli
girişimciden oluşan yerel mentor ağı, Endeavor’ın girişimci destek sürecine 5 bin saatten fazla gönüllü
mentorluk sağladı. Son 10 yıldır, Endeavor Türkiye topluluğunda yer alan Endeavor Girişimcileri,
Türkiye'nin bugünkü yenilikçi ekonomisinde 1,5 milyar dolar üzerinde değerlemeye ulaştı. Endeavor
Türkiye girişimcilerinin yüzde 50’si 91 ülkeye satış yapıyor ve 30 ülkede faaliyet gösteriyor. 
Gecenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Endeavor Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin,
“Endeavor topluluğu hayatımda gördüğüm en hızlı gelişime sahip olan ekosistem. 10 yıl önce yola
çıktığımızda bugünkü değerlemeye ve çarpan etkisine ulaşmış olacağımızı gerçekten hayal etmiyordum.
Endeavor’ın ekosistem geliştirme çalışmaları, benim için çok büyük bir başarı hikayesi. Sahip çıktığımız
dayanışma ilkesine ve Türkiye’nin küresel girişimcilik gücüne desteğim ve inancım tamdır ” dedi.

Endeavor Türkiye10 yaşında 
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KOBi Gündemi

� İTÜ ARI Teknokent’in geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiği Türkiye’nin ilk İleri Aşama Girişimcilik
Merkezi İTÜ MAGNET, 12-14 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Dünya Melek Yatırım
Forumu kapsamında dünyanın farklı noktalarından gelen melek yatırımcılara ev sahipliği yaptı.
Kuruluş aşamasını geride bırakmış girişimci firmaların belirli bir ölçeğe gelmelerini destekleyecek
ve Türkiye girişimcilik ekosistemindeki önemli bir boşluğu dolduracak İTÜ MAGNET’te böyle bir
etkinliğin düzenlenmesinden mutlu olduklarını belirten İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Kenan
Çolpan sözlerine şu şekilde devam etti:

“Burada temel hedefimiz potansiyele sahip girişimlerin büyümelerine olanak tanıyarak
uluslararası arenada rekabet edebilecek düzeye gelmelerini desteklemek. İTÜ MAGNET,
girişimcilerin yanı sıra ayrıca melek yatırımcılar ve yatırım ağları için de bir çekim merkezi olacak.
Geniş çalışma alanı, prototip ürün geliştirme ve üretim laboratuvarı, toplantı odaları, konferans
salonu ve sunum sahnesi ile komple bir girişimcilik üssü olan İTÜ MAGNET, çok yakın bir gelecekte
pek çok başarı hikayesine ev sahipliği yapacak.”

“Yatırım ağları için çekim merkezi olacağız”

� Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu, Girişimcilik Vakfı ve Siemens Türkiye A.Ş’nin kurumsal
desteklerinin yanı sıra İstanbul Kalkınma Ajansı’nın finansal desteğiyle “Girişimlerin Ulusal ve
Uluslararası Pazarlara Açılmasını Destekleyici Kuluçka Merkezi” başlıklı projesini başlattı. Projenin
lansmanı Impact Hub’daki yeni şehir ofisinde düzenlendi. Lansman’da sırasıyla Sabancı Üniversitesi
Girişimcilik Kurulu Direktörü Dilek Çetindamar, Inovent Genel Müdürü Merih Pasin, Girişimcilik Vakfı
Genel Müdürü Mehru Aygül, Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu’ndan Naci Kahraman, String

Ventures’tan Emrah
Yalaz konuşmacı oldular.
Sabancı Üniversitesi
Girişimcilik Direktörü
Dilek Çetindamar
konuşmasında Sabancı
Üniversitesi’nin ilk
günden başlayarak
girişimci öğrenciler
yetiştirmeye çaba
gösterdiğinin altını çizdi
ve “Sabancı

Üniversitesi’nin DNA’sında girişimci olmak var. Biz sürekli yenilik yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız
birçok ilk var” dedi. Türkiye’deki girişimcilik ekosistemindeki sorunlara değinen Dilek Çetindamar,
bu proje kapsamında teknoloji tabanlı girişimcileri özellikle global pazarlara hazırlamayı
hedeflediklerini belirtti.

Kuluçka merkezleri konuşuldu 

� TÜRKONFED, bu yılsonunda
üçüncüsünü yayımlayacağı İş
Dünyasında Kadın Raporu’nun ilk faz
sonuçlarını açıkladı. Türkiye’de kadın
istihdamının 2007-2015 yılları
arasındaki gelişiminin incelendiği rapor;
kadının iş gücüne katılımı konusunda
uygulanacak politikalara da ışık tutmayı
amaçlıyor. Rapora göre Türkiye, 2007-
2015 yılları arasında düzenli ücretli
işlerde, 2 milyon 160 bin kadına net iş
sağlayarak “Kadın İstihdamını En Fazla
Artıran Ülkeler” sıralamasında 63 ülke
içinde yüzde 77’lik oranla birinci sırada
yer aldı. Diğer yandan, kadınların iş
gücüne katılımında en önemli belirleyici
olan eğitim ve okullaşma oranlarında
son sekiz yılda önemli bir artış olduğu;
yükseköğretimde 2007 yılında kız
çocuklarında yüzde 18,7 olan okullaşma
oranının 2015 yılında yüzde 41,1
seviyesine ulaştığı belirtildi. 2015 yılı
itibariyle üniversite mezunu kadınlarda
iş gücüne katılım oranı ise yüzde 71,6
olarak tespit edildi.  

TÜRKONFED İDK Komisyonu
Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık,
“Raporun ilk faz sonuçları, ülkemizde
kadın istihdamı konusunda önemli
aşamalar kaydettiğimizi ortaya koysa
da hem istihdam hem de iş gücüne
katılımda hala gelişmiş ülkelere oranla
çok düşük rakamlarda kaldığımızı
gösteriyor. Bu noktada hükümetten
kadın istihdamının artmasını sağlayacak
Bakım Sigortası’nın hayata geçirilmesi
konusunda gerekli düzenlemeleri
yapmasını bekliyoruz” dedi.

İş dünyasında
kadın raporu
açıklandı 
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Kent ekonomisinde önemli görevler
üstlenen ticaret odaları, 2017’yi ‘KOBİ yılı’

ilan etti. Birçok oda, uluslararası
fuarlarda yer almak için KOBİ’lere önemli

desteklerde bulunacak. Eximbank,
TÜBİTAK,  bankalar ve İŞKUR gibi

kurumların verdikleri desteklerden
yararlanma koşullarını KOBİ’lere daha

efektif bir şekilde anlatmaya hazırlanan
odalar, girişimcilerle melek yatırımcıları

buluşturmak için de mentorluk ağları
kurmaya başladı. 

TiCARET 
ODALARINDAN
KOBi’LERE
DESTEK
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İşletme sayısı ve istihdamdaki büyük payların-
dan dolayı KOBİ’ler Türkiye ekonomisinde önem-
li bir role sahip. KOBİ’lerin gelişimini destekle-
yen ortamın tesis edilmesi ve güçlendirilmesi de
bu açıdan oldukça önemli. Zira KOBİ’ler uzun va-
dedeki kalkınma stratejisi açısından büyük
önem taşıyor.

KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları desteklerden
daha fazla faydalanabilmeleri amacıyla ticaret
odaları önemli görevler üstleniyor. Hayata ge-
çirdikleri makro projelerle KOBİ’lerin yanında olur-
ken, yeni girişimcilerin kent ve ülke ekonomisi-
ne kazandırılması noktasında da ticaret odaları
sorumluluk üsteleniyorlar. Bunun dışında ihracata
dayalı kalkınma hedefleri doğrultusunda KOBİ ni-
teliğindeki birçok firma, ticaret odaları aracılığıyla
dünyanın önemli fuarlarıyla buluşuyor.

Dünyanın dört bir yanından taşıdıkları alım
heyetleri ile üyelerine yeni ticari bağlantılarının
yollarını açıyorlar. Üyelerinin çalışma alanların-
da ihtiyaçları olan bilgi desteğini sağlamak için
eğitim seminerleri düzenliyorlar. Birçok oda, gi-
rişimciliği desteklemek ve yaygınlaştırmak için
KOSGEB’le işbirliği içinde, ‘Uygulamalı Girişim-
cilik Eğitimi’ programına devam ediyor. Bu prog-
ramda, girişimci adaylarına, kendi iş fikirlerine
yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve dene-
yimi kazandırmaya yönelik eğitimler veriliyor. Ay-
nı şekilde, işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelik-
li dış ticaret personelini yetiştirmek hedefiyle, üni-
versite öğrencilerine Uygulamalı Dış Ticaret Eği-
timi veriliyor.  Biz de buradan yola çıkarak tica-
ret odalarının 2017 ajandalarını araştırdık.

İTO yan sanayiciye odaklandı
İstanbul Ticaret Odası (İTO), üretim ve is-

tihdam seferberliği için ilk adımı havacılık, Sa-
vunma ve ulaştırma sanayinde attı. Sanayiciler,
projeleri için ihtiyaç duyduğu binlerce ürün nu-
munesini, İTO üyesi yan sanayicinin masasına
koydu. Ana sanayiciler ‘Kalite uygunluğunu
sağlayın, bizim için siz üretin’ teklifi ile ortak ça-
lışmaya kapı açıyor. İTO Başkanı İbrahim Çağlar,
“İTO üyelerinin üretim kabiliyetine ve kalite stan-
dartlarına güvenimiz tamdır. Yan sanayicileri-
mizin denizde yüzmeleri artık yeterli değil, yel-
kenlerini okyanus rüzgarı ile doldurmalarını sağ-
layacağız” diyor.

16 yıldır Türk yan sanayicisi ile Avrupa’nın
ana sanayici firmalarını bir araya getiren İTO, üre-

tim ve istihdam seferberliği kapsamında ikili gö-
rüşmeleri bu yıl katma değeri yüksek hassas sa-
nayiye yönelterek çıtayı yükseltti. Hedef yerli sa-
nayicinin milli üretimde daha çok yer alması, da-
ha çok iş ve istihdam sağlanması. 

Savunma ve havacılık sanayinde ikili gö-
rüşmeler devam ediyor. Mart ayı sonunda ise
İDO, İstanbul Ulaşım, Otokar ve TCDD ile gö-
rüşmeler planlanıyor. Binden fazla İTO üyesi yan
sanayicinin söz konusu savunma, havacılık ve
ulaştırma sanayi devleri ile yıllık en az 2,5 mil-
yar liralık iş yapması hedefleniyor. Çağlar, ka-
lite uygunluğu, ana sanayiciye yurtiçi katkı ve
rekabet kabiliyetini başarımızın en önemli kri-
terleri sayacaklarını söylüyor. Türkiye’nin sa-
vunma ve ulaştırma gibi katma değeri yüksek
sektörlerde yerli tedarikçi sayısını artırmak zo-
runda olduğunu vurgulayan İbrahim Çağlar, şöy-
le devam ediyor: 

“Yan sanayicimiz üretim kalitesi, fiyat, es-
neklik, butik üretim ve teslimat hızında kendini
ispatladı. Bu anlamda İTO üyelerinin üretim ka-
biliyetine ve kalite standartlarına güvenimiz tam-
dır. Sürdürülebilir ve kalıcı istihdam artışı için,
gerek milli gerekse yabancı ana sanayiciyi Tür-
kiye’de üretilen ara mamulleri kullanmaya yön-
lendirmemiz gerekiyor. Yan sanayicilerimizin de-
nizde yüzmeleri artık yeterli değil, yelkenlerini
okyanus rüzgarı ile dolduracağız. Böyle olunca
örneğin THY Teknik’e iş yapan firmalarımız ay-
nı zamanda British Airways’e de iş yapabilecek
duruma gelecek. Refah, ülkemize dalga dalga ya-
yılacak.”

“İnovasyon için 500 bin TL’lik bütçe ayırdık”
“Odamız bünyesinde kurduğumuz bir ‘İş Melekleri ve Mentor Ağı’mız var. Ağımızın
çalışmaları kapsamında; melek yatırımcılar ile girişimcilerin bir araya gelmelerinin
sağlanması, yine mentorlarla buluşarak girişimcilerin eksik kaldığı yönlerini
tamamlaması, deneyimlerden yararlanması gibi konularına öncelik veriyoruz. Ekonomi
Bakanlığımızın desteği ile yürütülen ve ihracatın geliştirilmesini amaçlayan Uluslararası
Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteklenmesi (UR-GE) projeleri kapsamında en aktif, en fazla
sektörde proje yapan odayız. Halihazırda 5 sektöre yönelik UR-GE projemiz devam ediyor.
2017 yılında hayata geçen bir yeni uygulamamız da ‘İzmir Ticaret Odası İnovasyon ve
Girişimcilik Teşviği’ olacak. İnovasyon yaratan KOBİ niteliğindeki üyelerimizi desteklemek
için 500 bin lira bütçemizden ödenek ayırdık. Buna göre; inovatif proje sahibi
girişimcilerimize, kişi başına 50 bin TL teşvik ‘hibe’ olarak kullandırılacak. Dünyanın en
önemli dişçilik fuarı olan IDS Köln Fuarı, CeBIT Hannover Bilişim Fuarı, ayakkabıcılık
sektörü için önemli fuarlardan bir tanesi olan Moskova Mosshoes Fuarı bunlardan birkaçı.
Diğer yandan üyelerimizin yurtdışında kendi katıldıkları fuarlara nakdi teşvik vermeyi
2017 yılında da sürdüreceğiz. Üyelerimizin yurtdışında katıldıkları fuarlarda bin dolara
kadar stant teşviği veriyoruz. Bu yıl farklı ülkelerde 19 turizm fuarına katılım yapacağız.” 

İZMİR TİCARET ODASI BAŞKANI EKREM DEMİRTAŞ
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Uluslararası fuarlara katılacak
Kocaeli, ulusal ve uluslararası birçok firma-

nın üretim üssü konumumda olan bir il. Bu ne-
denle Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) bünyesinde
13 bine yakın işletme bulunuyor. Bu firmaların ta-
mamına yakını KOBİ statüsünde. Odada açılan
Kredi Garanti Fonu (KGF) temsilciliğinin yanı sı-
ra KOSGEB, İŞKUR ile ilişkiler geliştirerek üyele-
rine kamu tarafından sunulan desteklerden ya-
rarlanmalarını sağladıklarını söyleyen Kocaeli Ti-
caret Odası Başkanı Necmi Bulut, “Başta bakan-
lıklarımız olmak üzere KOSGEB, Eximbank, MAR-

KA, TÜBİTAK, TTGV, bankalar ve İŞKUR gibi ku-
rumlarımızın desteklerinden yararlanma koşul-
larını tüm detaylarıyla bilgilendiriyoruz” diyor. 

Tüm bunlarla birlikte, hayata geçirilen ‘Üye
Odak Noktası’ projesiyle de üyeler ile doğrudan
temasa geçerek sorun ve beklentilerine yanıt ve-
riliyor. KOTO, KOBİ’ler için Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği öncülüğünde hayata geçirilen Nefes
Kredisi’ne de katkı sağlayan odalardan biri. Do-
ğu Marmara ile birlikte Kocaeli’yi fuarcılıkta çe-
kim merkezi haline getirebilmek için çeşitli fuar
organizasyonlarını kente kazandırdıklarını ifade

eden Bulut, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bu yıl TÜ-
YAP’ın organizatörlüğünde İDEV- İdeal Ev, Evli-
lik ve Konut Fuarı ve Doğu Marmara Gayrimen-
kul Fuarını bu yıl da 3’üncü kez Doğu Marmara
Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odalarımızın katılım-
larıyla 27-30 Nisan 2017 tarihleri arasında ger-
çekleştireceğiz. Odamız ve Kocaeli Sanayi Odası
işbirliğinde; Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın
destekleriyle düzenlenen SANTEK - Doğu Marmara
Sanayi ve Teknoloji Fuarı’mızın da bu yıl 2-5 Ka-
sım tarihleri arasında 4’üncüsünü gerçekleştire-
ceğiz. 2017 yılı içerisinde sektör komitelerimiz-
den gelen taleplere göre yurtdışı fuar organi-
zasyonları ve ikili iş görüşmeleri organizasyonu
gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz bu yıl 2 önemli ulus-
lararası fuarda stant açmak.” 

Destek Kapısı projesi
Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına (BTSO), KGF

garantörlüğünde bin 200 firma, yaklaşık 490 mil-
yon TL’lik kredi başvurusunda bulunurken, oda,
700 civarında firmaya 185 milyon TL’lik kaynak
kullandırdı. 

Tüm bunlarla birlikte Türkiye’deki oda ve
borsalar arasında bir ilki gerçekleştirerek, hayata
geçirdiği ‘Destek Kapısı’ projesiyle de kamu ta-
rafından sunulan destekleri üyeleriyle buluştu-
ruyor. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Bu kap-
samda oluşturduğumuz platformla BTSO’ya da-
vet ettiğimiz uzman isimleri KOBİ temsilcileri-
mizle bir araya getiriyoruz. Başta bakanlıkları-
mız olmak üzere KOSGEB, Eximbank, BEBKA, TÜ-
BİTAK, TTGV, bankalar ve İŞKUR gibi kurumla-

“KOBİ’lerin yurtdışındaki pazar paylarını artıracağız”
“2016 yılının üyelerimiz için zor bir zaman dilimi olduğundan hareketle, Eskişehir
Ticaret Odası olarak üyelerimize 2017 yılı başı itibariyle, 54 milyon lira kredi imkanı
sağladık. 2017 yılında da KOBİ’lerimizin sektörel ve mesleki gelişimlerine yönelik
eğitim ve seminerler düzenlemeye devam edeceğiz. 2016 yılında düzenlediğimiz eğitim
ve seminerlere 7 binden fazla KOBİ’miz ve çalışanları katılım sağlamıştı.  2017 yılında
bu rakamı 10 bine çıkarmak için çalışacağız. 2017 yılı KOBİ’lerimizin yurtdışındaki
pazar paylarını artırmak ve ihracatını geliştirmek yoğun çalışmalar yürüteceğimiz bir
yıl olacak. Mart ayının başında Dubai’den bir heyetimiz döndü. Burada Gulfood
Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı’na katıldılar. Yine mart ayı başında benim de
aralarında bulunduğum heyet ile Tayvan’da bir dizi temas gerçekleştirdik. Azerbaycan
ve İran’dan alım heyetlerini Eskişehir’e getirmeyi planlıyoruz. Ayrıca ilk altı ay için
yaptığımız planlamaya göre İtalya’da Milano Mobilya Fuarı’na, Brezilya’da Faicon
Batimat Yapı Fuarı’na talep topluyoruz. ABD ve Çin de uluslararası fuar ziyaretleri
planladığımız ülkeler arasında yer alıyor.”

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI BAŞKANI METİN GÜLER
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rımızın desteklerinden yararlanma koşullarını
tüm detaylarıyla öğrenmiş oluyor” diyor.  

BTSO aynı zamanda nakit sıkışıklığı ve fi-
nansmana erişim güçlüğü çeken KOBİ’lere de
destek oluyor. 2016 yılında anlaşmalı bankalar
aracılığıyla 500’ü aşkın üyeye düşük faizli yak-
laşık 60 milyon TL’lik kredi kullandırdıklarını ifa-
de eden Burkay, 5 milyar TL’lik Nefes Kredisi’ne
de BTSO olarak en büyük katkıyı sağlayan oda-
lardan biri olduklarını sözlerine ekliyor.

Adana’ya yurtdışından heyetler getirecek
Adana Ticaret Odası’nın gündeminde ise

yurtdışı ilişkilerinin geliştirilmesi bulunuyor. Bu
kapsamda yabancı işadamı heyetleri ile Ada-
na’daki sektör temsilcilerinin ikili iş görüşmele-
rinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bu-
nun ilk adımı ise Beyrut ile atıldı. ATO Yö-
netim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Bey-
rut ile Adana arasındaki ticaretin gelişti-
rilmesi amacıyla başlatılan, “Ticaret Köp-
rüsü” projesinin her geçen gün daha da ge-
lişmesinin memnuniyet verici olduğunu be-
lirterek, “Turizm alanında başlatılan çalış-
ma, diğer sektörleri de kapsayarak büyü-
yor. Ticari işbirliğini geliştirmenin yanı sı-
ra rekabette avantaj yakalamayı hedefle-
yen proje iki kent arasındaki karşılıklı ti-
carete yeni açılımlar sağladı” diyor.

Menevşe, ülkelerden bölge ve şehir-
ler düzeyine inen global rekabetin, Adana
ve Beyrut gibi tarihi ticaret merkezlerini iş-

birliğine sevk ettiğini ifade ederek, şöyle devam
ediyor:

“Adana’nın enerji, ulaşım, sağlık, tarım, pet-
rokimya gibi birçok alanda ülkenin ve bölgenin
liderliğine oynayan bir vizyonu var. Dolayısıyla
Adana’da fırsat çok. Daha önce yaptığımız in-
celeme gezilerinde Beyrut’un Ortadoğu’da tar-
tışılmaz bir ticaret merkezi olduğunu gördük. Bu
bakımdan Beyrut da bizler için doğru hedef. Bu
etkinlikler vasıtasıyla birbirimizi yakından tanı-
yacağız, iş adamlarımız ikili görüşmeler yapa-
caklar. Şehirlerimiz arasındaki direk uçuş ola-
nağını, vizesiz giriş imkanlarını ve karşılıklı po-
tansiyelimizi iyi değerlendirmeliyiz. Bu çabanın
sonunda inşallah her iki taraf için de kazanca dö-
nen işbirlikleri yakalayacağız.”

İhracata Bir Adım Projesi
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nın üyele-

rinin yüzde 90’ınını KOBİ’ler oluşturuyor. Dola-
yısıyla kentin ekonomisi için büyük önem taşı-
yan KOBİ’lere yönelik odanın 2017 ajandası bu-
lunuyor. Ekonomisi ağırlıklı olarak tarım ve hay-
vancılığa dayalı olan Kırşehir’de bu yıl Tarım, Hay-
vancılık ve Teknolojileri Fuarı’nın 4’üncüsü dü-
zenlenecek. Bu anlamda başta tarım ve hay-
vancılık sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler ol-
mak üzere verimlilik ve kaliteyi arttırmak ama-
cıyla muhtelif sektörlerdeki üyelere yönetim, üre-
tim satış ve pazarlama konularında entegre tes-
islerin ve teknolojinin geliştirilmesi konularında
organizasyonlar düzenlenecek. Ayrıca ‘İhracata
Bir Adım Projesi ile Kırşehir’de faaliyet gösteren

KOBİ’lerin ihracat anlamında faaliyetlerinin
arttırılmasına yönelik çalışmalar yürüttükle-
rini söyleyen Kırşehir Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Başkanı Selahattin Ekicioğlu, şöyle devam
ediyor:

“Odamızın üyesi olduğu Türk-Alman Ti-
caret Odası(TD-IHK/TATSO) ile iki ülke ara-
sındaki ekonomik ve ticari ilişkilerinin de-
rinleştirilmesi amacıyla KOBİ’lerimizin siste-
me üye olup, ihracat faaliyetlerini arttırma-
sı yönünde çalışmalarımız devam ediyor. UR-
GE kapsamında, diğer sektörlerimiz için de
projeler hazırlayacağız. Farklı sektörlerde faa-
liyet gösteren KOBİ temsilcilerimiz ile 2017
yılı içerisinde çeşitli ülkelerde düzenlenen
yurtdışı fuarlarına katılacağız.”

“Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi düzenleyeceğiz”
“Fuar alanı konusunu çok önemsiyoruz. Üyelerimize talep edilme durumuna göre
belirlediğimiz yurtdışı pazarlama ve eşleştirme fuarlarında yüzde 70’e varan oranlarda
maddi destek veriyoruz. Bununla da yetinmeyip, üyemizi elinden tutup fuara götürüp, doğru
kişilerle, birebir görüşmesini sağlıyoruz. İşadamları heyetleriyle eşleştirme yapıyoruz. Oda
olarak fuar desteklerimiz üç ayrı kapsamda yürütülüyor. Bunlardan biri ATO Fuar Teşviki
Projesi. Bu kapsamda bu yıl nisan ayında dünyanın en büyük endüstri fuarı olan Hannover
Messe Fuarına ve Ekim ayında da yine dünyanın önemli gıda fuarı olan Anuga Fuarı’na teşvik
vererek üyelerimizin katılımını sağlayacağız. İkinci kapsamımız oda olarak Ekonomi
Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz URGE projesi kapsamında katılım sağladığımız fuarlar.
ATO olarak Medikal Sektöre yönelik URGE projesinin ikincisini uyguluyoruz ve bu yıl Sao
Paulo’da yapılacak Hospitalar ve Moskova’da yapılacak Zdravo fuarlarına firmalarımızı
götürme kararımız var. Üçüncü kapsamımız da ATO çatısı altında kurduğumuz Kongre ve
Ziyaretçi Büromuzun faaliyetleri çerçevesinde katılım gösterilen fuarlar. Bunlar da turizm ve
MICE yani kongre temalı fuarlar. Belirli coğrafi bölgelerimize ait ürünlerimizi tanıtmak,
coğrafi işaretli ürünler için pazar oluşturmak, sadece coğrafi işaretli ürünlerden oluşan bir

ihtisas fuarını ülkemize kazandırmak ve Türkiye’de coğrafi işaretler konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 28-29 Nisan
tarihlerinde Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi düzenliyoruz.” 

ANKARA TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜRSEL BARAN
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Manibux, henüz banka/kredi kartı kul-
lanmayan 8-18 yaş aralığındaki çocuk sa-
hibi aileleri hedefleyen bir girişim. Uzun
yıllar psikolojik danışmanlık yaptıktan son-
ra Manibux’la girişimcilik dünyasına adım
atan Canan Bayrak, girişimini kendi kızla-
rından ve çevresindeki ailelerin ihtiyaçla-
rından yola çıkarak kurmaya karar veriyor.

Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Da-
nışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nden me-
zun olan ve 17 yıl boyunca psikolojik da-
nışmanlık yapan Bayrak, bu süreçte ço-
cukların ve ailelerin sorunlarını ihtiyaçla-
rını gözlemleme fırsatı buluyor. Harçlıkla
ilgili kendi çocuklarıyla yaşadığı sorunla-
rın, çevresindeki ailelerde de olduğunu fark
eden Bayrak’ın kafasında Manibux fikri
oluşmaya başlıyor. Bayrak, gelecekte da-
ha bilinçli, sorumluluk sahibi ve kendini
kontrol edebilen, özgür çocuklar yetiştir-
mek ve yetişmesinde biraz destek olabil-
mek amacıyla finans dünyasında tecrübeye sa-
hip bir ekipten de destek alarak Manibux’u kur-
duğunu söylüyor.

Cep telefonundan yönetiliyor
Manibux, ebeveynlerin akıllı telefonlarına

yükleyecekleri uygulamayla Mastercard güven-
cesinde kolayca harçlık gönderebilmeyi sağlayan
bir harçlık yönetim uygulaması ve ön ödemeli bir
kart. Ebeveynler Manibux uygulamasını indirip

Sanal harçlık 
sistemi geliştirdi

ön ödemeli kart tanımlaması yapıyor ve bu kar-
tı çocuklarına vererek cep telefonundan harçlık
yönetimine başlayabiliyor. Ebeveynler Manibux
sayesinde 7/24 harçlık görebiliyor ve periyodik
harçlık tanımlaması yapabiliyor. Ayrıca çocuk-
larının harcamalarını takip edip harcama sınırı
koyabiliyor.

Bu sistemle amaç; anne babalar için kolaylık
ve güven sağlarken, çocuklara paranın sadece
anlık isteklerde harcamak için değil, tasarruf ve

gelecekte kullanmak amacıyla da birikti-
rilebileceğini ailelerin desteği ve kontro-
lüyle öğretebilmek. Çocukların  kendi pa-
ralarını yönetirken aslında kendi hayat-

larının sorumluluklarını aldıklarını on-
lara hatırlatmayı hedeflediklerini söy-
leyen Bayrak, böylece gelecek hayat-
larını etkileyecek beceriler kazanmala-
rına rehberlik edebilmeyi istediklerini
belirtiyor.

20 bin abone hedefi var
2016 yılının Mayıs ayında kurulan

Manibux, fintech alanında deneyimli da-
nışmanların yardımıyla geliştirildi. IOS
ve Android marketlere aralık ayında çı-
kan uygulamanın şu an bine yakın üye-
si bulunuyor. Bayrak, sene sonu itiba-
rıyla 20 bin aboneye ulaşmayı hedef-
lediklerini söylüyor. Piyasaya çıkalı çok
kısa bir süre olmasına rağmen Manibux

kullanıcılarının ürünü hızla benimsediğini ve gön-
derilen toplam harçlık rakamının artmaya baş-
ladığını söyleyen Bayrak, “Özellikle şubat tatili
öncesinde karne günü harçlık gönderiminde en
yüksek seviyeye ulaştık. Önümüzdeki dönemde
bu özel günlere yönelik farklı kampanyalar da
yapmayı planlıyoruz” diyor. Ayrıca Manibux eki-
bi bir oyunlaştırma projesi üzerinde çalışıyor.
Bayrak, yurtdışındaki örneklerde göreve bağlı
harçlık verme konseptini bir adım ileriye taşıyarak

Ebeveynlerin çocuklarına kolayca harçlık gönderebilmesini sağlayan bir harçlık yönetim
uygulaması olan Manibux, kısa sürede bin üyeye ulaştı. Harçlıkla ilgili kendi çocuklarıyla yaşadığı
sorunların,  çevresindeki ailelerde de olduğunu fark ederek uygulamayı hayata geçiren Canan
Bayrak, yıl sonunda 20 bin aboneye ulaşmayı hedeflediklerini söylüyor. Bayrak’ın bir sonraki hedefi
ise Manibux’u yurtdışına açmak. 

Ayşegül Sakarya Pehlivan / asakarya@ekonomist.com.tr
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kullanım ücreti de
alınmıyor. 

Projeyi bugü-
ne kadar kendi im-
kanlarıyla büyüten
Bayrak, artık yatı-
rım almaya hazır-
lanıyor. Bundan
sonra hem uygu-

lamayı geliştirmek hem de reklam pazarlama ve
sponsorluklar için bütçe ayırabilmek için yatırım
almaya başlayacaklarını söyleyen Bayrak, “Şu
aşamada gizli olduğu için isim veremiyorum ama
çok sürpriz isimler kısa zaman içerisinde yatırım
yaparak yönetimimizde yer alacak” diye konu-
şuyor. 

13MART 2017

Hedefinde yurtdışı var
Bayrak, Manibux’u yurtdışına
açmayı hedefliyor. Genç
nüfusun fazla olduğu ve aynı
zamanda rekabetin yüksek
olduğu bir pazar olarak
Türkiye’de doğru hamleler
yapıp güzel bir iş modeli
oluşturduklarını söyleyen
Canan Bayrak, bunu
yurtdışına açmanın çok daha
kolay olacağını söylüyor.
Manibux ekibi öncelikle
açılmayı planladıkları
ülkelerin yerel pazarlarını
analiz ediyor ve fintech
alanındaki regülasyonları
inceliyor. Araştırmaların
sonucuna göre de hedef
pazarların belirlenmesi
planlanıyor. 

6 adımda Manibux

17 gün 24 saat banka kartınız
ya da kredi kartınız ile

çocuğunuzun Manibux kartına
harçlık gönderebiliyorsunuz.

2Manibux kartı kredi ve
banka kartlarının geçerli

olduğu tüm Mastercard üye iş
yerlerinde güvenle
kullanabiliyor. 

3Periyodik harçlık
tanımlayarak ister haftalık,

ister aylık olarak harçlık
gönderimi yapılabiliyor.

4Ebeveyn uygulaması ile
çocuğun harcamalarını anlık

olarak takip edebiliyor ve
limitleyebiliyorsunuz.

5Manibux karta özel
indirimlerle avantajlı

alışveriş fırsatlarından
yararlanabiliyorsunuz.

6Sayfalarca doküman
doldurmaya, bir sürü

belgeye imza atmaya veya bir
banka şubesine gitmeye gerek
duymadan anında kullanmaya
başlayabilirsiniz.

genel kültürün gelişi-
mine bağlı bir konsept-
le çocukların harçlıkla-
rını artırmalarını sağla-
mayı hedeflediklerini
söylüyor. Ayrıca 2017
marka işbirlikleri ile kul-
lanıcılara yeni fırsatlar
sunulması planlanıyor. 

Yatırım almaya hazırlanıyor
Manibux’ın gelir modeli tamamen üyelik üc-

reti üzerine kurulmuş. Abonelik sistemiyle ger-
çekleşen gelir modelinde, uygulama başına ay-
lık 5 TL alınıyor ve aile bir abonelik ücretiyle üç
kart aktive edebiliyor. Abonelik harici aylık kart

CANAN BAYRAK

MANIBUX_EKO_girisim_MART.qxp:Layout 1  3/10/17  11:10 AM  Page 2



MART 2017

KADIN GİRİŞİMCİ

14

Türkiye’de oyun sektörü 550 milyon dolarlık bir
pazar büyüklüğüne ulaştı. Bu anlamda Türkiye,
önemli bir potansiyele sahip. Buna rağmen Türk
oyun geliştiricilerin dünyadan aldığı pay yüzde
2.2’lerde kalıyor. Türkiye ve global anlamda bir
oyuncu olma hedefiyle yola çıkan Moralabs’ın ku-
rucusu Kamer Kemerkaya, elektrik-elektronik
mühendisi. Kariyer hayatını yazılım sektöründe
sürdüren Kemerkaya, 18 yıldır mobil oyun sek-
töründe çalışıyor. Yazılım mühendisi olarak
başladığı kariyerinde teknik ekip liderliği, proje
yöneticiliği ve ürün yöneticiliği görevlerinde ça-

Oyun sektöründe global
başarı öyküsü yazacak

lışan Kemerkaya, 2012 yılı sonunda kurucu or-
tağı olduğu başka bir oyun firmasından şu anki
ortağı Kemal Şen ile birlikte ayrıldı. Türkiye’de
oyun sektörü çok gelişmediği için çok fazla se-
çeneği olmayan girişimciler, ellerini taşın altına
koyma düşüncesiyle kendi oyun şirketlerini
kurmaya karar verdi. Moralabs Oyun Stüdyosu
2013 yılı başında, mobil oyunlar geliştirerek Tür-
kiye’den bu alanda dünya çapında bir başarı hi-
kayesi yaratmak vizyonu ile yola çıkmış oldu. Üç
yazılım mühendisi, bir illüstratör, bir sosyal med-
ya uzmanı ve bir iş geliştirme sorumlusu olmak

üzere altı kişilik bir ekibi bulunan Moralabs, çok
oyunculu çoklu platform oyunlar geliştiriyor.

Kemerkaya, “İnsanlara dokunmak bu işin en
sevdiğim tarafı. Siz bir oyun ya da uygulama ge-
liştiriyorsunuz ve onların beğenisine sunuyor-
sunuz. Onlar bir şekilde sevdiklerini ve sevme-
diklerini size iletiyorlar. Sizin hiç düşünmediği-
niz, aklınıza gelmeyen bir noktadan yaklaşabi-
liyorlar. Sonra siz onların isteklerine göre ürü-
nünüzü geliştiriyorsunuz ve ortaya birlikte de-
neyimlediğiniz bir ürün çıkıyor” diyor.

Bunun yanında geliştirilen oyunlarda in-
sanları hem eğlendirmeye hem de insanlara bir
değer katmaya çalışılıyor. Sinaptik ve Sorupan-
da; biri insanlara günlük beyin egzersizi yaptır-
mayı, diğeri de bilgi dağarcıklarını artırmayı he-
defliyor.

Alzheimer’a karşı mücadele
Karşılıklı ve çevrimiçi oyun oynamaya ola-

nak sağlayan Sorupanda ile 2 ayda 100 bin kul-
lanıcıya ulaştıklarını belirten kadın girişimci, çev-
rimiçi bilgi yarışması olarak geliştirilen ve kul-
lanıcılarla karşılıklı oyun ortamı sağlayan Soru-
panda oyununun sosyal ağlar ile bağlanıldığı tak-
dirde kullanıcılara arkadaşlar ile yarışma imka-
nı da sunduğunu ifade ediyor.  Yine öne çıkan
oyunlardan biri olan Sinaptik, bilişsel yetilerde
yaşlanmayla ortaya çıkan kayıpların uygun ve dü-
zenli egzersiz programları aracılığıyla engelle-
nebilmesi ve var olan yetilerin güçlendirilebilmesi

Çok oyunculu çoklu platform oyunlar geliştirerek bunu ABD, Rusya Hong Kong gibi ülkelere ihraç
eden Türk şirketi Moralabs, İngiltere’de de bir ofis açarak global oyuncu olmaya hazırlanıyor. Şirketin
kurucularından Kamer Kemerkaya, “Özellikle AR-GE faaliyetleri yürüterek hem dünyada hem de
Türkiye’de yeni gelişmekte olan oyun pazarındaki fırsatı tecrübesiyle birleştirerek dünya çapında bir
başarı öyküsü çıkarmayı hedefliyoruz” diyor.

Burcu Tuvay / btuvay@ekonomist.com.tr

KAMER KEMERKAYA
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tiyor. Sinaptik bu ürünlerden biri. Halen yine bu
kapsamda geliştirilen oyun ya da oyuna yöne-
lik devam eden projeler de bulunuyor.

Şirketin vizyonunu, ‘herkesin mobil ciha-
zında en az bir Moralabs’ ürünü olması olarak
açıklayan Kemerkaya, hedeflerini şöyle anlatı-
yor:

“Özellikle AR-GE faaliyetleri yürüterek hem
dünyada hem de Türkiye’de yeni gelişmekte olan
oyun pazarındaki fırsatı tecrübesiyle birleştire-
rek dünya çapında bir başarı öyküsü çıkarmayı
hedefliyoruz. Gelecekte Moralabs’ın, yılda dört
büyük oyun projesi geliştirecek büyüklükte,
dünyaca tanınan bir oyun stüdyosu olmasını is-
tiyoruz. Farklı disiplinlerle çalışarak gelecekte bu
disiplinleri bir araya getirecek bu oyun stüdyo-
sunun alt yapısını şimdiden oluşturmaya çalışı-
yoruz. Şirketin hedeflediğimiz büyüklüğe ulaş-
ması durumunda yurtdışında ofis açmayı plan-
lıyoruz. Şu an görünen olası ülke İngiltere.”

15MART 2017

“Mobil cihazlar sektörü büyüttü” İçerisinde faaliyet
gösterdikleri Bilkent Cyberpark’ın kendilerine eğitim, yatırımcılar ile görüşme,
büyük firmalarla iş görüşmeleri ayarlama gibi birçok konuda olanak sağladığını
söyleyen Kamer Kemerkaya, oyun sektörünün de büyümesiyle doğru orantılı
olarak, kendi hedeflerinin de büyüdüğünü belirtiyor. Kemerkaya, sektörün
büyümesini sağlayan etkenleri ise “Mobil cihazların kullanırlılığının artmasının
sektörün büyümesinde büyük payı olduğunu düşünüyorum. Özellikle casual
oyunların geniş bir kitleye hitap etmesiyle kullanıcı kitlesi de büyüyor. Örneğin,
Candy Crush oyununu herkes oynadı ya da oynuyor. Bu tarz oyunlar, oyuncu
kitlesinin büyümesini yani sektörün gelişmesine ciddi katkılar sağlıyor” diye
anlatıyor.

“YENİ İŞ ALANLARI OLUŞACAK”
Pamuk bölgeye önemli ekonomik katkı
sağlayan tarım ürünlerinin başında geliyor.
Projenin ilerleyen aşamalarına paralel olarak
yeni iş alanlarının oluşacağına ve istihdama
da doğrudan katkı sağlanacağına inanıyoruz. 

amacıyla geliştirilmiş olan bir beyin egzersiz oyu-
nu.  

Zorlu ve eğlenceli oyunlar ve egzersizlerle
kullanıcıların zihinsel yetilerini hız, dikkat, hafı-
za, problem çözme ve esneklik olarak beş fark-
lı fonksiyon alanında geliştirmeye yönelik oyun
setlerinden oluşuyor. Kemerkaya, şu bilgileri ve-
riyor:

“Bir AR-GE projesi olarak geliştirilmiş olup,
oyunun güçlü bir bilimsel altyapıya sahip olma-
sı amacıyla uzman psikolog ile çalışıldı. Proje baş-
langıcında hedeflenen, egzersizler aracılığıyla ge-
nel anlamda zihinsel zindelik düzeyinin arttırıl-
ması. Yapılan testler sonucunda katılımcıların
yüzde 83’ünde gelişim gözlendi. Testler sonu-
cunda, katılımcıların iyi bir akıcı zekâ gösterge-
si olarak kabul edilen bu testte başarı düzeyle-
ri düzenli egzersiz sonrasında anlamlı düzeyde
bir artış gösterdi. Zihinsel zindelik sağlama ama-
cının yanı sıra sağlıklı yaşlanma ve Alzheimer’a
karşı mücadelede de zihni formda tutmayı he-
defliyor.” 

ABD’ye oyun geliştiriyor
Şu an Amerika’daki bir oyun portalına or-

taokul seviyesindeki çocuklar için fizik, kimya ve
biyoloji eğitiminde kullanılacak eğlenceli oyun-
lar geliştiriliyor. Kemerkaya, “Çocuklar oyun oy-
nayarak hem eğlenecekler hem de derslerde öğ-
rendikleri bilgileri pekiştirecekler” diyor.

Bunun haricinde Moralabs’ın geliştirdiği ye-
ni ve büyük bir oyun projesi bulunuyor. Bu pro-
je casual denilen gün içinde kısa sürelerde oyun
oynamayı seven kullanıcılar için geliştirilen fut-
bol temalı bir oyun. 

Oyunları global pazara yönelik geliştirdik-
lerini söyleyen Kemerkaya, Sorupanda oyununun
Rusça ve İngilizce versiyonlarının bulunduğu bil-
gisini veriyor. Aynı şekilde Sinaptik oyunu da Rus-
ça ve İngilizce dil destekleri içeriyor. Kemerka-
ya, “Yeni oyunumuz daha büyük hedeflere sa-
hip olduğu için minimum 5 farklı dil desteği ol-
masını planlıyoruz” diyor. 

İngiltere’ye ofis açacak
Amerika ve Rusya’ya oyun ihracatı gerçek-

leştiren şirket, geçen yıl Hong Kong için de bir
oyun yazılımı geliştirmiş. Moralabs’ı KOSGEB’in
girişimcilik desteği ile kurduklarını söyleyen Ke-
merkaya, aynı zamanda birçok KOSGEB ve TÜ-
BİTAK AR-GE projeleri geliştirdiklerini de belir-
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Aktaşlar Pide, 1981 yılında Nurettin ve Cevdet Ak-
taş tarafından Ordu merkezde sekiz masalı bir
pide salonu olarak faaliyete başlamış ve tüm Or-
duluların bildiği bir marka. 2001 yılından sonra
yeni nesil işletmecilik anlayışıyla işleri devralan
ailenin ikinci kuşak temsilcilerinden Tamer Ak-
taş, 1 olan şube sayısını, bulunduğu ilde ve böl-
gede 3’e çıkardı. 2013 yılında bulunduğu bölge-
den çıkarak Türkiye genelinde şubeleşmek için
‘Nelipide Gurme’ markasını oluşturan Aktaş bu-
gün 6 şubesiyle müşterilerine hizmet veriyor. Ak-
taş diğer yandan ise Ordu’daki 4 bin metreka-
re kapalı alanda kurulu olan fabrikasında Tür-
kiye’nin en büyük zincir marketleri için donmuş
pide üretimi yapıyor. Yine Türkiye’nin en önem-
li otellerinin cateringlerinde pidelerin satışını ger-
çekleştiren Aktaş, yakın zamanda havayolu şir-
ketleri ile de anlaşma sağlamayı planlıyor.

Yeni yarattıkları Pideor markasıyla küçük pi-
de dükkanları açmaya hazırlanan Aktaş, hem Pi-
deor hem de Nelipide Gurme markasını frahc-
hise ile şubeleştirme niyetinde. Üstelik sadece
Türkiye’de de değil. Aktaş, bu iki markayı özel-
likle Ortadoğu ülkelerine taşıma niyetinde. Tüm
markaları Aktaşlar Lezzet Grubu bünyesinde top-
layan Aktaş geçen yıl 26 milyon TL ciro elde et-
tiklerini söylüyor. 2018 yılı sonunda ise hedefi
ciroyu 50 milyon TL’ye çıkarmak…

Nelipide nasıl doğdu?
Bugün 36 yaşında olan Tamer Aktaş’ın, ço-

Hedefi, tüm dünyaya
pide yedirmek

Son yıllarda girişimciler yerli lezzetleri birbiri ardına markalaştırılıyor. Karadeniz pidesi de bu
lezzetlerden biri. Ordu’da babası ile amcasının kurduğu bir şubeli Aktaşlar Pide’nin yönetimini 2001’de
devralan Tamer Aktaş, üretim kapasitesini büyüterek bir yandan pideyi organize perakende zincirleri,
kantin ve otellere taşırken diğer yandan 2013’te yarattığı Nelipide markasıyla tüm Türkiye’ye yayılmak
için çalışıyor. Aktaş, yeni oluşturduğu Pideor markasıyla da franhchise vermeye hazırlanıyor. 

Fatoş Bozkuş / fbozkus@ekonomist.com.tr

TAMER AKTAŞ
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cukluğu pide dükkanında geçmiş. 2001 yılında ise
askerliğini bitirerek, babası ve amcasından sekiz
masalı 12 çalışanlı pide dükkanın yönetimini dev-
ralmış. 8 masalı diye düşünmeyin. Ordu’nun en iş-
lek dükkanı olan Aktaş Pide’yi kısa sürede üç şu-
beli hale getirmiş Tamer Aktaş. Ancak bu büyüme
kendisine yetmemiş. Karadeniz’in bu sevilen lez-
zetini ülke geneline yaymak hedefiyle çalışmala-
ra başlamış. Türkiye’ye yayılmak için İstanbul’da
marka olmak gerektiği düşüncesinden hareketle
dükkan arayışlarına başlamış. Bir taraftan da Ak-
taş markasıyla büyümenin yanlış olacağını düşü-
nerek yeni bir marka yaratmak için çalışmış. İşte
Nelipide Gurme markası böyle doğmuş. Konsept ve
mimari üzerine çalışmalar da oldukça uzun sürmüş.
2013 yılında ise tüm bu çalışmalar meyvesini ver-
miş ve Nelipide’nin ilk şubesi İstanbul Bağdat Cad-
desi’nde açılmış. Kuru yufka böreği, turşu kavur-
maları, çemen, petek balı gibi Karadeniz’in gele-
neksel kahvaltılık çeşitleri dükkana kısa sürede müş-
teri çekmiş. Nelipide’nin çıkış noktası pide ve kahv-
altı olsa da restorana gelen misafirlerin “Sadece
pide mi yiyeceğim?” diye düşünmemeleri için me-
nü geniş tutulmuş. Ama karalahana dolması ve Or-
du Çıtırı gibi Karadeniz lezzetleri de eksik kalma-
mış. 

Özellikle yöresel kahvaltısı ve ürünleriyle kı-
sa sürede popüler hale gelen bu şubeyi yeni şu-
beler takip etmiş. Ardından ise franchise taleple-
ri gelmiş. 

Donmuş pide de satıyor 
Bugün 6 şubeli bir marka haline gelen Neli-

pide’yi yıl sonunda 12 şubeye ulaştırma hedefin-
de olan Aktaş, tüm Türkiye’ye pide yedirme hedefi
kapsamında 8 ay once büyük bir üretim tesisi kur-
du.  

Günde 180 bin adet pide üretim kapasitesi-
ne sahip bu tesis sadece Nelipide şubeleri için üre-
tim yapmıyor. BİM, Carrefour, Migros gibi ulusal
market zincirleri için donmuş pide üretimi yapan
tesisteki ürünlerin 9 ay once ihracatına da baş-
landı. Bugün Gürcistan, Suudi Arabistan, Ameri-
ka’ya ihracat yaptıklarını söyleyen Aktaş Avrupa’ya
sebzeli ürünler ihraç etme projeleri olduğunu an-
latıyor. İki yıldır okul ve hastane kantinleri ile otel-
lere de satış yaptıklarını belirten Aktaş,  lahma-
cun, pide ve pizza veriyor bu kurumlara. 

2016 yılını 26 milyon TL ciro ile kapatan şir-
ket bu yıl da ciroda arış bekliyor. Aktaş ciroyu, 2018
yılı sonunda ise 50 milyon TL’ye çıkarma hedefinde.

17MART 2017

Yeni marka geliyor 
Bir yandan var olan işler bu
şekilde devam ederken, Tamer
Aktaş yeni markalar oluşturmayı
da sürdürüyor. Yeni
oluşturdukları Pideor markasının
ilk şubesini açmaya
hazırlandıklarını belirten Aktaş
konuşmasını şöyle sürdürüyor: 

“90 saniyede pidenizi
alabileceğiniz bir konsept bu.
Pideor; pide seven anlamına
geliyor.  Marka için özel bir kutu
tasarladık. Patates, içecek ve
pidenizi alıp gidebileceksiniz. Bu
konsepti franchise sistemiyle
yayacağız. 200 bin TL’ye anahtar
teslim bir şube açabilecek
girişimciler, AVM ve işlek
caddelerde olsun istiyoruz.”

Henüz ilk şubesi bile
açılmadan yurtdışından Pideor
markasına talep geldiğini anlatan
Aktaş, kağıt üzerinden 40 şube
için Suudi Arabistan, 20 şube için
Birleşik Arap Emirlikleri ile
anlaşma yaptıklarının altını
çiziyor.

Peki Nelipide Gurme
franchise olmak için ne yapmak
gerekiyor? Bu soruyu Aktaş
şöyle yanıtlıyor:

“Giriş bedelimiz 17 bin 500
dolar. Yüzde 5 ‘de royality
alıyoruz. İlk 15 şube için
şartlarımız bu. İstanbul’da Etiler,
Bahçeşehir ve Boğaz hattında,
Ankara, Samsun; Bursa ve
İzmir’de şubeler düşünüyoruz.  
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START UP

Expertera, şirketleri ve dünyanın önde gelen uz-
manlarını proje bazlı çalışmalar için bir araya ge-
tiren global bir uzmanlık platformu. Expertera,
böylelikle şirketlerin hedeflerine daha hızlı ulaş-
malarını sağlıyor. Esnek sürelerde ve bütçelerde
projelere destek veren Expertera, saatlik, günlük,
haftalık ya da aylık sürelerde, uzmanlık erişimi
imkanı sunuyor. Şirketin müşterilerini Türkiye ve
dünyanın önde gelen kurumsal şirketleri, yatırım
fonları, danışmanlık firmaları ve KOBİ’ler oluş-
turuyor.

Tüm EMEA coğrafyasında, Avrupa, Ortado-
ğu ve Afrika pazarında faaliyet gösteren platform,
İTÜ Gate Silikon Vadisi Hızlandırma Programı’na
seçilerek ABD pazarında da yeni bir atılıma ha-
zırlanıyor.

2017 yılında yurtdışında büyümeyi hedefle-
diklerini belirten Expertera CEO’su Alp Sezginsoy,
“Bu hedef doğrultusunda Expertera, İTÜ Gate Si-
likon Vadisi Hızlandırma Programı’na seçilen gi-
rişimler arasında yer alarak, önemli bir başarı-
ya daha imza attı” diyor.

ABD’ye açılacak
Kurulduğu 2013 yılından bu yana bine yakın

uzman eşleştirmesi gerçekleştiren ve Türki-
ye’nin yanı sıra ABD, Avrupa ve Ortadoğu ülke-
lerinde de müşterileri olan Expertera, bu yıl yurt-
dışına odaklandı. Yeni nesil bir şirket olarak ha-

Expertera yurtdışında da
büyüyecek 

yata geçirdikleri iş modelinin başarısıyla İTÜ Ga-
te gibi en önde gelen hızlandırma programı tara-
fından desteklendiklerini belirten Alp Sezginsoy,
2016 yılında yüzde 100 büyüme kaydettiklerini ifa-
de ediyor. Sezginsoy, şöyle devam ediyor: “2017’de
daha da güçlü bir büyüme hedefimiz var. 2017 yı-
lında yurtdışına açılmayı planlıyoruz. Satış ve pa-
zarlama faaliyetlerimizi hızlandırmak da hedefle-
rimiz arasında. Doğrudan satış, dijital pazarlama
ve içerik pazarlamasını daha da öne çıkaracağız.
İleriye baktığımızda ise teknolojik altyapımızı da-
ha da zenginleştirmeyi hedefliyoruz.”

İşbirlikleri geliştirecek
Şirket, önümüzdeki dönemde öneri motorları

ve makine öğrenimi sistemleri ile hem uzman eş-
leştirmesini daha da hızlandıracak hem de müş-
teri deneyimini geliştirecek. Farklı işbirliklerini ge-

liştirmek de planları arasında. Alp Sezginsoy, özel-
likle sektörel kurumlar, üniversiteler ve profes-
yonel ağlarla işbirlikleri geliştirmek istediklerini
belirtiyor. 

Şirketlere ekonomik ve yetkinlik desteği sağ-
layan KOSGEB, TÜBİTAK, kamu üniversiteleri gi-
bi kamu organizasyonları ve İhracatçılar Birliği,
TOBB, TSKB gibi yarı özel organizasyonlar ve ku-
ruluşlar vasıtası ile hizmetlerin kullandırılması-
nın organize ve planlı bir büyümeye katkı sağla-
dığını söyleyen Alp Sezginsoy, “Ayrıca yeni giri-
şimler için iş modelinin ticari hale getirilmesi, sa-
tış, fiyatlandırma, finans yönetimi gibi konular-
da profesyonel destek sunuyoruz. Bunu sadece
ihtiyaç duyulan süre kadar şirketlerin hizmetine
vererek en uygun maliyetle iş modelinin başarı-
lı şekilde hayata geçirilmesine katkı sağlıyoruz”
diyor. 

Saatlik, günlük, haftalık ya da aylık sürelerde uzmanlık erişimi
imkanı sunan Expertera, yeni nesil girişimlerin ABD pazarında
büyümelerine olanak tanıyan ‘İTÜ Gate Silikon Vadisi
Hızlandırma Programı’na seçildi. 2016’da yüzde 100 büyüme
kaydettiklerini belirten Expertera CEO’su Alp Sezginsoy, “Bu yıl
ABD’nin yanı sıra Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da
büyümeyi hedefliyoruz” diyor.

Esnek işgücü çalışma modeli Esnek işgücü modelini talep üzerine
olarak ifade edilen ‘On Demand’ devrimin iş dünyasına geçişi olarak
yorumlayan Alp Sezginsoy, şöyle devam ediyor: “Bilgi paylaşımın
demokratikleştiği, firmaların dışarıda bulunan uzmanlık kaynaklarına ihtiyacı
kadar eriştiği, uzmanların daha esnek bir şekilde çalışabildiği ve kendi
kariyerlerini kendilerinin inşa edebildiği bir çalışma modeli. Önümüzdeki 20
yıla nasıl ki Endüstri 4.0 devriminin damgasını vurmasını bekliyorsak, bu
yapısal dönüşümün ayrılmaz bir parçası da kaçınılmaz olarak tüm uzmanlık
alanlarında esnek iş gücü olacak. Bunu ‘future of work’ (geleceğin işi) olarak
tanımlamak da mümkün.”  

Özlem Bay Yılmaz / obay@ekonomist.com.tr

ALP SEZGİNSOY

18 MART 2017
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SOSYAL SORUMLULUK

Dünyanın farklı yerlerinde yoksulluğu önlemek için
sürdürülebilir gelir kazanma sistemleri kuran, bu
amaçla kadınlarla, kadınlara yönelik projeler ge-
liştiren bir kolektif girişim olan Designers United
Initiative (DUI), Türkiye’de sürdürdüğü iki proje
ile kadınlara yeni kapılar açmaya devam ediyor.
The Poverty Alleviation Fund (TPAF), Anatolian
Artisans (AnArt) ve 3030 Yönetim Danışmanlık’ın
öncülüğünde kurulan DUI, yerli ve yabancı sivil
toplum kuruluşlarını ve tasarımcıları bir araya ge-
tiriyor.

Dünyaca ünlü tasarımcılar Claire Burkert ve
Susie Vickery’in yanı sıra Suriye’den gelen aile-
leri ve çocukları hem Türkiye’de hem başka bir
ülkede başarılı ve iyi bir gelecek inşa edebilme-
si için eğitim faaliyetleri ile destekleyen kuruluş
Small Project İstanbul ve tekstil markası ANİİJ bu
anlamlı girişime destek veriyor. Projelerden il-
ki olan Soma Artisans, Soma’daki madenci aile-
lerinden kadınlarla; Palmyra Design ise Suriyeli
göçmen kadınlarla birlikte yürütülüyor.

Aniij Kurucusu Orkide Güngör, “32 kadının
çalıştığı proje kapsamında geleneksel elişi de-
tayları günün modası ile harmanlandı. Proje yak-
laşık bir ay sürdü. Somalı kadınların Aniij için ha-
zırladığı koleksiyonda çocuk ürünlerinin yanı sı-
ra kadınlar tarafından şık aksesuarlar da ortaya
çıktı. Kadınlara ürünlerin teknik özellikleri, üre-
tim esnasında dikkat edilmesi gereken kalite stan-
dart detayları öğretildi” diye anlatıyor.

Tasarıma odaklandı
Soma Artisans projesi; Soma’da 2014 yılın-

da yaşanan facia sonrasında madenci ailelerine
sürdürülebilir gelir sağlamayı hedefliyor. Anato-
lian Artisans tarafından başlatılan ve Anadolu’daki
geleneksel sanatların tanıtımını yapan, düşük ge-
lirli el sanatçılarına ekonomik destek sağlamak
adına ürün geliştirme, mikro işletme idaresi eği-
timi ve pazarlama alanlarında destek sunan pro-
jenin finansmanını ise Turkish Philantrophy
Fund (TPF) ve The Poverty Alleviation Fund (TPAF)
üstleniyor. Palmyra Design Projesi ise bölgele-
rindeki savaş nedeniyle göç etmek zorunda ka-
lan Suriyeli ailelerinin yaşamlarını yeniden inşa

etmesine; mülteci kadınlara ekonomik hayatta yer
açarak katkıda bulunmayı hedefliyor.  Designers
United (DUI) projelerinin ise, ulusal ve uluslararası

alanda örnek oluşturan bir iş modeli sunduğunu
belirten Orkide Güngör, şunları ekliyor: 

“Özellikle kadınların geleneksel el sanatla-
rını günümüz koşullarında sürdürülebilir gelir el-
de etmek için kullanmasını amaçlayan DUI, ben-
zer projelerden, tasarıma da odaklanması ve bu
konuda eğitimi de çalışmanın bir parçası olarak
görmesiyle ayrılıyor.”

Eğitim desteği
Projeler kapsamında atölyeler, eğitim et-

kinlikleri de gerçekleşiyor. Alanında çok iyi ta-
sarımcılar ve zanaatkârlar ile işbirliği içinde pro-
je başına yılda 2-3 kez düzenlenen atölye çalış-
malarıyla yeni ürün grupları ortaya çıkıyor. Her
atölye çalışmasının ardından kadınlar, yeni bir
ürün ortaya çıkararak, mevcut el becerilerine ye-
nilerini ekliyor. Aynı zamanda düşük gelirli el sa-
natçılarına ekonomik destek sağlamak adına ürün
geliştirme, mikro işletme idaresi eğitimi ve pa-
zarlama alanlarında eğitim desteği sunuluyor.  

Designers United Initiative (DUI), dünyanın farklı yerlerinde
yoksulluğu önlemek için sürdürülebilir gelir kazanma sistemleri
kuran, bu amaçla kadınlarla, kadınlara yönelik projeler geliştiren
bir kolektif girişim. DUI, Türkiye’de Soma’daki madenci
ailelerinden kadınlarla; Suriyeli göçmen kadınlara yönelik iki
proje yürütüyor. Projeler, ürettikleri el emeği ürünlerle
kadınların ailelerinin gelirine düzenli olarak katkıda
bulanabilmesini sağlamayı amaçlıyor. 

Birçok noktada satışta Soma Artisans ürünleri; İstinye Park ve Zorlu
Center'daki Beymen mağazalarının çocuk reyonlarında, Bebek Envai'de,
Şişhane Adahan Ark of Crafts’da satışa sunuluyor. Aynı zamanda Facebook ve
Instagram’dan da sipariş ve özel sipariş verilebiliyor. Palmyria Design ürünleri
de yakında Palmyra Design projesinin sayfasında ve sosyal medya hesaplarında
yerini alacak. 

19MART 2017

Özlem Bay Yılmaz / obay@ekonomist.com.tr

ORKİDE GÜNGÖR

Somalı ve mülteci kadınlara
destek veriyor
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BİLİŞİM

20

Kısaca ‘tüm uygulama, program ve verilerin sa-
nal bir sunucuda depolanması’ olarak tanım-
lanan bulut bilişim, bilgi teknolojileri (BT) hiz-
metlerine yapılan altyapı yatırımlarını yeniden
düzenleyen bir yöntem olarak şirketlerin iş sü-
reçlerinde gittikçe daha çok yer alıyor. Geniş de-
polama alanı sağlaması, hızlı veri transferi ve
maliyet tasarrufu tanıması, böylece şirketlerin
iş gücünden ve zamandan tasarruf etmelerini
mümkün hale getirmesi bulut bilişimin büyü-
mesinde önemli rol oynuyor. Bu avantajlara ek
olarak verilerin güvenli şekilde korunması, is-
tenilen zamanda bilgiye ulaşma olanağı da şir-
ketlerin bulut bilişime yönelmesinde önemli et-
kenler arasında yer alıyor.

Bulut bilişim büyüyor
International Data Corporation’ın (IDC) 2017

yılı Türkiye BT pazarına ilişkin tahminlerine ba-
kıldığında, sermaye yatırımının düşürülmesinin
tüm kurumlar için öncelik halini aldığı görülü-
yor. Bu da bulut bilişim ve dış kaynak kullanı-
mı gibi tercihlerin artacağına işaret ediyor.
IDC’ye göre, dünya çapında bulut bilişim har-
camaları, 2017’de yüzde 18 artarak 44 milyar
doları aşacak. 2017’de Türkiye’deki BT harca-
malarını 22,3 milyar dolar olarak öngören IDC,
telekomünikasyon kısmı haricinde kalan BT pa-
zarının da 10,9 milyar dolar büyüklüğe ulaş-
masını bekliyor. İçinde bulut bilişimi de barın-
dıran BT hizmetleri ve yazılımın, IDC’nin ön-

KOBİ’lerin bilişim 
giderini düşürecek

gördüğü yıllık yüzde 7,1 ve yüzde 6,2 büyüme
oranlarıyla, 2017’de Türkiye’nin en hızlı büyü-
yen iş kolları olması bekleniyor.

Bir diğer uluslararası araştırma şirketi olan
Gartner’ın 2020 öngörülerine göre ise bir ku-
rum için ‘bulutsuz’ bir altyapı, ‘internetsiz’ bir
altyapı kurmayla eşdeğer olacak. Kurum,
2020’de dünya çapında, bulut bilişimin hizmet
modelleri olan IaaS ve PaaS harcamalarının 55
milyar dolara ulaşarak toplam sunucu gelirle-
rini geride bırakacağını tahmin ediyor. Bu da şir-

ketlerin BT yatırımlarını doğrudan yapmak ye-
rine BT’yi hizmet olarak alma eğiliminin daha
fazla olacağını gösteriyor. İşte bu eğilim, tek-
noloji şirketlerini BT ve bulut bilişim alanında
yeni girişimlerde bulunmaya ve yeni ürünler ta-
sarlayarak hem büyük şirketlere hem de KO-
Bİ’lere sunmaya itiyor. Arena Bilgisayar’ın bir
yılda kendi kaynaklarıyla geliştirdiği, bir ay ön-
ce de piyasaya çıkardığı bulutum.com adlı plat-
formu da bu girişimlerden biri olarak öne çıkı-
yor.

Arena Bilgisayar, KOBİ’lerin dijital dönüşümünü hızlandırmak amacıyla tasarladığı bulutum.com ile
KOBİ’lerin bilişim altyapısına yönelik ilk yatırım giderlerini yüzde 80 azaltmayı hedefliyor. Arena
Yazılım ve Güvenlik Departmanı Müdürü Musa Haşap, bu platformla KOBİ’lere ihtiyaç duydukları iş ve
yazılım çözümlerini entegre şekilde bulut üzerinden sunduklarını dile getiriyor. 2017 sonunda 700 bin
KOBİ’ye ulaşmak ve platformdaki çözüm sayısını 100’ün üzerine taşımak planlanıyor.

Ceren Oral / coral@ekonomist.com.tr

5 adımda bulutum.com

1Aylık ödeme olanağı: Bulutum.com yıllık veya tek seferde ödeme sistemiyle
tüm maliyete toplu olarak katlanma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Şirketler veya girişimciler kullandığı kadar bilgisayarda, kullandığı gün kadar
ödeme yapıyor.

2Tahsilat kolaylığı: Bulutum.com iş ortaklarının faturaların tahsilat ve takip
maliyetlerini ortadan kaldırıyor. Arena’nın bayilerine ve Arena bayilerinin

kendi müşterilerine yapacakları ürün ve hizmet satışlarını kredi kartı ile tahsil
etmelerine yarayan ödeme sistemi altyapısı olan ve BDDK onaylı PCI-DSS
sertifikasına sahip PayNet ile güvenli ödeme gerçekleşiyor.

3Çözüm ortağı: Platform dünyada yaygın olarak kullanılan iş ve yazılım
ürünlerinin yanı sıra yerel ve sektörel ürünleri tek elden sunuyor. Şirketler

müşterilerine özgün çözümlerle gidiyor.

4Bulutum Akademi: İş ortakları ihtiyaç duydukları dokümanlara, eğitimlere,
videolara ve etkinlik haberlerine, online ve canlı olarak Bulutum

Akademi’den ulaşabiliyor. 

5Destek: Bulutum.com ekibi, satış öncesi ve sonrasındaki her türlü sorunda
şirketlerin yanında yer alıyor ve onlara destek sağlıyor.
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700 bin KOBİ’yi hedefliyor
Bulut hizmetleri satan bir sanal alışveriş por-

talı olarak tasarlanan ve uçtan uça entegre bu-
lut çözümleri sunan bulutum.com, KOBİ’lere sa-
tış öncesi ve sonrası destek sağlayan, eğitim ve-
ren, ödeme-yönetim kolaylıklarıyla iş ortakları-
nın iş hacmini artıran, maliyetlerini düşüren bir
üyelik platformu olarak çalışıyor. Sunulan çö-
zümler arasında web sitesi, saha yönetimi, ön
muhasebe ve hukuk uygulamaları, işletim sistemi
ve data güvenliği, e-dönüşüm, personel yöneti-
mi, çağrı merkezi gibi hizmetler yer alıyor. Böy-
lece tüm sektörlerden KOBİ’ler bulutum.com’dan
yararlanabiliyor. Ayrıca Arena Bilgisayar’ın alt-
yapısıyla oluşturulduğundan, platform Are-
na’nın global ve yerel bulut tedarikçilerini de sis-
teme adapte edebiliyor. 

Arena Bilgisayar, 2016’da 2015’e göre yüz-

de 10,4 artışla 1,6 milyar TL’lik satış rakamına
ulaştı. Brüt kârı yüzde 6,7 artışla 97,2 milyon
TL’ye, net kârı yüzde 12,1 artışla 14,2 milyon TL’ye
yükseldi. 2016’yı birçok olumsuzluğa rağmen iyi
sonuçlarla geride bıraktıklarını söyleyen Musa Ha-
şap, 2017’de bulutum.com’un şirket cirosunda
yüzde 1’lik pay alacağı, üç yılda bu oranın en az
yüzde 5’e ulaşacağı bilgisini veriyor. “İlk etapta
200-400 bin arasında KOBİ’ye hitap edeceğiz.
2017 sonunda hedefimiz 700 binden fazla KO-
Bİ’ye ulaşmak” diyor. 

Arena Bilgisayar’ın bulutum.com’a yönelik
diğer hedefleri arasında, 2017 sonuna kadar bu-
lutum.com’daki çözüm sayısını 100’ün üzerine
taşımak bulunuyor. 2020’de tüm şirketlerin
yüzde 90’ının bulut bilişim kullanacağı öngörü-
sünden hareketle 2020’ye gelindiğinde platfor-
mun, içinde iş uygulamaları, depolama, güven-
lik, nesnelerin interneti (IoT), dikey çözümler gi-
bi farklı kategorilerin olduğu, toplam 300 fark-
lı bulut çözümünü sunan bir yapı haline gelme-
si planlanıyor.
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Girişimcilere destek olacak
Bulut teknolojisinin Türkiye’de geleceği

oluşturacak sektörlerden biri olarak büyüdüğü-
nü söyleyen Arena Yazılım ve Güvenlik Depart-
manı Müdürü Musa Haşap, bulutum.com ile te-
mel hedef kitlelerinin KOBİ’ler olduğunu söylü-
yor. Bunun nedenini, “Türkiye’de teknolojiye ula-
şabilme oranı çok düşük olan KOBİ’ler, maliyet-
lerini yönetebilme noktasında sıkıntı yaşıyor” di-
yerek açıklıyor ve bu platformla KOBİ’leri dijital
dünyaya taşıyacaklarını, KOBİ’lerin bulut tek-
noloji, bilişim ve IT altyapı alanına yaptıklarını
ilk yatırımı yüzde 80 düşüreceklerini kaydediyor.
“KOBİ’ler ilk kez teknoloji giderlerini yıllık ola-
rak değil kullandığı gün ve kişi sayısı kadar öde-
yecek. Bu sayede ellerindeki fonu yeni buluşlar
veya işleri büyütmek için kullanabilecek” diye de-
vam ediyor.

“Yerel şirketlerin 
buluta yatırımı artmalı”
İş ortakları ve kurumsal
şirketler için bir ‘teknoloji
çözüm merkezi’ haline gelmeyi
amaçladıklarını ifade eden Musa
Haşap, bulutum.com’un bu
amaca ulaşmada başlangıç
olduğunu kaydediyor. Dikey
sektörlere ve teknolojik
ihtiyaçlara odaklı özel çözümler
oluşturma planları olduğu
bilgisini de aktarıyor. 
KOBİ segmentindeki bir son
kullanıcıya ancak bulut bilişim
ile teknoloji
kullandırılabileceğini, çünkü
KOBİ’lerin odağının ‘çözüm’
olduğunu dile getiren Musa
Haşap, bu nedenle yerel
şirketlerin bu alana
yatırımlarının katlanarak
artması gerektiğini söylüyor.
Türkiye’deki bulut bilişim
pazarının 2020’de 142 milyon
dolar büyüklüğe ulaşabilmesi
için de yerel tedarikçilere
ihtiyaç olduğunu hatırlatıyor.

MUSA HAŞAP
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Tekstil, film malzemesi yapımı, hayvancılık gibi
50’den fazla sanayi kolunun en önemli ham-
maddesi olan pamuk için önemli bir proje baş-
latılıyor. Ekolojik yapısı nedeniyle bu üretim ala-
nında şanslı ülkelerin başında gelen Türkiye; Çin,
Amerika, Hindistan, Pakistan ve Özbekistan ile
birlikte dünya pamuk üretiminin yaklaşık yüzde
75’ini gerçekleştiriyor.

Türkiye’de pamuk üretiminin yüzde 42’si ise
Şanlıurfa’da yapılıyor. Bu büyük üretim, GAP çift-
çilerinin ve pamuk hammaddesini işleyen KO-
Bİ’lerin en önemli gelir kaynağını oluşturuyor.

Orta vadede Şanlıurfa’daki sulanabilir ara-
zilerin artacak olması ise pamuk ekim alanları-
nın genişlemesiyle birlikte bölgenin refah sevi-
yesinin yükselmesi beklentisini doğuruyor. An-
cak bu beklentinin gerçeğe dönüşebilmesi için
bölgede yetiştirilen pamuğun diğer illerle reka-
bet edebilecek seviyeye yükseltilmesi gerekiyor.
Türkiye ve Avrupa Birliği mali işbirliği anlaşma-
sı çerçevesinde 2007 yılından bu yana yürütü-
len Rekabetçi Sektörler Programı’nın projele-
rinden biri de ‘Pamuk Lifi Üretiminde Bölgesel
Sınai İşbirliği Projesi’ yaklaşık 7 milyon Euro ya-
tırımla hayata geçiriliyor. Proje ile pamuk lifinin
kalitesinin ölçülerek sınıflandırılabilmesini, böy-
lece kalite standartlarının iyileştirilmesi, işlet-
meler arasında işbirliği sağlanması, kalitenin sür-
dürülebilir ve ölçeklenebilir düzeye çıkarılarak
rekabet gücünün artırılmasını hedefliyor. GAP
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Mer-

Pamukta rekabet gücü
artırılacak

Türkiye ve Avrupa Birliği mali işbirliği anlaşması çerçevesinde 2007 yılından bu yana yürütülen
Rekabetçi Sektörler Programı’nın projelerinden biri de ‘Pamuk Lifi Üretiminde Bölgesel Sınai İşbirliği
Projesi’ yaklaşık 7 milyon Euro yatırımla hayata geçiriliyor. GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve
Eğitim Merkezi Müdürü Mehdi Sümerli, “Proje ile Şanlıurfa ve Diyarbakır'da pamuk çırçır
işletmelerinin, iplik üreticileri ve tekstil sektörünün uluslararası rekabet gücünü artıracağız” diyor. 

Burcu Tuvay / btuvay@ekonomist.com.tr

“Dünyanın önde gelen oyuncuları arasındayız” 2015 TÜİK
verilerine göre Türkiye dünya pamuk üretiminde 434 bin hektar ekim alanı, 2
milyon 50 bin ton kütlü, 738 bin ton lifli pamuk üretimiyle Hindistan, Çin,
ABD, Pakistan, Brezilya, Özbekistan’ın ardından 7’nci sırada geliyor. Dünya lif
pamuk veriminin en yüksek olduğu ülke Avustralya. Ülkemiz verimlerinde ise
son yıllarda sürekli bir artış yaşanmış olup 2015/16 sezonunda Türkiye pamuk
veriminde 2’nci sıraya yükseldi. Tüketimde ise Çin, Hindistan ve Pakistan’ın
ardından 4’üncü sırada bulunan Türkiye, pamuk üretiminde dünyanın önde
gelen aktörleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin pamuk üretiminin yaklaşık
yüzde 60’ını karşılayan Şanlıurfa ve Diyarbakır, ekim alanlarının genişliği
bakımından özel bir konuma sahip.

MEHDİ SÜRMELİ
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Bölgesi’nde üretilen pamuğun uygun koşullar-
da kalite tayininin yapılması ve çırçır-presse iş-
letmelerinin tek balya sistemine geçişini sağla-
mak amacıyla 50 çırçır-presse işletmesine nu-
mune alma ekipmanları sağlanacak. Yine GAP
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Mer-
kezi Müdürlüğü (GAPUTAEM) bünyesinde nu-
munelerin analizini yapacak uluslararası akre-
ditasyonu olan bir laboratuvar kurulacak.

Proje ile Şanlıurfa ve Diyarbakır'da çırçır-
lanmış ve balyalanmış pamuğun kalite standar-
dının tayini ile pamuk çırçır işletmelerinin rekabet
gücünün ve buna bağlı olarak iplik üreticileri ve
tekstil sektörünün de uluslararası rekabet gü-
cünün artırılması amaçlanıyor. Proje ile Diyar-
bakır’da yer alan GAP Uluslararası Tarımsal Araş-
tırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne (GAPU-
TAEM) uluslararası akreditasyonu olan lif kalite
analiz laboratuvarı ve depo kurulacak. 

Sonraki aşama neleri kapsayacak?
Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gös-

teren çırçır işletmelerine numunelerin tek bal-
ya sistemine göre alınmasını sağlayacak numu-
ne alma bıçakları, hassas terazi alınacak. Nu-
munelerin hangi çırçır-presse işletmesine ait ol-
duğunu bilmek için barkod sistemi oluşturula-
cak. İşletmelerden alınan numunelerin labora-
tuvara ulaştırılması için forklift, minibüs ve kam-
yon gibi gerekli nakliye araçları temin edilecek.
Kümelenme aracılığıyla pamuk çırçır işletmele-
rinin iş ağlarının genişletilmesi sağlanacak, pa-

zarlama ve bilgilendirme amaçlı bir portal da
oluşturulacak. Böylelikle KOBİ’lerin pazar ve ti-
caret hacimleri artacak, kurulacak uluslararası
akreditasyonu olan lif kalite analiz laboratuva-
rı sayesinde çırçır-presse işletmelerinin altyapı
ve standardizasyonu geliştirilecek.

Kaç üreticinin bu projeden yararlanması he-
defleniyor?

Bölgede faaliyet gösteren tüm pamuk üre-
ticileri projeden yararlanabilir. Ancak hedef gru-
bumuz üreticilerden ziyade söz konusu kütlü ürü-
nü alan çırçır-presse işletmeleridir. Projemiz ay-
nı zamanda ülkemizdeki tüm pamuk ve tekstil
sektörünün hizmetine açık olacak.

İhracat konusundaki hedefleriniz neler?
Rekabetçi Sektörler Programı doğrudan teş-

vik uygulamıyor. Üreticilerin, KOBİ’lerin altyapı
sorunlarına çözüm bularak, ortak kullanım tes-
isleri kurarak, bölgelerin rekabet güçlerini artı-
racak projeleri hayata geçirerek destek sağlıyor.
Bu bağlamda, Pamuk Lifi Üretiminde Bölgesel Sı-
nai İşbirliği Projesi, kalite standartlarını ulus-
lararası standartlara yükselterek ihracata da doğ-
rudan katkı sağlamış olacak. Bu amaçla biri Şan-
lıurfa’da diğeri İstanbul’da olmak üzere iki tane
uluslararası Business Brokerage Etkinliği dü-
zenlenerek yerel aktörler ile yabancı pamuk li-
fi alıcılarının bir araya getirilmesi ve ileriye dö-
nük ticari işbirliklerinin kurulması sağlanacak-
tır. Söz konusu etkinliklerden ilki Şanlıurfa’da ya-
pıldı.
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“YENİ İŞ ALANLARI OLUŞACAK”
Pamuk bölgeye önemli ekonomik katkı
sağlayan tarım ürünlerinin başında geliyor.
Projenin ilerleyen aşamalarına paralel olarak
yeni iş alanlarının oluşacağına ve istihdama
da doğrudan katkı sağlanacağına inanıyoruz. 

kezi (GAPUTAEM ) Müdürü Mehdi Sümerli, “Pro-
je ile Şanlıurfa ve Diyarbakır'da çırçırlanmış ve
balyalanmış pamuğun kalite standardının tayi-
ni ile pamuk çırçır işletmelerinin rekabet gücü-
nün ve buna bağlı olarak iplik üreticileri ve teks-
til sektörünün de uluslararası rekabet gücünün
artırılması amaçlanıyor” diyor. Sümerli, sorula-
rımızı şöyle yanıtladı:

Pamuk Lifi Üretiminde Bölgesel Sınai İşbirliği
Projesi hakkında bilgi verir misiniz?

Türkiye ve Avrupa Birliği mali işbirliği an-
laşması çerçevesinde 2007 yılından bu yana yü-
rütülen Rekabetçi Sektörler Programı’nın proje-
lerinden biri de ‘Pamuk Lifi Üretiminde Bölgesel
Sınai İşbirliği Projesi’. Proje yaklaşık 7 milyon Eu-
ro yatırımla hayata geçiriliyor. Proje ile pamuk li-
finin kalitesinin ölçülerek sınıflandırılabilmesini,
böylece kalite standartlarının iyileştirilmesi, iş-
letmeler arasında işbirliği sağlanması, kalitenin sür-
dürülebilir ve ölçeklenebilir düzeye çıkarılarak re-
kabet gücünün artırılmasını hedefliyor.

Projenin üreticiye nasıl bir katkı sağlama-
sı bekleniyor? 

Pamuk çırçırlama işleminde liflerin to-
humlardan ayrılması ve standart bir kalite oluş-
turularak sürdürülebilirliğin sağlanması KO-
Bİ’ler ve tekstil sektörü açısından büyük önem
taşıyor. Şanlıurfa ve Diyarbakır pamuğunda ka-
lite standartlarının gereken seviyesinde olmaması
ise pamuğa bağlı sektörlerin rekabet gücünü dü-
şürüyor. Proje ile Şanlıurfa ve Diyarbakır’da ka-
lite standartları yükseltilerek pamuk çırçır üre-
ticilerinin rekabet gücünün artırılması ve üretim
kalitesine bağlı olarak iplik üreticileri ve tekstil
sektörüne yüksek katma değer sağlanması he-
defleniyor.

Bu proje dahilinde olan laboratuvarda ne gi-
bi araştırmalar yapılacak? Üretici bu projeden na-
sıl yararlanacak?

Proje, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğı’na bağlı GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma
ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü (GAPUTEM) tara-
fından Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanlığı Reka-
betçi Sektörler Programına sunuldu. Proje, pa-
muk lifinin kalitesinin ölçülerek sınıflandırıla-
bilmesini, böylece kalite standartlarının iyileşti-
rilmesi, işletmeler arasında işbirliği sağlanma-
sını, kalitenin sürdürülebilir ve ölçeklenebilir dü-
zeye çıkarılarak rekabet gücünün artırılmasını he-
defliyor.

Proje kapsamında Güneydoğu Anadolu
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Gayrimenkul alım satımı, yabancı şirketlerin Tür-
kiye’ye girmesi ve gayrimenkul danışmanlığı mes-
leğinin ortaya çıkmasıyla çok daha profesyonel
bir hale geldi. Bugün belli markaların çatısı al-
tında hizmet veren eğitimli danışmanlarla gay-
rimenkul alım satımı yapmak mümkün. Dört gi-
rişimcinin kurduğu Yuvako ise bu işi bir üst bo-
yuta taşıyor. Melih Herman, Selen Erdem, Can
Erenberk ve Altay Tınar’ın kurduğu Yuvako, em-
lak danışmanlığı işini dijital hale getiriyor.

Daha önce uluslararası şirket ve internet gi-
rişimlerinde ticaret, pazarlama, teknolojik çö-
zümler ve akıllı uygulamalar üzerine çalışan gi-
rişimciler, sektörde farklılık yaratma fikriyle yo-
la çıkıyor. Gayrimenkul alım satımının bir insa-
nın hayatındaki en önemli ticari kararlardan bi-
ri olduğuna dikkat çeken Altay Tınar, “Bu aynı za-
manda zorlu bir süreç. Bu kararın Türkiye’de ha-

la klasik ‘emlakçı’ modeli çerçevesinde düşük bir
müşteri memnuniyeti ve sınırlı bir verim ile ve-
rilmesi, bizim gibi yenilikçi teknolojilere hakim
bir ekipte çok daha iyisinin mümkün olduğu fik-
rini uyandırdı” diyor.

Bu sayede gayrimenkul satmak ya da almak
isteyen kişilerin yaşadığı problemlere teknolojik
ve müşteri memnuniyeti odaklı çözümler sunan;
onların daha hızlı ve kolay anlaşmalar yapmalarını
sağlayan Yuvako ortaya çıkıyor. Yuvako üzerine
çalışmaya 2016’nın nisan ayında başlayan giri-
şimciler kaynaklarını öncelikle doğru ekibi top-
lamak için ayırıyor ve aynı yılın ekim ayında ürü-
nü piyasaya sunuyor.

Yeni nesil teknoloji kullanıyor
Yuvako’yu kısaca yeni nesil ve teknolojik bir

gayrimenkul ofisi olarak tanımlamak mümkün.

Site, evini kısa zamanda satmak isteyen ya da ye-
ni bir ev almak isteyen kişilerin tüm ihtiyaçları-
nı, sürecin en başından tapuda son imzaya ka-
dar takip edip, her aşamada modern ve tekno-
lojik metotlar ile çözüm üretiyor. Tınar, internet,
yazılım ve pazarlama alanında akıllı teknolojile-
ri ileri seviyede kullanmalarının eski alternatif-
ler arasında farklılaşarak öne çıkmalarını sağla-
dığını söylüyor.

Günümüz şartlarında hızlı ev satabilmek için
klasik yöntemlerden fazlasını yapmak çok önem-
li. Afiş asmak ve bilinen ilan sitelerini kullanma-
nın öteside, ciddi alıcılara hızla ulaşacak satış-
pazarlama aktivitelerini kurgulamak gerekiyor.
Yuvako, diğer emlak ofislerinin kullanmadığı tek-
nolojik yöntemleri kullanıyor. Örneğin bağımsız
kurumlara profesyonel ve tarafsız değerleme ra-
porları hazırlatıyor. İnternette ve geleneksel mec-
ralarda modern pazarlama aktiviteleri kurgulu-
yor. Tınar, böylece klasik yöntemlere göre 10 ka-
ta kadar daha fazla talep oluşturarak, evin kısa
sürede doğru fiyata satılmasını sağladıklarını söy-
lüyor.

Yuvako, öncelikle satmak istediğiniz evi
Türkiye’de bir ilk olan teknolojisi sayesinde 3D or-
tamda oda oda dolaşılabilir hale getiriyor. Bu da
aynı anda yüzlerce kişinin evi bizzat yerinde gör-

Emlak danışmanlığını
dijitalleştirdi

Emlak danışmanlığını dijital hale getiren Yuvako, Melih Herman,
Selen Erdem, Can Erenberk ve Altay Tınar tarafından kuruldu. 2017
başında Miami’de ilk yurtdışı şubelerini açtıklarını söyleyen sitenin
kurucularından Altay Tınar, “Şu anda Miami ve İstanbul çapında
hizmet veriyoruz. Önümüzdeki dönemde büyük şehirler öncelikli
olmak üzere Türkiye geneline yayılmayı hedefliyoruz” diyor. 

GARANTİPARTNERS

GarantiPartners’dan destek alıyor Yuvako’yu kurarken gayri-
menkul danışmanlığı gibi geleneksel ve eski yöntemler ile çalışan bir sektörün
ancak teknoloji girişimcileri tarafından değiştirilebileceğine inandıklarını söyle-
yen Tınar, bu nedenle Garanti Bankası’nın teknoloji ve inovasyona değer veren
girişimcileri desteklemek için kurduğu GarantiPartners’ı da yakından takip et-
tiklerini belirtiyor. Yuvako’nun internet üzerinden üç boyutlu ev gezme teknolo-
jileri, akıllı eşleştirme algoritmaları ve modern pazarlama yöntemlerinin
GarantiPartners felsefesi örtüşen alanlar olarak öne çıktığını belirten Tınar, “Bu
sayede biz de GarantiPartners bünyesine katılan Türkiye’deki ilk gayrimenkul
danışmanlığı şirketi olduk” diyor.
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mek zorunda kalmadan oradaymış gibi incele-
mesini ve sadece ciddi alıcıların ziyaret etmesi-
ni sağlıyor. Özellikle satışa çıkarttığı evde halen
oturan ya da kiracısı olan mülk sahiplerinin bu
yöntemi ev sakinlerini neredeyse hiç rahatsız et-
mediği için avantajlı bulduğunu söyleyen Tınar,
“Ek olarak, evin ve çevrenin profesyonel fotoğ-
raf ve video çekimi de kurgulanır. Yuvako eviniz
için ürettiği bu özel içeriği, Facebook, Instagram,
Youtube, Google vs. kanallardan ciddi alıcıların
önüne çıkartmak için yatırım yapar. Bu sayede
eski ve bilinen emlakçı yöntemlerine göre çok da-
ha kısa sürede satış yapabildiğimizi defalarca gör-
dük” diyor.

başladı. Bunun ilk örneğini İstanbul’da Zekeri-
yaköy’ün köklü gayrimenkul ofislerinden Vis Gay-
rimenkul ile başlatan şirket, 2017 yılı başından be-
ri Zekeriyaköy bölgesinde YuvakoVis markası al-
tında hizmet veriyor.

Şu anda İstanbul çapında gayrimenkul da-
nışmanlığı hizmeti verdiklerini söyleyen Altay Tı-
nar, önümüzdeki dönemde büyük şehirler önce-
likli olmak üzere Türkiye geneline yayılmayı he-
deflediklerini belirtiyor. Yaklaşık 1 milyon TL ya-
tırımla kurulan Yuvako, henüz hiç yatırım alma-
dı. Tınar, büyüme planları çerçevesinde Yuvako’ya
katkı sağlayacak birikim ve deneyimde yatırım-
cılar ile de görüşmelerinin sürdüğünü söylüyor. 

Ayşegül Sakarya Pehlivan / asakarya@ekonomist.com.tr

Yuvako’nun şu anda portföyünde yüzlerce
ikinci el konut ve 13 adet sıfır inşaat projesi bu-
lunuyor. Bugüne kadar 3 binin üzerinde alıcı ve
satıcı adayı hizmetlerden faydalanmak için site-
ye başvurdu. Bireysel satıcıların yanında inşaat
firmaları da potansiyel alıcılara ulaşıp projeleri-
ni hızlıca satmak için Yuvako’yu kullanıyor. Yeni
projelere yönelik, alıcı adaylarını doğrudan on-
ların satış ofislerine yönlendirilen çalışma mo-
delleri bulunuyor. Projelerin örnek daireleri in-
ternette üç boyutlu gezilebilir hale getirebiliyor.

Deneyimli ofislerle anlaşıyor
Her ay 10’un üzerinde satış ve kiralama an-

laşmasına aracılık ettikle-
rini söyleyen Tınar, “Bu ra-
kam da hızla artmakta. Çok
yakında hedefimizde bu
rakamı günde bir eve ka-
dar yükseltmek var. Bu yı-
lı bizim için farklı büyüme
metotlarını birlikte kur-
gulayıp uygulama yılı ola-
rak öngörüyoruz” diyor. 

Yuvako’nun yenilikçi
ve müşteri memnuniyeti
odaklı felsefesine inanan
tecrübeli ofisler ile birlik-
te çalışmalar yürütmeye

MELİH HERMAN SELEN ERDEM CAN ERENBERK ALTAY TINAR

Miami’de ofis açtı
Şirket, ilk yurtdışı açılımını ABD
Miami’den yaptı. 2017 yılının
başında ABD Miami’de ofis
açtıklarını söyleyen Tınar,
“Birçok yatırımcımız düşük kira
çarpanları ve diğer avantajları
nedeniyle Miami’den ev almaya
sıcak bakıyor. Yurtdışı projeleri
Yuvako için aynı zamanda önemli
bir büyüme stratejisi olarak da
öne çıkıyor” diyor. 
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Hayatındaki ihtiyaçları işe dönüştüren birçok gi-
rişimci vardır. Gökhan Örmen de onlardan biri.
Henüz 20’li yaşlarda bir tekstil şirketinde üst dü-
zey yönetici olarak görev yaptığı sırada, saçla-
rını kaybetmeye başlayan Örmen, bu sorununa
çare ararken kendi işinin patronu oldu. ABD’ye
yaptığı iş seyahatinde kellik problemi için önce
saç ekim merkezlerinin kapısı çaldı. Ancak uy-
gulamanın yüksek fiyatı nedeniyle bu yöntem-
den vazgeçti. Artından protez saç uygulama-
sından haberdar oldu. Bu yöntemin eski saçla-
rına yakın bir görüntü sağlayacağını da görün-
ce buna yöneldi. Önce kendisi için sipariş verdi.

Uygulamayı ABD’de yaptırıp Türkiye’ye
döndü. Ancak protez saçlarının bakımı için ay-
da bir ABD’ye gitmesinin mümkün olamayaca-
ğını düşünerek bu işi Türkiye’ye taşımaya karar
verdi. ABD’deki merkezde protez saçın uygula-
masından bakımına kadar işin tüm inceliklerini
öğrendi. Sonra da 1991 yılında çalıştığı tekstil şir-
ketinden istifa edip bu alana yatırım yaptı. Ör-
men, Levent’te Türkiye’nin ilk protez saç mer-
kezi Hair Desing Centers’ı (HDC) kurdu.

70 satış noktası var
O dönem ürünleri ‘mucize peruk’ olarak ba-

sında sıkça yer aldı. Zamanla işin boyutu biraz
şekil değiştirdi. Türkiye’de bayilik şeklinde bü-
yüyen şirketin bugün 15 ilde bayisi ve Türkiye ge-
nelinde 70 satış noktası var. Örmen, son bir yıl-
dır da saç işinin farklı bir alanına adım attı. Me-

Saç problemi 
yeni iş alanı yarattı

dikal saç protezi sektörünün ‘Ferrari’si’ olarak
tanımlanan İtalyan ‘Cesare Ragazzi' markasının
Türkiye temsilciliğini yürütüyor. Markanın üret-
tiği özel protez saçların Türkiye’deki uygulama-
sını ve satışını yapan Örmen, geçen yılki 400 bin
Euro’luk cirolarında bu yıl yüzde 30’luk büyüme
hedeflediklerini söylüyor.

Tıp merkezlerine girecek
İtalyan medikal protez saç markası Cesare

Ragazzi aslında, İkinci Dünya Savaşı yıllarında ga-
zilere protez el, kol, bacak üreten bir firma. Bu
teknolojiyi son 40 yıldır saç derisi üzerinde kul-
lanan şirket,  gerçeğinden ayırt edilemeyen pro-
tez saçlar üretiyor. Üstelik tamamen el işçiliği-
ne dayanan bir üretimi söz konusu. Antibakte-
riyel özelliği bulunan bu ürünleri saç kıran olan-
lar, kemoterapi ve radyoterapi görenler kulla-
nabildiği gibi saç seyrekliği sorunu yaşayanlar

da tercih ediyor. Uygulama sırasında ise piya-
sadaki diğer protezlerin aksine  tek bir saç teli
dahi kesilmiyor. 

Şirketin; ABD, Kanada, Brezilya, Hindistan,
İngiltere olmak üzere 6 ülkede kendi uygulama
merkezlerinde, tıp merkezleri ve hastanelerde
bu hizmeti sunduğunu belirten Cesare Ragazzi
Türkiye Koordinatörü Gökhan Örmen, Cesare Ra-
gazzi’nin Londra'daki ünlü Harrods mağazasın-
da kendilerine özel alanlarının da bulunduğunu
söylüyor.

Saç problemine ABD’li bir saç protez şirketinde çözüm bulan Gökhan Örmen, sonrasında bunu işe
dönüştürdü. 1991 yılında çalıştığı tekstil şirketinden istifa edip Hair Desing Centers’ı (HDC) kuran
Örmen, son bir yıldır da İtalyan medikal protez saç markası Cesare Ragazzi'nin ürünlerinin Türkiye'de
uygulamasını ve satışını yapıyor. Örmen, “Gerçek saç fonksiyonlarına sahip ürünler sunan bu
markanın etkisiyle 400 bin Euro’luk ciromuzda bu yıl yüzde 30’luk büyüme hedefliyoruz” diyor. 

100’den fazla 
uyguluma
Türkiye'de Cesare Ragazzi’nin
protezlerini bir yılda 100'den
fazla kişiye uyguladıklarını dile
getiren Örmen, “Biz saçın kalıbını
alıp İtalya’ya gönderiyoruz. Ürün
hazırlanıp en geç bir ayda bize
geliyor. Bunun ardından da
uygulamasını yapıyoruz. Diğer
ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de
de kısa süre sonra hastaneler ve
tıp merkezlerinde de uygulamaya
başlamayı planlıyoruz. Buna
yönelik çalışmalarımız var.
Gerçek saç fonksiyonlarına sahip
olan bu ürünün fiyatı ise 4 bin
Euro'dan başlıyor” diye anlatıyor.   

26 MART 2017
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150 yıldan fazladır faaliyet gösteren ancak bu-
tik büyümeyi tercih eden Beyaz Fırın, AB paza-
rına girmeyi hedefliyor. Etiler şubesini geçtiği-
miz aylarda faaliyete geçiren Beyaz Fırın, iki yıl
için İstanbul’da yeni bir şube planlamıyor. Şir-
ket yönünü Avrupa’ya çevirmiş durumda.

Beyaz Fırın'ın hikayesi, 1800'lerin ortasın-
da, Balat'ta başlıyor. Büyük dede Kozma Stoya-
nof ailesini Mekadonya’da bırakarak amcaları-
nın yanına İstanbul’a geldi. Balat'ta açtığı simitçi
dükkanı, ardından yanına yerleşen ailesinin ve
‘Beyaz Fırın' markasının beş nesillik hikayesinin
doğduğu yer oldu. İlerleyen dönemde Stoyanof,
üç oğlu için Karaköy, Üsküdar ve Sarıyer'de de
şubeler açtı. Ancak zamanla bunların ikisi ka-
pandı. 1936’da açılan Kadıköy şubesi ise bu-
günlere kadar ayakta kalmayı başardı. Beyaz Fı-
rın 2000’li yıllardan itibaren şubeleşmeye baş-
ladı. Kadıköy’ün ardından Erenköy, Suadiye, Ata-
şehir, Akasya, Çiftehavuzlar, Akasya AVM’nin ar-
dından son olarak geçtiğimiz günlerde Etiler şu-
besi devreye girdi. Yeni şubelerine 9,5 milyon
TL’lik yatırım yaptıklarını söyleyen Beyaz Fırın’ın
5’inci kuşak yöneticisi Nathalie Stoyanof Suda,
“Şu anda yedi şubeye ulaştık. Toplam çalışan sa-
yımız ise 415. Geçen yıl 29 milyon TL olan ciro-
muzu bu yıl 42 milyon TL’ye çıkarmayı hedefli-
yoruz” diyor.

Avrupa Yakası’ndaki ilk şubelerinin Etiler ol-

AB’de Beyaz Fırın
açmayı planlıyor

duğunu da belirten Nathalie Stoyanof Suda, bu
yılki cirolarının yüzde 24’lük kısmının bu şube-
lerinden gelmesini beklediklerini dile getiriyor.

AB’de şu açacak
Asırlık bir geçmişe sahip olan Beyaz Fırın,

agrasif bir büyüme planlamıyor. Yüzde 70 ora-
nında şubelerde üretim gerçekleştirdikleri için
büyük metrekarelerde şubeler açtıklarını söyle-
yen Nathalie Stoyanof Suda, uzun süreder Av-
rupa Yakası’nda yer arayışında olduklarını ve se-
kiz aylık bir çalışmanın sonucunda Etiler şube-

lerini açtıklarını dile getiriyor. Franchise ver-
mediklerini belirten Nathalie Stoyanof Suda,  şun-
ları ekliyor: “Önümüzdeki iki yıl içinde İstanbul’da
başka şube açmayı planlamıyoruz. Ancak yurt-
dışı planlarımız var. İki yıl içinde Avrupa’da uy-
gun bir ülkede şube açmaya hedefliyoruz. Şu an-
da bununla ilgili çalışıyoruz.”

Ayda 250 bin kişi ağırlıyor
Beyaz Fırın’ın ürün gamı oldukça geniş. Öy-

le ki ürün yelpazesinde 350 çeşit pasta, 63 çe-
şit yemek, 90 çeşit de kahvaltı ürünü bulunuyor.
2012 yılından beri pastane ve restoran hizmeti
verdiklerini belirten Nathalie Stoyanof Suda,
“Müşterilerimizin sabah kahvaltısından akşam ye-
meğine kadar her türlü ihtiyacına cevap veri-
yoruz, Ayda 250 bin kişi ağırlıyoruz. 20 kişilik yö-
netim kadromuz var ve hizmet sektöründe ol-
duğumuz için insan kaynaklarına büyük önem ve-
riyoruz. Çalışanlarımızın eğitimlerine çok önem
veriyoruz. Geçen yıl her çalışanımıza 10 saat eği-
tim verdik. Bu yıl bunu yüzde 50 oranında ar-
tırmayı planlıyoruz” diye anlatıyor. 

1800’lerden beri yeme-içme sektörün içinde olan Stoyanof
Ailesi’nin 5’inci kuşak temsilcisi Nathalie Stoyanof Suda, Beyaz
Fırın’ın yedinci ve İstanbul Avrupa Yakası’ndaki ilk şubesini
geçtiğimiz günlerde Etiler’de açtı. Bu şubenin cirolarının yüzde
24’luk kısmını karşılamasını beklediklerini söyleyen Suda, “Bu yıl
42 milyon TL ciro hedefliyoruz. İki yıl içinde de AB’de şube açma
planımız var” diyor.  

Kurumsal satışı da var
Son üç – dört yıldır kurumsal

satış ayaklarının da büyüdüğünü
anlatan Nathalie Stoyanof Suda,
“Bunun için ayrı bir departman
da kurduk. Hem catering hem de
kurumsal ürün satışımız söz
konusu. Ayrıca ‘Chocalat Chez
Nathalie’ bir butik çikolata
markamız var bünyemizde. O da
büyüme trendinde. Belçika
çikolatası kullanıyoruz ve el
yapımı çikolatalarımız büyük ilgi
görüyor” diyor.

NATHALIE STYANOF SUDA
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Türkiye’nin bulut alt yapısı ve servis sağlayıcı
alandaki ilk girişimlerinden biri olan SkyAtlas,
2013 yılında kurulmuş olmasına rağmen önem-
li başarılara imza attı. Bulut sunucu, yedekleme,
blok depolama, nesne depolama, ağ altyapısı, fe-
laket kurtarma desteği gibi geniş bir yelpazede
ürün ve hizmet ürettiklerini belirten SkyAtlas
CEO’su Levent Kocatürk, kendi alanında yenilikçi
ürünler sunmaya devam ettiklerini söylüyor.

Sundukları ürünlerle birçok ilke imza at-
tıklarını ve bu doğrultuda ilk melek yatırımı Re-
vo Capital’den aldıklarını ifade eden Levent Ko-
catürk, şu dönemde ikinci tur yatırım için de gö-
rüşmeler yürüttüklerini anlatıyor. Görüşmeler
sonrasında yurtdışına gitmek gerekebileceğini de
aktaran Levent Kocatürk, sorularımızı aşağıda-
ki gibi yanıtladı:

SkyAtlas girişiminin yola çıkış süreci ve bu-
gün geldiği noktayı değerlendirir misiniz?

SkyAtlas, kendi teknolojisi ile gerçek bulut
altyapısı ve servisleri sunan Türkiye'nin ilk ve tek
yerli bulut servis sağlayıcısı. Kartaca şirket
bünyesinde yer alan SkyAtlas’ın kurucusu Mu-
rat Avcı. Start up’ların kuruluş hikâyesi bir is-
yandır. Bir bayi açtığınızda bu bir girişim değil-
dir. Girişimci, ‘ben bugüne kadar şöyle bir ko-
nunun yapılışını değiştirdim’ demektir. Yapıl-
mayanı yapıp, bir işleyişi değiştirmektir. Biz de

SkyAtlas, yeni yatırım
için görüşme masasında 

Bulut altyapısı ve servisi sağlayan SkyAtlas, iki yıl önce 
Revo Capital’den ilk yatırımını aldı. Şirket şimdilerde ikinci 
tur yatırım için Ortadoğulu, Avrupalı ve Amerikalı fonlarla
görüşmelere başladı. Geçen süreçte yeni ürünleri hayata
geçiren şirketin CEO’su Levent Kocatürk, ikinci tur yatırım için
görüşmeler yürüttüklerini söylüyor. Bu doğrultuda yurtdışına
gitmek üzere çalışmalar yapılıyor. 

Sibel Atik / satik@ekonomist.com.tr

LEVENT KOCATÜRK
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Görüştüğünüz yatırımcılar kimler?
Bir isim vermek mümkün değil fakat  Or-

tadoğu, Avrupa ve Amerikalı fonlarla görüşü-
yoruz. Bunun için ön görüşmeler sonrasında yurt-
dışına gitmek de gerekebilir. 

Nasıl bir hizmet için bu işe adım attınız?
‘Gerçek bulut’ ürün ve hizmetlerinin araş-

tırma-geliştirme sürecini, üretim ve yönetimini
sunuyoruz. Bu anlamda dediğim gibi Türkiye'nin
ilk yerli bulut servis sağlayıcısıyız. Bulut sunu-
cu, yedekleme, blok depolama, nesne depolama,
ağ altyapısı, felaket kurtarma desteği gibi geniş
bir yelpazede ürün ve hizmet üretiyoruz. Yük-
sek performanslı işlemcilerde çalışan bulut su-
nucular üzerinde yalnızca kullanılan kapasite ka-
dar ödemenin yapıldığı modern IT yönetimi de
sunuyoruz.

Nasıl bir çözüm bu?
Bu yöntemle birkaç tıkla sunucu

açıp saniyeler içinde hazır hale getire-
bilirsiniz. Üstelik snapshot özelliği ile ye-
dekleme ve sunucu açma işlemlerini de
gerçekleştirebilirsiniz. Türkiye'de ilk
nesne depolama hizmeti veren servis
sağlayıcısıyız. Bu çözüm ile her çeşit dos-
yanız SkyAtlas bulut altyapısı üzerinden
yedekli ve dağıtık olarak depolanır ve
web üzerinde her yerden her zaman ula-
şılabilir olur. Öte yandan TÜBİTAK tara-
fından desteklenen ürünlerimizde var.

Bu ürününüzden söz eder misiniz?
SkyAtlas, patenti kendine ait olan ve

TÜBİTAK tarafından desteklenen ‘Canlı Di-
key Ölçeklendirme Teknolojisi’ ile kulla-

nıcılarına kullandığı kadarını ödeme imkanı su-
nuluyor ve böylece IT maliyetlerini düşürmele-
rini sağlanıyor. Operasyonel kolaylık ve esneklik
de sağlayan bu teknoloji ile şirket global pazar-
daki rakiplerinin sunduğu ürün ve hizmetleri Tür-
kiye'de sunarak fark yaratıyor. Veri güvenliği açı-
sından tüm sunucuları Türkiye’de bulunan SkyAt-
las, 7/24 Türkçe teknik servis hizmeti sunuyor.
SkyAtlas’ın altyapısı, NASA, AT&T, eBay, HP gibi
lider şirketlerin de kullandığı bulut teknolojisi olan
‘OpenStack’ üzerinde geliştirildi. 

OpenStack alt yapısı üzerinde olmak ne an-
lama geliyor? Bunun şirket için öneminden söz
eder misiniz? 

Openstack, RackspaceCloud ve NASA tara-
fından geliştirilen, bulut bilişim alt yapısı olarak
kullanılan bir açık kaynak platformu. OpenStack
hesaplama, veri depolama ve ağ gibi dağınık ya-
pıda olan bulut bilişim teknolojilerini bütünleşik
olarak sunuyor. SkyAtlas’ta burada yer alıyor. Bu
özelliğimiz ile Türkiye’nin ve MENA Bölgesinin
OpenStack platformunu kullanan ilk bulut ser-
vis sağlayıcısı olmuş durumdayız. Esnek ve mo-
düler OpenStack mimarisi ile SkyAtlas Türkiye’de
Nesne Depolama (Object Storage) hizmetini bu-
lut üzerinden veren ilk firma olma başarısını da
göstermiş olması çok önemli. Biz bütün tekno-
lojimizi ve AR-GE’mizi bunun üzerine kuruyoruz
ve bölgede de bun anlamda ilk şirketlerden bi-
riyiz. Uluslararası şirketler bizimle işbirliği için
irtibata geçiyorlar. OpenStack üzerinde çalışan
bir takım ürünleri var ve bu ürünlerini Türkiye’ye
adam göndermeden bizimle işbirliği yaparak sun-
mak istiyorlar. 

29MART 2017

Tübitak desteği aldı 
SkyAtlas’ın çalışmalarının
TÜBİTAK TEYDEB fonları ile
desteklendiğini dile getiren
Levent Kocatürk, “Patenti
kendimize ait olan ve TÜBİTAK
tarafından desteklenen ‘Canlı
Dikey Ölçeklendirme Teknolojisi’
ile önemli bir proje geliştirdik.
Bu projenin yanı sıra yeni
ürünlerimizle yine başvuracağız.
Gerek yurtiçinde yaygınlaşmak
gerekse yurtdışı açılımımızı
hayata geçirmek ve
güçlendirmek için bu destekleri
çok önemli buluyoruz” diyor. 

böyle yola çıktık. Bir şeye isyan ettik.
Şirket olarak hedefiniz nedir?
Öncelikle hedefimiz sadece Türki-

ye’de değil bölgede de lider bir oyuncu
olmak. Bu noktada da Orta Doğu, Afri-
ka ve Avrupa bölgeleriyle yakından il-
gileniyoruz. Türkiye’nin gerçek bulut ser-
vis sağlayıcısı olarak yurtdışına açılmak
en önemli hedeflerimiz arasında yer alı-
yor.

Bir süre önce Revo Capital’den ya-
tırım aldınız. Fon ne zaman çıkmayı plan-
lıyor? Böyle bir konu gündemde mi?

Hollandalı bir yatırım fonu olan ve
bulut bilişim, nesnelerin interneti ve ye-
ni nesil e-ticaret servisleri alanında
Türkiye’de çalışan şirketlere erken aşa-
ma yatırım yapan Revo Capital’den ilk melek ya-
tırımı aldık. Şu an gayet iyi gidiyor. Venture ca-
pital fonlar genelde ilk yatırımı yaparlar ve son-
rasında yatırım almanıza ön ayak olurlar. Bizde
de şu an süreç böyle ilerliyor. 
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16.yy'da Osmanlı Dönemi'nde sultan ve pa-
dişahların kaftanlarının yapıldığı Gazian-
tep'in el dokuması kumaşı Kutnu ile gerçek
deriyi birleştirerek tasarlanan çanta marka-
sı Simple Community, iki kadın girişimci ta-
rafından hayata geçirildi. Simple Commu-
nity’nin kurucuları Selay Yarımoğlu ve Övgü
Akdağ, tutku ve hayallerini işe çeviren iki ka-
dın girişimci. Arkadaşlıkları ilkokul sıralarına
dayanan Yarımoğlu ve Akdağ’ın, ortaklıkla-
rı ise girişimci ruhlarının birleşmesiyle can-
landı. Yarımoğlu, Koç Üniversitesi İşletme me-
zunu olup Avrupa'nın farklı yerlerinde kısa dö-
nemli yaşadı ve İtalya'da eğitim gördü. Şu an
İstanbul’da yaşıyor. Övgü Akdağ ise Boğazi-
çi Üniversitesi İşletme mezunu. İspanya'da yük-
sek lisansını yaptı ve İrlanda'da çalışmaya baş-
ladı, şu an ise Amsterdam'da yaşıyor.

Aslında ikisi de kurumsal hayat deneyim-
lerine son verip kendi işinde globalleşme isteği
olan iki arkadaş olarak yola çıktılar. Bakış açı-
ları ve hedeflerinin aynı doğrultuda olduğunu gö-

Tarihi kumaşı
çantaya dönüştürdüler

rünce, denemeye karar verdiler. Girişimlerini ise
2016 yılının Eylül ayında hayata geçirdiler. O gün-
den beri de tek odakları kafalarındaki ürüne ulaş-
mak, pazarlama stratejileriyle markalarını oturt-
mak ve geliştirmek oldu. Akdağ, “Kısacası içi-
mizdeki tutkuyu açığa çıkarıp doğru zamanda bir-
birimize yeşil ışığı yakınca başladık ve devamı gel-

di diyebiliriz. Tabi farklı ülkelerde yaşıyor ol-
mamız da markamızı globalleştirme açısın-
dan bizi çok motive etti” diyor.

Sırt çantasıyla başladılar
Övgü Akdağ, Simple Community’i ‘gün-

lük hayatta yalın, trendi takip eden ama abar-
tıdan kaçınan, rahatlığa ve fonksiyona önem
veren, detaylarla özdeşleşen bir marka’ ola-
rak tanımlıyor ve iş fikirlerini oluşturma sü-
reçlerini şöyle anlatıyor:

“Kendinizi hayal edin. Vondelpark'ta bi-
siklete biniyorsunuz, Barcelona’da paten
kayıyorsunuz ya da Aşıklar Çeşmesi'nde yü-
rüyorsunuz. Yanınızda olmazsa olmaz su şi-

şeniz ve tabletiniz var. Belki de yağmurluğunu-
zu elinizde taşıyorsunuz. İşte tam bu noktada biz
ihtiyaca yönelik en ideal ürünleri yaratmaya ka-
rar verdik. Biz dünyanın farklı köşelerinde ya-
şayan iki seyahat düşkünü olarak ürün portfö-
yümüze sırt çantası ile başlamaya karar verdik.
İlk odağımız ürünlerimizin yalın ve kullanışlı ol-
malarıydı. Bir de bunlara özel bir dokunuş ek-
lemek istedik. Yalınlık paralelinde üstün kalite-
deki deriye, kullanışlılık paralelinde çok amaçlı
kullanıma ve özel dokunuş paralelinde geleneksel
kumaşlarımızdan biri olan Kutnuya ulaştık.”

Deneyim alanları oluşturacaklar
Çantalar İzmir’de butik bir atölyede üretti-

riliyor. Üreticimi seçerken tamamen kendi is-

Kutnu, Türkiye'de Gaziantep yöresine ait, ünlü ustalar tarafından el tezgahlarında dokuması yapılan
ve ipek ile pamuktan oluşan özel bir kumaş. 16.yy'da Osmanlı Dönemi'nde sultan ve padişahların
kaftanlarının yapıldığı Kutnu ile gerçek deriyi birleştirerek tasarlanan çanta markası Simple
Community, Selay Yarımoğlu ve Övgü Akdağ tarafından kuruldu. Kadın girişimciler, Türkiye dışında
Avrupa, Ortadoğu ve ABD’ye de açılmaya hazırlanıyor.

Burcu Tuvay / btuvay@ekonomist.com.tr

“Farklı ürünler de üreteceğiz” Seyahat düşkünü, anın tadını çı-
karmaya çalışan, anı biriktirme meraklısı kişiler için yarattıkları markalarının
bir moda markası olmanın da ötesinde bir yaşam stili markası olduğunu ifade
eden Övgü Akdağ, şunları ekliyor: “Bu nedenle daha önce de belirttiğimiz gibi
çantaya ek olarak günlük hayatı kolaylaştıracak pratik ve kaliteli ürünler yarat-
maya devam edeceğiz.”
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deflerinin bulunduğunu ifade eden Yarımoğlu,
şöyle devam ediyor:

“Online platformların bu kadar öne çıktığı
bir dönemde mağaza açma gibi bir planımız kı-
sa vadede bulunmuyor. Daha uzun dönemli he-
deflerimiz arasında sadece mağaza açıp satış ala-
nı yaratmaktan öte markamızı deneyim olarak
yaşatacağımız bir fiziksel alan yaratmak bulu-
nuyor. Bunun kurgusunu zamanla oturtmayı dü-
şünüyoruz.”

Yurtdışına açılacaklar 
Hedef pazarlarının Türkiye dışında Avrupa,

Ortadoğu ve daha sonra ise ABD olduğunu vur-
gulayan Selay Yarımoğlu, “Hatta 2017 pazarla-
ma aktiviteleri bütçemizin çoğunu yurtdışı pa-
zarı oluşturuyor. Bunun ilk adımı olarak ise Ni-
san ayında Milano'da gerçekleşecek tasarım haf-
tasında yerimizi ayırttık bile” diyor. Kadın giri-
şimcilerin satış hedefleri de gördükleri ilgi üze-
rine büyümüş durumda. Yarımoğlu, hedeflerini
şöyle anlatıyor: 

“Biz yolculuğumuza Türkiye ve yurtdışı pa-
zarları için toplam 100 adet çantayla başladık.
İlk ürünümüze tepkiler çok olumlu olunca hemen

ikinci üretime geçmek üzere kolları sıvadık. Da-
ha geniş bir kitleye ulaşmak için ise boyutu da-
ha küçük olan yeni ürün serimizi tasarladık. Böy-
lece kendini marka değerlerimize yakın hisseden
herkesin ihtiyacına uygun bir ürüne sahip ola-
bilmesini kolaylaştıracağız. Marka bilinirliğinin
istenilen düzeye ulaşması zaman alacağından
2017 için bir ciro hedefi koymadık. İlk yılımızda
satış odaklı gitmek yerine pazarlama odaklı git-
meyi amaçladık.  Ancak adet bazında yıl sonu-
na kadar bin ile bin 500 adet çanta satmak gi-
bi bir hedefimiz var.”
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tekleri doğrultusunda çalışabilecek, yeniliklere
açık, yaratıcı ve deneyimli birisi olmasına özen
gösterdiklerini söyleyen Selay Yarımoğlu, satış-
larını web sitesi üzerinden gerçekleştirdiklerini
belirtiyor. Ayrıca çantalar, farklı online satış si-
telerinde ve konsept ürünler satan mağazalar-
da da yer alıyor. Satış noktalarını arttırma he-

Çantaların özellikleri
Kadın girişimcilerin ilk ürünü
sırt çantası. Tarihi değerleri
yansıtması ve el yapımı olması,
markanın önemli birer özelliği.
Çantalar 16.yy'da Osmanlı
Dönemi'nde sultan ve
padişahların kaftanlarının
yapıldığı Gaziantep'in el
dokuması kumaşı Kutnu ile
gerçek deriyi birleştirerek
tasarlandı. Çantaların diğer
özellikleri ise dayanıklılığı ve
çok amaçlı kullanımı ile
güvenlik amacıyla tasarlanmış
bölümleri. Tasarımda farklı
takış şekilleri, arka fermuarlı
cep ve kulaklık deliği ayrıca iç
kısımdaki laptop/tablet bölümü
özel birer dokunuş oluşturuyor.

SELAY YARIMOĞLU - ÖVGÜ AKDAĞ
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YENİ EKONOMİ 2.0

Dünya “elektronik ticaret”
(İngilizce adıyla “e-commerce”)
terimininden hızla uzaklaşmaya,
onun yerine “mobil ticaret”
(İngilizce adıyla “m-commerce”)
terimini kullanmaya başladı.
Mobil ticaret aslında yeni bir
konu değil. Cep telefonlarının
90’lı yılların sonunda WAP
bağlantısı üzerinden internete
girmesi ile bazı gelişmiş
ülkelerde mobil ticaretin ilk
adımları atılmıştı. Dünya
genelinde hızlanması ise 2007
yılında Apple firmasının iPhone
akıllı telefonları piyasaya
çıkarmasıyla başladı. 2020
yılında akıllı telefon ve tablet gibi
mobil cihazlar üzerinden yapılan
satışların PC’ler (kişisel
bilgisayarlar) üzerinden yapılan
satışları geçmesi bekleniyor
(Kaynak: Business Insider). Bu
ayki yazımda, 10 yıldır aktif
olarak mobil ticaret yapan biri
olarak, yeni başlayacak olan
girişimcilere yol gösterecek
tecrübelerimi paylaşmak
istiyorum.

1“Sadece mobil” veya “önce
mobil” stratejileri arasında
doğru seçimi yapmak çok

önemli.
Ülkemizdeki örnekleri

inceleyecek olursak, Getir isimli
uygulama “sadece mobil”
stratejisiyle hareket bir
girişimdir. Getir’den alışveriş
yapmak için mutlaka
uygulamasını cep telefonunuza

Bu nedenle iş fikrinizi önce web
sitesi ile test edip, ileride kesin
başarıya ulaşacağına kanaat
getirirseniz mobil
uygulamalarınızı yaptırmanızı
tavsiye ederim. İkincisi ise; dünya
genelinde yaygın olan bir kullanıcı
davranışı var. Kullanıcıların cep
telefonlarına bilmedikleri bir
markaya ait uygulama yükletmek,
bilinen markaların uygulamalarını
yükletmekten çok daha zor.
Dolayısıyla, piyasaya yeni çıkan
bir girişim olarak kullanıcıların
cep telefonlarına uygulama
yükletmek için yüksek pazarlama
harcamaları yapmak zorunda
kalacağınızı unutmamalısınız.

3Mobil ticaret, birim fiyatı 500
TL’nin altında olan ürünler
için daha uygun. Değeri

yüksek olan ürünleri mobil
platformlardan pazarlamak zor.

Mobil cihazlarda
müşterilerinizin yaşadığı deneyim,
PC’lerden daha farklı. Etkili bir
pazarlama yapmanız için size
sunulan alan küçük. Çok sayıda
fotoğraf ve video yerleştirmeniz
mümkün değil, ürünün
özelliklerini tüm detaylarıyla
yazmanız da zor. Durum böyle
olunca, müşterilerin küçük
ekranlar üzerinden yüksek fiyatlı
nitelikli ürünleri satın alma kararı
vermeleri zorlaşıyor. Bu nedenle,
mobil ticaret yapacakların ürün
portföyünde mutlaka düşük fiyatlı
standartlaşmış ürünler
bulundurmalarını, birim fiyatı 500

Cem Ener
Direktör-BÜMED
Business Angels / BUBA

yüklemeniz gerekir.
www.getir.com web sitesi
üzerinden sipariş vermeniz
mümkün değil. Yemeksepeti ise
hem www.yemeksepeti.com web
sitesinden, hem de mobil
uygulamalarından sipariş kabul
eden, son yıllarda “önce mobil”
stratejisine geçiş yapmış
şirketlerdendir. Getir gibi sadece
mobil uygulama üzerinden satış
yapan bir model deneyecekseniz,
ürün envanterinizin popüler
arama motorları tarafından
endekslenemeyeceğini ve arama
motorlarının size ücretsiz trafik
göndermeyeceğini
unutmamalısınız. “Sadece mobil”
stratejisi uzun vadede size
katlanılan bir alternatif maliyet
olarak geri dönüş yapabilir.

2Başlangıçta kendi mobil
uygulamanızı yaptırmak
yerine, mobil cihazlara

uyumlu tasarlanmış web sitesiyle
mobil ticarete başlangıç yapın.

Bu tavsiyenin iki ayrı
gerekçesi var. Birincisi; Android
ve iOS cihazlar için uygulamalar
yaptırıp, devamlı bu
uygulamaların güncellemelerini
yapmak için girişiminizin
kasasında bulunması gereken
sermaye, bir web sitesi için
gereken sermayeye kıyasla daha
yüksek. İşe yeni başladığınızı
unutmayın. Girişiminiz
umduğunuz performansı
göstermezse, kaybedeceğiniz
sermaye daha yüksek olacaktır.

MOBİL TİCARETTE
BAŞARI TÜYOLARI
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TL’den yüksek olan ürünlerden
yüksek ciro elde etme beklentisi
içerisinde olmamalarını tavsiye
ediyorum.

4Mobil kullanıcı deneyimi
konusunda kendinizi
geliştirin, konunun

uzmanlarıyla çalışın.
İyi “kullanıcı deneyimi”

(İngilizce adıyla “user
experience”, kısaltılmış hali “UX”)
sıradan bir mobil ticaret girişimini
milyar dolarlık şirket yapabileceği
gibi, kötü kullanıcı deneyimi çok
iyi bir girişim fikrinin birinci yılın
sonunda iflas etmesine de sebep
olabilir. UX’in ne olduğunu kısaca
anlatmak gerekirse; mobil
uygulamada menünün nerede yer
alması gerektiği, ürünlerin
uygulamada nasıl listeleneceği,
satın alma sayfalarında hangi
elementlerin olması gerektiği gibi
detaylar UX’in çalışma alanına
girer. UX görsel tasarımdan
ziyade, kullanılabilirlik tasarımı ile
ilgilidir. Örneğin, son yılların
kabul gören bir UX kuralı şudur:

uygulamadaki kullanıcıların
ortalama sipariş tutarını nasıl
yükseltiriz?” gibi sorular önem
kazandı. Bu soruları cevaplamak
için kullanıcıların uygulamadaki
her hareketini takip etmenizi
sağlayan özel yazılımlar
kullanmalısınız. Kullanıcıların
uygulamayı açık tutma süresi
ortalama kaç saniyedir? Hangi
ürün kategorisinde sepeti terk
etme oranı en yüksek? İşte tüm bu
soruların cevaplarını MixPanel,
Kissmetrics gibi şirketlerin
hizmetinden yararlanarak
bulabilirsiniz.

Mobil ticarete adım atmayı
düşünüyorsanız ve kendinizi
geliştirmek istiyorsanız,
Türkiye’de henüz az sayıda
başarılı örnek bulunduğu için
ABD’deki girişimleri de yakından
incelemenizi tavsiye ederim.
İnternette Mashable, TechCrunch,
CrunchBase gibi bilgi kaynaklarını
düzenli takip ederek, ABD’de ivme
kazanmış mobil ticaret girişimleri
hakkında bilgi alabilirsiniz.

uygulamadaki önemli butonların
sağ başmakla erişilebilecek
yerlere, yani ekranın sağ alt
kısmına yerleştirilmesi, doğru bir
seçim olacaktır. Çift elle
kullanılması gereken uygulamalar
kullanıcılar tarafından kabul
görmemekte. UX tasarımı sistemli
çalışmaların sonucudur. Bu
çalışmaları, konulara uzak olan
bir girişimcinin tek başına
yapması, çok zor. Hatalı kararlar
alınırsa ortaya kötü bir UX
tasarımı çıkabilir. Bu nedenle, UX
tasarımı konusunda tecrübeli,
özellikle 3-4 mobil uygulamanın
UX tasarımını yapmış, portföy
oluşturmuş kişilerle çalışmanız
yerinde olur.

5Mobil web sitenizin veya
mobil uygulamanızın kullanım
istatistiklerini düzenli takip

etmeli ve derinlemesine analiz
etmelisiniz.

Bundan 10 yıl önce “Mobil
uygulamamızı kaç kişi cep
telefonuna yükledi?” sorusunun
cevabı önemliyken, bugün “Mobil

33MART 2017
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KOBİLGİ

1- Şirketimin değerini nasıl ölçerim?
Şirket değerinin saptanması için ba-

zı yöntemler vardır. Bunlardan en sık
kullanılanları indirgenmiş nakit akımları
yöntemi, borsa oranlarına göre değer-
leme, ekspertiz ve net aktif değeri yön-
temidir. Hesaplanan değerler şirketin
değerini kesin olarak ifade etmemekle
birlikte sadece belirli varsayımlara gö-
re kullanıcılar için analiz edilebilir ve
üzerinde çalışılabilir bilgiler ifade et-
mektedir. Şirketin gerçek değeri satış
aşamasında pazarlıkla oluşmaktadır.

2- Şirket değerleme süreci nasıldır?
� Sektör analizi yapılır
� Dünya’da, Avrupa’da, USA’da

sektörün durumu
� Türkiye’de sektörün durumu
� Şirket analizi yapılır
� Şirketin tarihçesi ve faaliyetleri-

nin konusu
� Üretim, satışlar ve kapasite bil-

gileri
� Değerleme
� İndirgenmiş nakit akımları yön-

temi
� Borsa oranlarına göre değerleme
� Ekspertiz ve net aktif değeri
� Sonuç
� Tüm değerleme yöntemlerine gö-

re oluşabilecek fiyat önerilir

3- Şirket değerleme yöntemlerinin fark-
lılıkları nelerdir?

İndirgenmiş nakit akımları yöntemi:
Bu yöntem, şirketin faaliyetlerinin ope-
rasyon ve finansman olarak ikiye ay-
rılması temeline dayanıyor. Bu ayırımın
sonucun, şirketin brüt değeri önümüz-

1,5 milyon TL ise şirketin değeri 18 bin
TL etmektedir, denilebilir. EBITDA he-
saplanırken finansal tabloların UFRS’ye
(TFRS) göre hazırlanması gerekir. Ver-
gi kanunları baz alınarak hazırlanmış fi-
nansal tablolar doğru EBITDA’yı bul-
mamızı engellemektedir.

5- UFRS (TFRS) nedir?
Şirketin finansal tablolarını Ulus-

lararası Finansal Raporlama Standart-
ları’na göre hazırlamasıdır. UFRS’ye
göre hazırlanan finansal tablolar, sa-
dece Türkiye’de değil hemen hemen
tüm dünyada aynı bilgi değerine sahip-
tir.

6- Finansal tablolar neden çok önemli-
dir?

UFRS’ye göre finansal tablolar şun-
lardır: (1) Bilanço (2) Kar/Zarar Tablo-
su (3) Nakit Akış Tablosu (4) Öz kaynak
Değişim Tablosu ve dipnotlardır. Bilan-
ço, işletmenin aktif-pasif (varlık-kaynak)
yönetimini nasıl yaptığını; kâr/zarar
tablosu döneme ait finansal perfor-
mansı; nakit akış tablosu işletmenin dö-
nem ait nakit giriş ve çıkışlarının duru-
munu; öz kaynak değişim tablosu ise iş-
letmenin öz kaynaklarında meydana ge-
len değişimlerin detayını açıklamakta-
dır.

7- Öz kaynağımızın güçlü olması neyi ifa-
de eder?

Özkaynağın güçlü olması, şirketin
faaliyetlerini yabancı kaynak finans-
manı yapmadan ya da daha az gerek-
sinim duyarak devam ettirebilmesini
sağlar. Ayrıca öz kaynaklar; bankalar,

Doc. Dr. 
Volkan Demir
Galatasaray Üniversitesi
Muhasebe - Finansman
Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi / İşletme
Araştırma ve Uygulama
Merkezi Müdürü
vdemir@gsu.edu.tr

deki (projeksiyonlarla belirlenir) yıllar-
da asıl faaliyetlerinden (operasyon)
doğan serbest nakit akımlarının, şirke-
tin sermaye maliyeti ile hesaplanan bir
iskonto oranı ile bugünkü değerine in-
dirgenmesine eşittir. Bu brüt değere
portföydeki menkul kıymetlerin eklen-
mesi ve mevcut mali borçların çıkarıl-
ması sonucunda net değer ulaşılır. 

Borsa oranlarına göre değerleme:
Bu yöntemde şirketin değeri, Türkiye’de
ve/veya diğer ülkelerde faaliyet göste-
ren, menkul kıymet borsalarında işlem
gören benzer şirketlerin ve/veya faali-
yet sektörünün ortalama verileri ile kar-
şılaştırılması sonucunda tespit edilir.

Net aktif değeri: Bu yöntemde, şir-
ketin değeri, aktifinde kayıtlı bulunan
sabit kıymetlerin piyasa değerlerinin,
konunun uzmanı bir eksper tarafından
tespit edilmesi ile hesaplanır. Bulunan
tutar, şirketin belli bir tarih itibari ile bi-
lançosunda yer alan sabit kıymetlerin
defter değerinin yerine konması sonu-
cunda oluşan öz kaynak toplamı net ak-
tif değerini verir.

4- EBITDA (Faiz, Vergi ve Amortisman
Öncesi Kar) nedir? 

EBITDA kavramı iş yaşamında en
fazla kullanılan kavramlardan bir tane-
sidir. EBITDA şirketin faaliyet döne-
minde faiz, vergi ve amortisman harici
ne kadar kâr elde ettiğini bulmak için
kullanılır. EBITDA çarpanı ise işletmenin
faaliyet gösterdiği sektörde gerçekleşen
şirket alım-satımlarının EBITDA’nın kaç
katı olduğunu ifade eder. Dolayısıyla bir
şirket faaliyet gösterdiği sektörde EBIT-
DA çarpanı 12 ise şirketin de EBITDA’sı

GİRİŞİMCİLER İÇİN 
10 FİNANSAL SORU 

VE CEVAPLAR 
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Bunun için stok edinimi, satışı, alacağın
tahsilatı ve borcun ödenmesi süreçleri-
nin çok iyi incelenip finansman yapısı-
nın buna göre kurulması gerekir.

9- Öz kaynak/Borç dengesini nasıl
kurmalıyım?

Şirketler genellikle borçlanma ve öz
kaynak arasındaki dengeyi kurmakta
zorlanırlar. Aslından hangi durumun iş-
letmelere daha fazla avantaj getirece-
ği, her işletme için değişebiliyor veya
farklı riskleri beraberinde getirebiliyor.
İşletme finansman yapısını ağırlıklı ola-
rak borç üzerinde kurduğu taktirde bu
borç için katlandığı finansman giderle-
rini vergi kaldıracı olarak kullanabiliyor.
Ancak böyle bir durum devamlılık arz et-
tiğinde, işletmenin borç sarmalına gir-
me olasılığı artar, kredi ve finansman
olanakları, limitler gibi sorunlar ortaya
çıkabilir. Finansman yapısı öz kaynak

35MART 2017

Kobilgi

üzerine kurulduğunda, işletmeye kredi
itibarı ve bununla birlikte birçok avan-
tajı da beraberinde getirecektir. Ancak
öz kaynağı sağlayan ortakların da en az
alternatif maliyetleri kadar öz kaynak
kârlılığı beklentisi olabileceği de göz ar-
dı edilmemeli.

10- Bu zamana kadar bütçe yap-
madım? Artık yapmalı mıyım?

Genellikle bütçenin sadece büyük iş-
letmeler tarafından yapıldığına dair
yanlış bir algı söz konusudur. Halbuki
bütçe işletmenin satışından tahsilatına
kadar tüm faaliyetlerinin en az bir yıl
için planlanması ve sistematik olarak iz-
lenmesi sürecidir. Bu nedenle de işlet-
me büyüklüklerine bakılmaksızın bütçe
yapılmasında işletme yönetimi için bir-
çok fayda vardır. Bunların başında ver-
gi planlaması, nakit planlaması gibi ko-
nular gelmektedir. 

satıcılar ve 3’üncü kişi alacaklılar nez-
dinde güvence teşkil eder. Öz kaynağı
güçlü olan işletmeler daha az fona ge-
reksinim duyacağından finansman gi-
derlerinden de o ölçüde kaçınacaklar ve
bu durum da beraberinde kârlılık artı-
şı olarak finansal tablolara yansıyacak-
tır.

8- İşletme sermayesi nasıl yönetilir?
İşletme sermayesi yönetimi aslında

işletmedeki cari varlıkların yönetimidir
ve bazı konulara odaklanılarak başarı
sağlanabilmektedir. İşletme sermaye-
si yönetiminin başarılı yapılabilmesi
için; nakit yönetimi, alacak-borç yöne-
timi, stok-satış döngüsü yönetiminin ba-
şarılı yapılması gerekir. İşletmelerde en
fazla ortaya çıkan sorunlardan biri
olan işletme sermayesi eksikliğinin
olumsuz etkileri, etkin bir işletme ser-
mayesi yönetimi ile en aza indirilebilir.
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House I 09 Mart 2017 12 Mart 2017 ‹nflaat Riga LETONYA
GENEVA INTERNATIONAL MOTOR SHOW 09 Mart 2017 19 Mart 2017 Otomotiv Cenevre ‹SV‹ÇRE
WEDDING SHOW 10 Mart 2017 12 Mart 2017 Düµün Celje SLOVENYA
APISLOVENIA 10 Mart 2017 11 Mart 2017 Ar›c›l›k Celje SLOVENYA
FLORA 10 Mart 2017 12 Mart 2017 Bahçe ve Çiçek Celje SLOVENYA
JEWELLERY AND WATCHES (Design Ure -Symikker) 10 Mart 2017 12 Mart 2017 Mücevherat, saat Vejle DAN‹MARKA
EXPO SPORTS 10 Mart 2017 12 Mart 2017 Spor ekipmanlari Barselona ‹SPANYA
Nomad Shoes 10 Mart 2017 12 Mart 2017 Ayakkab› Madrid ‹SPANYA
OPTA 10 Mart 2017 12 Mart 2017 Optik ürünler Brno ÇEK CUM.
NATURAL PRODUCTS EXPO WEST 10 Mart 2017 12 Mart 2017 Organik ürünler Anaheim ABD
NATIONAL HOME SHOW 10 Mart 2017 19 Mart 2017 Ev dekorasyonu, bahçe ürünleri Toronto KANADA
Wohnen & Interieur-Messe 11 Mart 2017 19 Mart 2017 Mobilya, dekorasyon Viyana AVUSTURYA
BEBÉS & MAMÁS 11 Mart 2017 12 Mart 2017 Bebek ve anne ürünleri Barselona ‹SPANYA
SALON DE LA CUISINE 11 Mart 2017 19 Mart 2017 Mutfak, Ankastre Mutfak Ekipmanlar› Tunus TUNUS
IFEX - INDONESIA INTERNATIONAL FURNITURE EXPO 11 Mart 2017 14 Mart 2017 Mobilya, hali, ev tekstili Cakarta ENDONEZYA
Pitti Immagine Taste 12 Mart 2017 13 Mart 2017 Gastronomi Floransa ‹TALYA
SHOWROOM DEL MOBLE 12 Mart 2017 15 Mart 2017 Mobilya Barselona ‹SPANYA
BEAUTY SHOW-CANADA 12 Mart 2017 13 Mart 2017 Kozmetik Montreal KANADA
Irish Beauty Show - Beauty Trade Event 12 Mart 2017 13 Mart 2017 Kozmetik Dublin ‹RLANDA
Central Asia Fashion Spring 12 Mart 2017 14 Mart 2017 Moda haz›r giyim Almat› KAZAK‹STAN
JA NEWYORK 12 Mart 2017 14 Mart 2017 Deµerli Maden ve Mücevherat Newyork ABD
THE BIG SHOW AND INTERIOR DESIGN OMAN 13 Mart 2017 16 Mart 2017 Yap›-‹nflaat ve Ekipmanlar›, Enerji, Muskat UMMAN
Middle East Coatings Show 13 Mart 2017 15 Mart 2017 Kaplama ürünleri Dubai BAE
Breakbulk China 13 Mart 2017 16 Mart 2017 Tafl›mac›l›k fianhay Ç‹N
Expo Seguridad 14 Mart 2017 16 Mart 2017 Güvenlik Malzemeleri ve Teknolojileri Meksiko MEKS‹KA
ISH 14 Mart 2017 18 Mart 2017 Banyo, yenilenebilir enerji, iklimlendirme Frankfurt ALMANYA
AUTOPROM Russia 14 Mart 2017 16 Mart 2017 Otomotiv yan sanayi St.petersburg RUSYA
AUTOMECHANIKA St. Petersburg 14 Mart 2017 16 Mart 2017 Otomotiv yan sanayi St.petersburg RUSYA
St. Petersburg Technical Fair 14 Mart 2017 16 Mart 2017 Mekanik, Metalurji ve Elektrik Tekn. St.petersburg RUSYA
Hotel & Spa Expo Ukraine 14 Mart 2017 16 Mart 2017 Otel ekipmanlar› Kiev UKRAYNA
Estet Beauty Expo 14 Mart 2017 16 Mart 2017 Kozmetik Kiev UKRAYNA
JEC WORLD 14 Mart 2017 16 Mart 2017 Kompozit Malzemeler ve Teknolojileri Paris FRANSA
INTRALOGISTICS EUROPE 14 Mart 2017 16 Mart 2017 Tafl›mac›l›k Paris FRANSA
SITL 14 Mart 2017 16 Mart 2017 Tafl›mac›l›k Paris FRANSA
GESS 14 Mart 2017 16 Mart 2017 Kirtasiye Dubai BAE
Paperworld Middle East 14 Mart 2017 16 Mart 2017 K›rtasiye Malzemeleri Dubai BAE
HOME DECOR 14 Mart 2017 17 Mart 2017 Ev tekstili Poznan POLONYA
INTRALOGISTICS EUROPE 14 Mart 2017 16 Mart 2017 Taflimacilik, elleçleme Paris FRANSA
Skrepka Expo Spring 14 Mart 2017 16 Mart 2017 K›rtasiye ve ofis malzemeleri Moskova RUSYA
Passenger Terminal Expo 14 Mart 2017 16 Mart 2017 Havaliman› terminal inflas› ürünleri Amsterdam HOLLANDA
LogiMAT 14 Mart 2017 16 Mart 2017 Lojistik, depolama Stuttgart ALMANYA
MEBLE POLSKA FURNITURE FAIR 14 Mart 2017 17 Mart 2017 Mobilya, ahflap ürünleri Poznan POLONYA
London Book Fair 14 Mart 2017 16 Mart 2017 Kitap - matbaa Londra ‹NG‹LTERE
IPSA (Spring) 14 Mart 2017 16 Mart 2017 Promosyon ürünleri Moskova RUSYA
MOSSHOES 14 Mart 2017 17 Mart 2017 Ayakkabi, aksesuar, deri Moskova RUSYA
MOSPEL 14 Mart 2017 14 Mart 2017 Çanta, aksesuar Moskova RUSYA
American Physical Society March Meeting 14 Mart 2017 16 Mart 2017 Nanoteknoloji, malzeme, ölçüm sist. New orleans ABD
Power Days 15 Mart 2017 17 Mart 2017 Elektroteknik, yenilenebilir enerji Salzburg AVUSTURYA
MOLDAGROTECH (SPRING) 15 Mart 2017 18 Mart 2017 Tar›m makineleri Kiflinev MOLDOVA
Philippine World Building and Construction Exposition 15 Mart 2017 19 Mart 2017 ‹nflaat Malzeme ve Ekipmanlar› Manila F‹L‹P‹NLER
Electric, Power & Renewable Energy Malaysia - EPRE 15 Mart 2017 17 Mart 2017 Elektrik, mühendislik Kuala lumpur MALEZYA
Bulgaria Building Week 15 Mart 2017 18 Mart 2017 ‹nflaat Malzemeleri ve Ekipmanlar› Sofya BULGAR‹STAN
Amber Trip 15 Mart 2017 18 Mart 2017 Mücevherat ve Kuyumculuk Vilnius L‹TVANYA
Motortech Automechanika Madrid 15 Mart 2017 18 Mart 2017 Otomotiv ve yan sanayi Madrid ‹SPANYA
AgriTek Astana, FarmTek Astana 15 Mart 2017 17 Mart 2017 Tar›m, hayvanc›l›k Astana KAZAK‹STAN
UZBEKISTAN INDUSTRIAL FORUM 15 Mart 2017 17 Mart 2017 Endüstri Taflkent ÖZBEK‹STAN
UZMININGEXPO 15 Mart 2017 17 Mart 2017 Madencilik Taflkent ÖZBEK‹STAN
UZMETALMASHEXPO 15 Mart 2017 17 Mart 2017 Metal iflleme Taflkent ÖZBEK‹STAN
UZSPECTECHEXPO 15 Mart 2017 17 Mart 2017 ‹fl Makineleri ve Yedek Parçalar› Taflkent ÖZBEK‹STAN
UZSECUREEXPO 15 Mart 2017 17 Mart 2017 Güvenlik Taflkent ÖZBEK‹STAN
UZAUTOMATIONEXPO 15 Mart 2017 17 Mart 2017 Otomasyon Taflkent ÖZBEK‹STAN
UZCHEMPLASTEXPO 15 Mart 2017 17 Mart 2017 Kimya ve Plastik Taflkent ÖZBEK‹STAN
New York Build 15 Mart 2017 16 Mart 2017 Yap› inflaat New york ABD
CHINA INTERNATIONAL CLOTHING AND ACCECORIES F. 15 Mart 2017 17 Mart 2017 Hazir giyim fianhay Ç‹N
Intertextile Shanghai Apparel Fabrics 15 Mart 2017 17 Mart 2017 Tekstil fianhay Ç‹N
YARN EXPO 15 Mart 2017 17 Mart 2017 ‹plik, elyaf fianhay Ç‹N
MTKT&KIFF 15 Mart 2017 18 Mart 2017 Mobilya yan sanayi ve iç dekorasyon Kiev UKRAYNA
AMERICAN ACADEMY OF ORTHOPAEDIC SURGEONS 15 Mart 2017 17 Mart 2017 T›bbi ürünler (ortopedi ve travmatoloji) San diego ABD
SHYMKENT BUILD 15 Mart 2017 17 Mart 2017 Yapi-inflaat fiimkent KAZAK‹STAN
SECURITY EXPO 15 Mart 2017 18 Mart 2017 Güvenlik sistem ve ekipmanlari Sofya BULGAR‹STAN
New Energy Husum 16 Mart 2017 19 Mart 2017 Yenilenebilir enerji Husum ALMANYA
Fashion Industry 16 Mart 2017 19 Mart 2017 Giyim ve Tekstil St.petersburg RUSYA
KIMES 16 Mart 2017 19 Mart 2017 Medikal Cihazlar ve Hastane Ekip. Seul G. KORE
COSMOPACK 16 Mart 2017 19 Mart 2017 Ambalaj Bologna ‹TALYA
INTERNATIONAL ENGINEERING SOURCING SHOW 16 Mart 2017 18 Mart 2017 Metal iflleme, makina aksam ve parça. Chennai H‹ND‹STAN

Architectural Digest Home Design Show 16 Mart 2017 19 Mart 2017 Ev dekorasyonu New york ABD
BEAUTY TUNISIA 16 Mart 2017 18 Mart 2017 Kozmetik Tunus TUNUS
KERAMIKA INDONESIA 16 Mart 2017 19 Mart 2017 Seramik Cakarta ENDONEZYA
MEGABUILD INDONESIA 16 Mart 2017 19 Mart 2017 Mimarlik, iç tasarim ve inflaat Cakarta ENDONEZYA
ART BOCA RATON 16 Mart 2017 19 Mart 2017 Antika eflyalar Florida ABD
INTERNORGA 17 Mart 2017 21 Mart 2017 Otel, restoran ekipmanlari, ikram ürünleri Hamburg ALMANYA
FH Nord 17 Mart 2017 21 Mart 2017 Kasap ürünleri, flarküteri Hamburg ALMANYA
COSMOPROF 17 Mart 2017 20 Mart 2017 Kozmetik Bologna ‹TALYA
ALLF - ALL AFRICAN LEATHER FAIR 17 Mart 2017 19 Mart 2017 Deri Addis ababa ET‹YOPYA
HHS-Hunting Horn Show 17 Mart 2017 19 Mart 2017 Doµa sporlari ekipmanlari, avcilik-aticilik Vilnius L‹TVANYA
FOOD EXPO GREECE 18 Mart 2017 20 Mart 2017 Uluslararas› Yiyecek ve ‹çecek End. Atina YUNAN‹STAN
The Photography Show 18 Mart 2017 21 Mart 2017 Fotoµrafç›l›k Birmingham ‹NG‹LTERE
Saudi Building & Interiors Exhibition 18 Mart 2017 21 Mart 2017 Yap›-inflaat Cidde S. ARAB‹STAN
CIFF-China International Furniture Fair - Home Furniture 18 Mart 2017 21 Mart 2017 Ev mobilyas› Guanco Ç‹N
IHHS- INTERNATIONAL HOME & HOUSEWARES SHOW 18 Mart 2017 21 Mart 2017 Mutfak ve ev eflyalari, küçük ev aletleri fiikago ABD
IFE 19 Mart 2017 21 Mart 2017 G›da Londra ‹NG‹LTERE
PROWEIN - International Trade Fair Wines & Spirits 19 Mart 2017 21 Mart 2017 fiarap ve Alkollu ‹çkiler Düsseldorf ALMANYA
IFE LONDON 19 Mart 2017 22 Mart 2017 Gida Londra ‹NG‹LTERE
SEAFOOD EXPO NORTH AMERICA 19 Mart 2017 21 Mart 2017 Su ürünleri Boston ABD
CEBIT 20 Mart 2017 24 Mart 2017 Bilgi ve iletiflim tekolojileri Hannover ALMANYA
ARABLAB 20 Mart 2017 23 Mart 2017 Laboratuvar ürünleri Dubai BAE
GFIA (Global Forum for Innovations in Agriculture) 20 Mart 2017 21 Mart 2017 Sürdürülebilir tar›m teknolojileri Abu dhabi BAE
PRO2PAC 20 Mart 2017 22 Mart 2017 Ambalaj, paketleme Londra ‹NG‹LTERE
CABEX 21 Mart 2017 23 Mart 2017 Kablo Moskova RUSYA
MEBEL 21 Mart 2017 26 Mart 2017 Mobilya, mobilya aksam/parçalar› Üsküp MAKEDONYA
Drug Discovery Technology World Asia 21 Mart 2017 23 Mart 2017 T›p, Eczac›l›k ve Biyoteknoloji Singapur S‹NGAPUR
TyrExpo 21 Mart 2017 23 Mart 2017 Lastik ve Otomotiv Bak›m Ekipmanlar› Singapur S‹NGAPUR
Stroyexpo - Spring 21 Mart 2017 24 Mart 2017 ‹nflaat Malzemeleri, ekipman ve teknoloji Minsk BELARUS
Langkawi International Maritime & Aerospace Exhibition 21 Mart 2017 25 Mart 2017 Deniz, hava, savunma, gemi infla Langkawi MALEZYA
IDS Cologne 21 Mart 2017 25 Mart 2017 Diflçilik Malzemeleri ve Ekipmanlar› Köln ALMANYA
CCE INTERNATIONAL 21 Mart 2017 23 Mart 2017 Oluklu karton ve paket makinalari Münih ALMANYA
ICE EUROPE 21 Mart 2017 23 Mart 2017 Rafine kaµit ve kaµit iflleme Münih ALMANYA
OBUV MIR KOZHI 21 Mart 2017 24 Mart 2017 Deri, deri ürünleri, ayakkabi Moskova RUSYA
ABRIN 21 Mart 2017 24 Mart 2017 Oyuncak Sao paulo BREZ‹LYA
GRAPHISPAG 21 Mart 2017 24 Mart 2017 Matbaacilik ve baski teknolojileri Barselona ‹SPANYA
CABSAT 21 Mart 2017 23 Mart 2017 Uydu, kablolu yayin teknolojileri Dubai BAE
DIHAD 21 Mart 2017 23 Mart 2017 ‹nsani yardim, arama-kurtarma Dubai BAE
ACMA Automechenika 21 Mart 2017 24 Mart 2017 Otomotiv sanayi New delhi H‹ND‹STAN
ASIA PACIFIC RAIL 21 Mart 2017 22 Mart 2017 Demiryolu Hong kong Ç‹N
DOMOTEX ASIA / CHINA FLOOR 21 Mart 2017 23 Mart 2017 Döfleme ürünleri, yüzey kaplama ekip. fianhay Ç‹N
R+T ASIA 21 Mart 2017 23 Mart 2017 Kapi, pencere fianhay Ç‹N
21. BABY EXPO - TRADE FAIR OF CHILDREN'S GOOD 21 Mart 2017 24 Mart 2017 Anne, çocuk ve bebek hazir giyim Kiev UKRAYNA
Securika/MIPS 21 Mart 2017 24 Mart 2017 Yang›n güvenlik Moskova RUSYA
OMAN PLAST 21 Mart 2017 23 Mart 2017 Plastik, ambalaj, paketleme Muskat UMMAN
CONECO - RACIOENERGIA 22 Mart 2017 25 Mart 2017 Yap›-inflaat, enerji Bratislava SLOVAKYA
Stroiko 2000 22 Mart 2017 26 Mart 2017 Mimarl›k, ‹nflaat Malzemeleri ve Ekip. Sofya BULGAR‹STAN
PALM BEACH INT. BOAT SHOW 22 Mart 2017 24 Mart 2017 Gemi ve Yat Sektörü W. Palm Beach ABD
INNOPACK SOUTH EAST ASIA 22 Mart 2017 24 Mart 2017 ‹laç ambalajlari Cakarta ENDONEZYA
CPHI SOUTH EAST ASIA 22 Mart 2017 24 Mart 2017 ‹laç ve ilaç katki maddeleri Cakarta ENDONEZYA
INPALME 22 Mart 2017 24 Mart 2017 Palm yaµi Medan ENDONEZYA
LIGHT & ELECTRICITY 22 Mart 2017 24 Mart 2017 Elektrik, aydinlatma, kablo ve güç sist. Varflova POLONYA
AMBERIF 22 Mart 2017 25 Mart 2017 Deµerli maden ve mücevher Gdansk POLONYA
Food Ingredients China (FIC) 22 Mart 2017 24 Mart 2017 Gida, gida teknolojileri fianhay Ç‹N
SOLAR SOLUTIONS INT. 22 Mart 2017 23 Mart 2017 Enerji Amsterdam HOLLANDA
SIPAL 22 Mart 2017 25 Mart 2017 Gida, paketleme ve iflleme Dakar SENEGAL
MOLDCONSTRUCT 23 Mart 2017 26 Mart 2017 ‹nflaat malzemeleri Kiflinev MOLDOVA
MOLDENERGY 23 Mart 2017 26 Mart 2017 Güç Tasarrufu Teknolojileri, Gaz Daµ›t›m Kiflinev MOLDOVA
Homebuilding & Renovating Show 23 Mart 2017 26 Mart 2017 ‹nflaat Birmingham ‹NG‹LTERE
Automechanika Kuala Lumpur 23 Mart 2017 25 Mart 2017 Otomotiv yedek parça Kuala lumpur MALEZYA
43. G›da Fuar› - 43. Sajam hrane - Food Fair 23 Mart 2017 25 Mart 2017 G›da Budva KARADA¶
Dhaka Auto parts show 23 Mart 2017 25 Mart 2017 Oto yedek parça Dakka BANGLADEfi
Dhaka Motor Show 23 Mart 2017 25 Mart 2017 Otomotiv Dakka BANGLADEfi
Dhaka Bike Show 23 Mart 2017 25 Mart 2017 Motorsiklet, bisiklet Dakka BANGLADEfi
FOR HABITAT 23 Mart 2017 26 Mart 2017 ‹ç dizayn Prag ÇEK CUMH.
FOR FURNITURE 23 Mart 2017 26 Mart 2017 Mobilya ve ‹ç Dizayn Prag ÇEK CUMH.
FOR GARDEN 23 Mart 2017 26 Mart 2017 Bahçecilik Prag ÇEK CUMH.
CONSTRUCT EXPO 23 Mart 2017 26 Mart 2017 Yapi-inflaat Bükrefl ROMANYA
ROMTHERM 23 Mart 2017 26 Mart 2017 ‹klimlendirme Bükrefl ROMANYA
MID AMERICA TRUCKING SHOW - MATS 23 Mart 2017 25 Mart 2017 Otomotiv (aµir vasita) Kentucky ABD
BASELWORLD 23 Mart 2017 30 Mart 2017 Mücevher, saat Basel ‹SV‹ÇRE
Ideal Home Show 24 Mart 2017 09/04/17 Ev dekorasyonu Londra ‹NG‹LTERE
SALON DU LIVRE 24 Mart 2017 27 Mart 2017 Matbaa Paris FRANSA
CHINA MED 24 Mart 2017 26 Mart 2017 Tibbi ürünler Pekin Ç‹N
America's Beauty Show 25 Mart 2017 27 Mart 2017 Kozmetik fiikago ABD
32nd Annual EAU Congress & Exhibition 25 Mart 2017 27 Mart 2017 T›bbi ürünler (Üroloji) Londra ‹NG‹LTERE
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Samsun 2.Mobilya Dekorasyon Fuar›2017 07 Mart 2017 12 Mart 2017 Mobilya, Dekorasyon, Ayd›nlatma, Ev Tekstili ve Aksesuarlar Samsun
CPHI ‹stanbul 2017 ‹laç Bileflenleri Fuar› 08 Mart 2017 10 Mart 2017 ‹laç, ‹laç Bileflenleri ve Hammaddeleri, ‹laç Ekipman›, ve Kontrat Hizmetleri, ‹laç Paketleme, Ambalaj ve ‹laç üretim Sistemleri ‹stanbul
FETEX 2017 08 Mart 2017 11 Mart 2017 Fethiye Turizm, Turizm Tedarikçileri ve Yiyecek, ‹çecek Muµla
Avrasya Pencere 2017 18.Uluslararas› Pencere Fuar› 08 Mart 2017 11 Mart 2017 Pencere, Panjur, Cephe ve Profil, Üretim Makineleri, Aksesuar, Yal›t›m Malzemeleri, Hammadde ve Tamamlay›c› Ürünler ‹stanbul
Avrasya Kap› 2017 08 Mart 2017 11 Mart 2017 Kap›, Kepenk, Kilit, Alarm ve Güvenlik, Panel, Pano, Bölme Sistem ve Aksesuarlar› ‹stanbul
Avrasya Cam 2017 08 Mart 2017 11 Mart 2017 Cam Ürünleri, Uygulamalar›, Üretim ‹flleme Teknolojileri ve Makineleri, Tamamlay›c› Ürün ve Kimyasallar› ‹stanbul
UNICERA Seramik Banyo Mutfak Fuar› 08 Mart 2017 12 Mart 2017 Seramik , Banyo, Mutfak Ekipmanlar› ‹stanbul
Kayseri Tar›m Fuar› 2017 09 Mart 2017 12 Mart 2017 Tar›m ve Hayvanc›l›k Kayseri
Decoboss 09 Mart 2017 12 Mart 2017 Yap›, Konut,, Dekorasyon, Çevre Düzenlemesi, Elektrik Muµla
IBATECH 09 Mart 2017 12 Mart 2017 Ekmek, Pasta, Dondurma, Çikolata Teknolojileri Ankara
Mersin Logistics -Mersin Lojistik ve Transport Fuar› 09 Mart 2017 12 Mart 2017 Tafl›mac›l›k, Lojistik, Depolama, ‹stifleme, Ambalaj, Tart›m Mersin
Akare Yurtd›fl› Eµitim Fuarlar› 11 Mart 2017 12 Mart 2017 Yurtd›fl› Eµitim Alternatifleri ve ‹mkanlar› ‹stanbul
Akare Yurtd›fl› Eµitim Fuarlar› 14 Mart 2017 14 Mart 2017 Yurtd›fl› Eµitim Alternatifleri ve ‹mkanlar› ‹stanbul
Marex 2017 1 15 Mart 2017 18 Mart 2017 Turistik ‹flletmeler Donan›m›, Tekstil, Servis Ekipmanlar› ve G›da Muµla
Art Ankara 15 Mart 2017 19 Mart 2017 Çaµdafl Sanatlar Fuar› Ankara
Akare Yurtd›fl› Eµitim Fuarlar› 16 Mart 2017 16 Mart 2017 Yurtd›fl› Eµitim Alternatifleri ve ‹mkanlar› Ankara
WIN Otomasyon'17 16 Mart 2017 19 Mart 2017 Uluslararas› Endüstriyel Otomasyon ‹stanbul
WIN Electrotech'17 16 Mart 2017 19 Mart 2017 Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri ‹stanbul
Win Cemat Eurasia'17 16 Mart 2017 19 Mart 2017 Tafl›ma, Depolama, ‹stifleme ve Lojistik ‹stanbul
WIN Hydraulic & Pneumatic'17 16 Mart 2017 19 Mart 2017 Ak›flkan Gücü Teknolojileri ‹stanbul
FOTEG ‹stanbul 2017 16 Mart 2017 19 Mart 2017 G›da ‹flleme Teknolojileri ve Ekipman, Katk›, Ambalajlama ve Lojistik, Unlu Mamul Teknolojileri, G›da Güvenliµi ve Hijyen ‹stanbul
REW ‹stanbul 2017 16 Mart 2017 19 Mart 2017 Geri Dönüflüm, Çevre Teknolojileri ve At›k Yönetimi ‹stanbul
‹SG Avrasya 2017 16 Mart 2017 19 Mart 2017 ‹fl Saµl›µ› ve Güvenliµi ‹stanbul
1. ‹nflaat Gayrimenkul ve Emlak Fuar› 16 Mart 2017 19 Mart 2017 Konut ve ‹flyeri Projeleri ve Bunlar›n Pazarlanmas›, ve Finansman›na Yönelik Çözümler Ankara
EV-DEKOR 2017 › 16 Mart 2017 19 Mart 2017 Elektrikli Ev Eflyalar› ve Dayan›kl› Tüketim Mallar›, Ev Tekstili Ankara
2.Banyo, Mutfak ve Aksesuarlar› Fuar› 16 Mart 2017 19 Mart 2017 Banyo, Mutfak, Seramik, Tesisat, ‹nflaat Malzemeleri Ankara
6.Bursa Karacabey Tar›m ve Hayvanc›l›k Fuar› 16 Mart 2017 19 Mart 2017 Tar›m Hayvanc›l›k, Tohum, Meyvecilik, Sulama Teknolojiler Bursa
‹stanbul Jewelry Show Mart 2017 16 Mart 2017 19 Mart 2017 Tak›lar, Tafllar, Saatler Hediyelik Eflyalar, ‹lgili Yan Sanayi ‹stanbul
Akare Yurtd›fl› Eµitim Fuarlar› 18 Mart 2017 18 Mart 2017 Yurtd›fl› Eµitim Alternatifleri ve ‹mkanlar› ‹zmir
Mezun Amerika ve ‹ngilterede Eµitim Fuar› 18 Mart 2017 18 Mart 2017 Yurtd›fl› Eµitim, Eµitim Materyalleri ‹stanbul
Bursa 15. Kitap Fuar› 18 Mart 2017 26 Mart 2017 Kitap ve Süreli Yay›nlar Bursa
IEFT Yurtd›fl› Eµitim Fuar› 21 Mart 2017 21 Mart 2017 Yurt D›fl› Eµitim ‹zmir
Exposhipping Expomaritt 21 Mart 2017 24 Mart 2017 Deniz Ticareti, Gemi ‹nfla ve Yan Sanayi, Limanc›l›k, Nakliye ve Lojistik ‹stanbul
Konya Tar›m 2017 21 Mart 2017 25 Mart 2017 Tar›m, Tar›msal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuar› Konya
MODEF 2017 Mobilya ve Dekorasyon Fuar› 21 Mart 2017 26 Mart 2017 Mobilya ve Dekorasyon Bursa
Bursa Eµitim Fuar› › 21 Mart 2017 26 Mart 2017 Yurt ‹çi ve Yurt D›fl› Eµitim Bursa
EURIE Avrasya Yüksek Öµretim Zirvesi ve Fuar› 22 Mart 2017 24 Mart 2017 Yurtd›fl› Yüksek Eµitim ‹stanbul
Premiere Vision ‹stanbul 22 Mart 2017 24 Mart 2017 Haz›r Giyime Yönelik Kumafl, ‹plik ve Aksesuarlar ‹stanbul
Avrasya Asansör Fuar› 22 Mart 2017 25 Mart 2017 Asansör, Yürüyen Merdiven Teknolojileri, Üreticileri ve Tedarikçileri ‹stanbul
MARBLE 22 Mart 2017 25 Mart 2017 Doµal Tafl ve Teknolojileri ‹zmir
EGE TMF 22 Mart 2017 25 Mart 2017 Tekstil Makineleri, Bask› Teknolojileri, Tekstil Kimyasallar› Denizli
IEFT Yurtd›fl› Eµitim Fuar› 23 Mart 2017 23 Mart 2017 Yurt D›fl› Eµitim Ankara
CITYSCAPE Türkiye 23 Mart 2017 25 Mart 2017 Gayrimenkul, Finanasman, Yat›r›m, Proje Yönetimi ve Gelifltirme ‹stanbul
Hasyurt Tar›m Fuar› 23 Mart 2017 25 Mart 2017 Tar›m, Tar›m Teknolojileri Antalya
10.Uluslararas› ‹stanbul Boru ve Ek Parçalar› Fuar› 23 Mart 2017 25 Mart 2017 Boru, Ek Parçalar› Makine ve Ekipmanlar› ‹stanbul
‹stanbul H›rdavat Fuar› 23 Mart 2017 25 Mart 2017 H›rdavat Ürünleri ve Teknolojileri ‹stanbul
2.‹stanbul Tel Fuar› 23 Mart 2017 25 Mart 2017 Tel ve Kablo Makine ve Ekipmanlar› Fuar› ‹stanbul
2.‹stanbul Rulo Fuar› 23 Mart 2017 25 Mart 2017 Rulo ve Levha Saç Üretim ve ‹flleme Teknolojileri ‹stanbul
Asansör ‹stanbul 2017 23 Mart 2017 26 Mart 2017 15.Uluslararas› Asansör Fuar› ‹stanbul
12.Uluslararas› ‹deal Homex 23 Mart 2017 26 Mart 2017 Züccaciye, Hediyelik Eflya, Dekoratif Ev Tekstili ve Elektrikli Ev Aletleri ‹stanbul
fiehircilik Fuar› 23 Mart 2017 26 Mart 2017 Belediye Ekipmanlar› ve Teknolojileri Antalya
Çeyiz ve Ev Gereçleri Fuar› 23 Mart 2017 26 Mart 2017 Çeyiz, Evlilik ve ‹deal Ev ‹htiyaçlar› Ad›yaman
fianl›urfa G›da Tar›m ve Hayvanc›l›k Fuar› 23 Mart 2017 26 Mart 2017 Tar›m Ekipmanlar›, Tohumculuk, Hayvanc›l›k fianl›urfa
Samsun ‹nflaat 2017 23 Mart 2017 26 Mart 2017 Yap›, Yap› ve ‹nflaat Malzemeleri, Tesisat, Is›tma, Soµutma, Havaland›rma, Doµalgaz ve Teknolojileri Samsun
PET ‹zmir Fuar› 23 Mart 2017 26 Mart 2017 Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuarlar› ‹zmir
Ankara Turizm Fuar› 23 Mart 2017 26 Mart 2017 Turizm Ankara
Expomen Agro 23 Mart 2017 26 Mart 2017 Tar›m Makineleri, Hayvan Yetifltiriciliµi, Makine Ekipman ve Teknolojileri ‹zmir
IEFT Yurtd›fl› Eµitim Fuar› 25 Mart 2017 26 Mart 2017 Yurtd›fl› Eµitim ‹stanbul
IEFT Yurtd›fl› Eµitim Fuar› 27 Mart 2017 27 Mart 2017 Yurtd›fl› Eµitim ‹stanbul
Seafood ‹stanbul Su Ürünleri ve Teknolojileri Fuar› 29 Mart 2017 01 Nisan 2017 Su Ürünleri ve Teknolojileri ‹stanbul
EDT EXPO Ev D›fl› Tüketim Ürünleri Fuar› 2017 29 Mart 2017 01 Nisan 2017 Ev D›fl› Tüketim Ürünleri, Ekipmanlar, Sarf Malzemeleri Üreticileri ve Daµ›t›m Kanal› Tedarikçileri ‹stanbul
BODEX 2017 29 Mart 2017 01 Nisan 2017 Turistik ‹flletmeler Donan›m›, Tekstil, Servis Ekipmanlar› ve G›da Muµla
Plastist 2017 29 Mart 2017 01 Nisan 2017 Plastik Hammadde, Mamül, Makine, Ekipman ve Teknolojileri ‹stanbul
‹stanbul Light 29 Mart 2017 01 Nisan 2017 Endüstriyel, Mimari, Perakende, fiehir Ayd›nlatma Çözümleri, Bina Otomasyonu ‹stanbul
Gaziantep 3.Mobilya ve Dekorasyon Fuar› 29 Mart 2017 02 Nisan 2017 Ev Ofis Mobilyalar›, Dekorasyon Üniteleri, Aksesuarlar, Tasar›m Gaziantep
Lise ve Üniversite Tan›t›m Fuar› 30 Mart 2017 01 Nisan 2017 Eµitim, Orta Öµretim, Yüksek Öµretim, Lise Üniversite ‹stanbul
CNR ‹MOB Ankara 2. Ankara Mobilya Fuar› 30 Mart 2017 02 Nisan 2017 Mobilya, Dekorasyon ve Tasar›m Ankara
Educashow 30 Mart 2017 02 Nisan 2017 Okul Ekipmanlar› ve Teknolojileri Fuar› ‹stanbul
GAS&POWER Network 30 Mart 2017 02 Nisan 2017 Elektrik, Doµalgaz, Günefl Enerjisi, Rüzgar, Nükleer Enerji, Ekipmanlar› ve Teknolojileri ‹stanbul
Petroeum ‹stanbul 30 Mart 2017 02 Nisan 2017 Petrol, LPG, Madeni Yaµ, Ekipman ve Teknolojileri ‹stanbul
Farm Boss - Eskiflehir 7. Uluslararas› Tar›m Fuar› 30 Mart 2017 02 Nisan 2017 Tar›m, Tar›m Makineleri, Hayvanc›l›k ve G›da Teknolojileri Eskiflehir
EKSPOMED EURASIA 30 Mart 2017 02 Nisan 2017 T›bbi Cihazlar, Sistemler, Teknolojiler, Ürünler, Donan›mlar, Sarf Malzemeleri, Saµl›k Hizmetleri, ‹stanbul
LABTEKMED EURASIA 30 Mart 2017 02 Nisan 2017 Laboratuar Analiz, Teflhis, Ölçüm Cihaz, Sistem ve Donan›mlar›, Yard›mc› ve Sarf Malzemeleri ‹stanbul
Modev - Uluslararas› Mobilya Dekorasyon Fuar› 2017 01 Nisan 2017 09 Nisan 2017 Mobilya, Dekorasyon, Banyo -Mutfak Dolaplar›, Ev Tekstili Ankara
All For Hotels- Oteller ‹çin Her fiey 05 Nisan 2017 08 Nisan 2017 Otel, Restoran, Kafe Malzeme ve Ekipmanlar› ‹zmir
Aymod 18.Uluslararas› Ayakkab› Moda Fuar› 05 Nisan 2017 08 Nisan 2017 Ayakkab›lar, Çantalar, Kemerler, Cüzdanlar, Kurum, Mümessillikler ve Dergiler ‹stanbul
Europort Turkey Denizcilik Fuar› 05 Nisan 2017 08 Nisan 2017 Gemi ‹nfla ve Yan Sanayi, Tersane, Denizcilik Savunma Sanayi, Armatörlük ‹stanbul
AR-GE Türkiye 06 Nisan 2017 07 Nisan 2017 Araflt›rma Merkezleri, ARGE Merkezleri, ‹novasyon Teknolojileri, Mühendislik, Ticarilefltirme ‹stanbul
Solarex ‹stanbul Günefl Enerjisi ve Teknolojileri Fuar› 06 Nisan 2017 08 Nisan 2017 Günefl Termal ve PV Teknolojileri ‹stanbul
3.Tekstil ve Konfeksiyon Makineleri 06 Nisan 2017 08 Nisan 2017 Tekstil ve Konfeksiyon Makineleri, Yan Sanayi ve Aksesuarlar› Kahramanmarafl

Fuar Tarihi Konusu Yeri

YURTİÇİ FUARLAR TAKVİMİMart 2017
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UKRAYNA
Firma Adı: Agrofirm Pole Ltd.

Adres: 14a/1 Surikova St, Cherkasy city, 18028
Ukraine, ,
Yetkili Kişi: Paul Sivtsov
Cep Tel: +380.503.303020 
e-mail: pauls@agropole.com.ua; 
web: www.agropole.com.ua
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından,
organik ve geleneksel tahıl türleri üreten ve en
önemli ürünü organik glütensiz kabuksuz akdarı
olan Agrofirm Pole Ltd.’nin, darı, buğday,
makarnalık buğday, arpa, kolza tohumları,
mercimek, bezelye, ayçiçeği tohumu, buğday,
nohut, kişniş tohumları, keten tohumları, yulaf,
çavdar, hardal tohumları vb. ürünlerini ülkemize
de satmak istediği bildiriliyor. Şirketin tüm
Avrupa’nın organik kabuksuz akdarı ürünlerinin

yüzde 50'sini tedarik ettiği, Organic Standard
Ltd. tarafından UA-BIO-108 organik olarak
sertifikalandırıldığı ve bu yıl ayrıca kabuklu darı
ile organik kepekli darı unundan organik un
üretimine de başladığı belirtiliyor. 

Firma Adı: Ukrzelenbud Ltd.
Adres: Agro farm office: 38

Kalnishevskogo avenue, viiiage Petrykivka,
Dnipropetrovsk region, 51800 Ukraine
Cep Tel: +380.991.138440; 
e-mail: zdravlyk@ukr.net; web:
www.zdravlyk.prom.ua
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından,
kabuklu/kabuksuz, canlı, dondurulmuş kara
salyangozu ve salyangoz mukozasından
enzimler üreten Ukrzelenbud Ltd. şirketinin
ürünlerini [HCDCS (Harmonized commodity
description and coding system) Kodu: Clams in
turtle shell or not, live, fresh, chilled, frozen –
0307910000, Snails - 030760, Enzymes, other
enzymes (mucus of snail) - 3507909000]
ülkemize de satmak istediği bildiriliyor.

Ülkemizde yenilmemekle beraber ithal edip
sonra yurtdışına ihraç etmek isteyen bazı
girişimcilerin bulunabileceği düşüncesiyle ve
salyangoz enzimlerini kozmetik sanayinde
hammadde olarak kullanabilecek üreticiler için
bu teklifin duyurulmasında yarar görüldüğü
ifadesi kullanılıyor. 

Firma Adı: INTERRYBFLOT
Adres: bld. 8, Akademika Paladina 44

str., Kiev, Ukraine, 03680
Tel: +380.44.391 51 53; 
Faks:+380.44.391 51 53; 
e-mail: sales-krill@irf.com.ua; 
web: www.irf.com.ua
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nden alınan
bir iletide, balık ve deniz ürünleri avcılığı ve
işlenmesi alanında faaliyet gösteren, konserve
balık ve deniz ürünleri üretimi ve dağıtımı
yapan Interrybflot şirketi’nin ürünlerini
ülkemize de satmak istediği bildiriliyor. Şirketin
krill etinden yapılan konserve, kaynatılmış ve
dondurulmuş krill eti ve kültür balıkçılığında

Yurtdışından
20 işbirliği teklifi

3

2

Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’ne (TOBB) şubat ayı
içerisinde birçok farklı
ülkeden işbirliği teklifi
geldi. Makarnalık
buğdaydan kurutulmuş
balığa, bitkisel yağ
fabrikası kurmak için
yatırımcı arayışından
Avrupa ülkelerinden gelen
sarımsak talebine kadar 
20 farklı işbirliği çağrısını
sizler için derledik. 
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yem olarak kullanılan krill eti satmak istediği
belirtiliyor. Antarktika karidesi olarak da
adlandırılan ‘krill’, her iki yarımküredeki
okyanuslarının orta ve yüksek enlemlerinde
bulunan suların yüzey katmanlarında yaşayan,
planktonik kabuklulardan olup, ortalama
büyüklüğü 10-65 mm ve ortalama ağırlığı 2
gram olan ve ufak karidese benzer bir deniz
canlısı. 

Firma Adı: KHOROL FACTORY FOR
BABY FOOD LLC.

Adres: Poltava region., t. Horol, 17 Molodizhna
str. Ukraine
Yetkili Kişi: Roman Shnyrov
Tel: +380.67.6345077; 
e-mail: export@malysh.ua; 
web: http://www.malysh.ua/en/
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından,
yenidoğan ve sonrası dönem bebekler için
bebek sütü, maması, püresi ve içme suyu üreten
firmanın ürünlerini ihraç etmek istediği
bildiriliyor. Firmanın ürünlerinin uluslararası
standartlara uygun ISO 9001: 2009 ve HACCP
ile sertifikalandırılmış olduğu ve Ukrayna
mevzuatının gerekliliklerine uygun olarak
üretildiği belirtiliyor. 

Firma Adı: Garuda – Invest Ltd.
Adres: Ukraine, 54032, 9

Potemkinskaya str., Ap.4
Yetkili Kişi: Igor Mykhasko / CEO, Customer
relations manager
Cep Tel: +380.959.241645; 
e-mail: garuda.inv@gmail.com
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği, hem yerel
hem de uluslararası pazarlar için yazılım
geliştirme çözümleri sunan Garuda – Invest Ltd.
adlı Ukrayna firmasının sağlık, sigorta, kamu
hizmetleri, finansal hizmetler, bankacılık gibi
endüstrilerde kullanılan web uygulamaları, iki
ve üç katmanlı sistem ve çekirdek modu ve
masaüstü uygulamaları alanında özel yazılım
geliştirme, yazılım geliştirme danışmanlığı,
yazılım bakım ve destek, mobil uygulama
geliştirme hizmetleri vermek istediğini
bildiriyor. 

YUNANİSTAN
Firma Adı: MODEL LINE

Adres: parasiyou 16 Gulcine 69100, GREECE

Yetkili Kişi: Cevat Demir
Tel: +30.697.4835530; 
e-mail: modelshoes@hotmail.com; 
web: www.modelline.eu
TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı
kapsamında her yıl düzenlenen etkinliklerden
birisine Yunanistan’dan katılan iş adamı Cevat
Demir, TOBB’a başvurarak, bir Avrupa
ülkesinden kendisine 60 ton sarımsak talebi
iletildiğini bildirdi. Talebi Türkiye'den temin
ederek karşılamak isteyen Cevat Demir,
sarımsakların 5 kg’lık filelerde sunulacağını ve
çaplarının 38 mm’den az olmaması gerektiğini
belirtti. 

Firma Adı: MODEL LINE
Adres: parasiyou 16 Gulcine 69100,

Yetkili Kişi: Cevat Demir
Tel: +30.697.4835530; 
e-mail: modelshoes@hotmail.com; 
web: www.modelline.eu
TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı
kapsamında her yıl düzenlenen etkinliklerden
birisine Yunanistan’dan katılan iş adamı Cevat
Demir, bir Avrupa ülkesinden kendisine helal
kesim kuzu eti talebinde bulunulduğunu ve söz
konusu talebi Türkiye'den temin ederek
karşılamak istediğini bildirdi. 

RUSYA
Firma Adı: Kalipso LLC

Adres: Russia, 414000, Astrakhan region,
Astrakhan city, Pushkin street, 70A
Tel: +8.8512.455-001; 
Cep Tel: +7.988.074-55-57; 
e-mail: astkalipsoinfo@mail.ru; 

web: http://www.асткалипсо.рф
Rusya Federasyonu Astrakhan Bölgesi
Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından
kurulan Astrakhan İhracat Destek Merkezi
tarafından; kurutulmuş balık (içi temizlenmiş,
vakumlu paketli), kurutulmuş balık
atıştırmalıkları, dondurulmuş balık,
dondurulmuş filetolar, pastörize edilmiş balık
yumurtası, salamura edilmiş balık ve tuzlanmış
balık üreten Kalipso LLC Şirketi’nin ürünlerini
Türkiye piyasasına da sunmak istediği
bildiriliyor. 

PORTEKİZ
Firma Adı: NERSANT BUSINESS

INTERNATIONAL MEETING
Yetkili Kişi: Antonio Ferrao / Consultant
Tel: +351.91.9242255; 
e-mail: nersant@leadership-bc.com; 
web: www.business.nersant.pt/
Portekiz ile diğer ülkeler arasındaki ticari
ilişkilerin güçlendirilmesi ve ticari ortaklıklar
kurulması, şirketlerin ve ürünlerin
globalleşmesinin teşvik edilmesi amacıyla
uluslararası etkinlikler düzenleyen
organizasyon şirketinin ‘Nersant Business
2017’ adıyla düzenlediği etkinliğe Türkiye’den
de ithalatçı şirketleri davet ettiği bildiriliyor.
23-25 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacak
olan etkinlikte; gıda maddeleri ve içecekler,
doğal taş, inşaat malzemeleri, seramik ve
mobilya sektörlerinde faaliyetleri olan
Portekizli şirketler ile ürünlerinin tanıtımının
yapılacağı belirtilmiştir. Etkinliğe ilişkin
katılım ve iletişim formları, şirketin web
sitesinde yer alıyor. 

7
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ALMANYA
Firma Adı: InnoTrading

Adres: Kardinal-Albrecht-Strasse 40, Sachsen-
Anhalt, 06108 Halle-Saale - Germany 
Yetkili Kişi: Alexander C. Barth / Marketing &
Distribution
Cep Tel: +49.176.2916 6885; 
Faks: +49.345.6915 4951; 
e-mail: innotrading@gmx.de; 
web: http://innotrading-halle.jimdo.com
Firmanın, Almanya’da doğal kaynak suyuyla
üretilen “Bear Track Canada” markalı alkolsüz
enerji içeceğinin Türkiye'de pazara sunulmasını
üstlenecek; geniş dağıtım ağına sahip,
deneyimli, örgütlenme ve eleman yapısı yeterli,
maddi yönden güçlü ve uzun vadeli ortak
çalışmaya hazır bir firma aradığı bildiriliyor. 

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

Gladbach Deutschland
Yetkili Kişi: Ömer Ali Topal / Makina
Mühendisi
Tel: +49.2204.300 112; 
Cep Tel: +49.157.894 2158; 
e-mail: oemer.topal@gmx.de; 
web: www.empula.de
Almanya’da yerleşik olup, Türk Patent
Enstitüsü’ne makine sektörüne yönelik üç adet
patent başvurusu bulunan EMPULA mühendislik
firmasının Türkiye’de makine sektöründe üretici
konumunda olan (Türkiye ve Almanya’yı
kapsayacak şekilde) bir iş ortağı aradığı
bildiriliyor. Mühendislik ürünlerinin Almanya’da

online pazarlanması konusunda iyi tecrübesi
olduğu belirtilen Empula’nın, ürünleri
Türkiye’de ürettirip Almanya başta olmak üzere
Avrupa’da satmayı düşündüğü belirtiliyor.
Firmanın üç patent başvurusunun da AR-GE ve
inovasyon kapsamında olup, KOSGEB’den
destek alabilecek projeler olduğu ve Alman
Kalkınma Bankası KFW’den de kredi alma
aşamasında olduğu belirtiliyor. Söz konusu
projeler için ihtiyaç duyulan tutarın yüzde
30’luk kısmını temin etmek şartıyla geri kalan
yüzde 70’lik kısmının (Yaklaşık 3 milyon Euro)
KFW bankası tarafından yüzde 2 faizle ve 10 yıl
vadeli (ilk iki yılı geri ödemesiz) kredi olarak
temin edilebilecek. 

ROMANYA
Firma Adı: SC CROPS GREENTECH SRL

Yetkili Kişi: Marius Cojocariu
Tel: +40.760.241 235; 
e-mail: businessaroffice@gmail.com 
Arad - Romanya'dan Crops Greentech Srl.
Şirketinin Arad'dan yaklaşık 16 km, Macaristan
sınırındaki A1 karayolundan da 15 km uzaklıkta
soğuk sıkım bitkisel yağ fabrikası kurmak için
bir yatırımcı / ortak aradığı bildiriliyor.
Yatırımın tutarının bir milyon Euro olduğu ve
bunun yaklaşık yüzde 50'sinin AB fonlarından
finanse edileceği belirtiliyor. Proje kapsamında
yaklaşık 400 m2'lik bir kapalı üretim binası
inşa edilmesi, ayrıca ofis bölümü inşa edilmesi,
hammadde için bir silo edinilmesi, yeni bir
kabuk soyma makinesinin satın alınması ve
yaklaşık 300 Kg / saat yağ depolama tankları

alınması gerekiyor. Fabrikada ayçiçeği
tohumları, soya fasulyesi, kanola ve diğer
bitkisel tohumların işlenmesinin amaçlandığı
belirtilmiştir. Sonuç olarak, proje için 500 bin
Euro civarında olan eş finansman kısmını
sağlayabilecek bir yatırımcı / işbirlikçinin
bulunması gerektiği bildiriliyor. 

MAKEDONYA 
Firma Adı: ECONOMIC CHAMBER OF

MACEDONIA
Yetkili Kişi: Vasko Ristovski / Independent
Consultant
Tel: +389.2.3244 014; 
Faks: +389.2.3244 088; 
e-mail: Vasko@mchamber.mk 
Makedonya Ekonomi Odası tarafından,
Makedonya Ticaret Odası’nın üyesi olan
Makedon bir şirketin turizm sektörü için havlu,
yatak takımı ve üzerinde turistik objeler
bulunan örtüler vb. otel tekstili ürünleri üreten
Türk firmalarıyla temas kurmak istediği
bildiriliyor. 

TUNUS
Firma Adı: Mezghani Textile &

Logistique
Adres: Rte de Gremda km 7, 3012 Sfax
Yetkili Kişi: Sami MEZGHANI
Tel: +216.31.596 070; 
e-mail: mtl.confection@gmail.com 
T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği,
Mezghani Textile & Logistique adlı Tunus
firmasının, tekstil, konfeksiyon ve fason üretim
alanında işbirliği/ortaklık yapmak istediğini
bildiriliyor. 

Firma Adı: Slama Huile S.A.
Adres: 14, rue du Tissage ZI Ksar Said

Yetkili Kişi: Lotfi HERMI
Tel: +216.71.546 620 / 98 75; 
Faks: +216.71.546 332; 
e-mail: lotfi.hermi@slama.com.tn 
T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği,
Slama Huile S.A. adlı Tunus firmasının
zeytinyağı şişelemek için 30 bin adet 1000
ml’lik (1000 cc) cam şişe ithal etmek istediğini
bildiriliyor. 

Firma Adı: Planet Consulting
Adres: Residence Bel Air - Appt. B 6 -
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Boumhel Ben Arous
Yetkili Kişi: Badil BEN CHEIKH
Tel: +216.55.236 502; 
Cep Tel: +216.54.333 620; 
e-mail: ghaddab.kalthoum@gmail.com
T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği,
Hammam Zrıba – Zaghouan Mevkiinde, 6 bin
200 m2’si kapalı olmak üzere toplam 7,2 hektar
arazi üzerinde kurulu olan 550 ton/gün üretim
kapasitesi bulunan tuğla fabrikasının satılmak
istendiğini bildiriyor. 

HİNDİSTAN
Firma Adı: Tinna Rubber &

Infrastructure Limited 
Adres: Tinna House, No 6, Sultanpur, Mandi
Road, Mehrauli (Opp. C DOT), New Delhi 110030,
Delhi, India
Yetkili Kişi: Subodh Sharma / GM – Sales
Tel: +91.98.10806117; 
Cep Tel: +91.11.49518587; 
e-mail: subodh.sharma@tinna.in; 
web: www.tinna.in
Hindistan'daki en büyük atık lastik geri
dönüşümcüsü olup, yüksek çekme ve ‘reach’
uyumluluğu olan kamyon / otobüs radyal
lastiklerinden tam lastik geri kazanım lastiği
üreticisi ve ayrıca en büyük kauçuk kırıntısı
üreticisi olduğu belirtilen firmanın, ürünlerini
Türkiye'de de satmak için kauçuk & geri
kazanım kauçuk ithalatçısı firmalar, lastik
üreticileri / kauçuk konveyör üreticileri / kauçuk
kalıp ürünleri üreticileri ile bağlantı kurmak
istediği bildiriliyor. Firmanın ayrıca Türkiye'de
gerçekleştirilecek kauçuk / lastik endüstrisi
konulu fuar ve sergilere de katılmak istediği
belirtiliyor. 

SIRBİSTAN
Firma Adı: STEEL IMPEX doo.

Adres: aerodramska 3 kraljevo / Serbia
Yetkili Kişi: Abdullah Erçakallı
Cep Tel: +381.64.643 4975;
e-mail: petline@steelimpex.rs; 
web: www.steelimpexdoo.com
Kurulduğu 2008 yılından bu yana renkli metal
ve metal hurda toplama, ayrıştırma işiyle
faaliyette olan ve 2016 yılında plastik atıkların
geri dönüşümü için PET şişe toplama,
balyalama, kırma, PET kütük toplama ve kırma,
preform toplama, HDPE toplama ve kırma işine

de başlayan firmanın; PET çapak, PET kütük
çapak ve HDPE çapak satışı için Türkiye’deki
elyaf üreticileri ve boya kimya sanayicileri
bağlantı kurmak istediği bildiriliyor. 

ABD
Firma Adı: B PLUS GLOBAL LLC

Adres: 405 N Wabash Ave, Unit 4806,
CHICAGO, IL USA 60611
Yetkili Kişi: Enis Mehmet Burdurlu
Tel: +1.224.345 9406; 
e-mail: enis@bplusglobal.com; 
web: www.bplusglobal.com
Amerika'nın Şikago kentinde, tanıtım ve
distribütörlük faaliyetlerinde bulunan Enis
Mehmet Burdurlu, Amerika'da distribütörlüğünü
yapabileceği, ihracat deneyimine sahip Türk
üreticilerle iletişime geçmek istediğini bildiriyor.
Burdurlu, özellikle madencilik, enerji, sağlık,
inşaat ve tarım teknolojileri alanındaki
üreticilerle ilgilendiklerini belirtiyor. Firmada,
B2C ürünler için Amazon üzerinden, B2B ürünler
içinse telefon ve e-mail ile olası müşterilerle
irtibata geçerek pazar araştırması yapıldığı,
satış potansiyeli yüksek olan müşterilere
numune ve basılı katalog gönderildiği, müşteri
ziyaretleri yapıldığı, hizmet sektöründe faaliyet
gösteren firmalar için de (yazılım ve finans
sektörü başta olmak üzere) pazar araştırması ve
temsilcilik yapıldığı ifade ediliyor. 

İSVİÇRE
Firma Adı: PBP PRO BUSINESS

PARTNERS INTERNATIONAL

Adres: VIA AL LAGO 38G, 6918 FİGİNO,
LUGANO / SWITZERLAND
Yetkili Kişi: Orhan ARIKCI / Managing
Director
Tel: +41.79.849 46 54; 
Cep Tel: +90.532.323 08 94; 
e-mail: info@pbp.international; 
web: www.pbp.international
Genel Müdürlüğü İsviçre’nin Lugano Şehrinde
olan ve İstanbul’da da temsilcilik ofisi bulunan
PBP INTERNATIONAL, TOBB’a başvurdu ve
İsviçre’ye ihracat yapmak veya optimize etmek
isteyen Türk firmalarına hizmetlerini sunmak
istediklerini bildirdi. Şirketin, yerel ve kendi
tecrübeli danışmanları ve her alan ve sektörde
bilgi ve bağlantılara sahip olan iş ortakları
sayesinde, Türk müşterilerine hedef
ülkelerdeki ihtiyaçları doğrultusunda ihracat
projelerini gerçekleştirmeleri için gerekli tüm
adımları doğru atmalarını ve bu şekilde
sürdürebilir ve başarılı dış ticaret projelerini
gerçekleştirmelerini sağladığı bildiriliyor.
Şirketin sunduğu hizmetler; [pazar araştırması
ve fizibilite çalışması, strateji ve yatırım planı
oluşturma, iş ortağı, ürün ve hizmet
araştırması, yerel bir şirket kurma ve maliyet
hesabı (gerekirse), stratejik ve kurumsal
yapılanma (gerekirse), hukuki konularda
çözümler, yerel bankalar ve finans
enstitüleriyle bağlantı ve yatırım stratejisi,
şirket ofisi veya mülkiyet alma veya kiralama
(gerekirse), yerel şirket muhasebesi ve
vergilendirilmesi, sigorta çözümleri, oturum,
çalışma izni vs. (gerekirse)] olarak belirtiliyor. 
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MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

Mart 2017

15 Mart 2017 Çarşamba

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

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

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

� Şubat 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

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

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

20 Mart 2017 Pazartesi

� Şubat 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

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

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

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

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

� Şubat 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Mart 2017 Perşembe

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

� Şubat 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar 
Beyanname ile Beyanı

24 Mart 2017 Cuma

� Şubat 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

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

27 Mart 2017 Pazartesi

� 2016 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi

� GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi

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

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

� Şubat 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

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

31 Mart 2017 Cuma

� 2016 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

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

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

� Şubat 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi

� 2017 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)

� 2017 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi

� 2017 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

� 2017 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)

MART 201742
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Ekonomist’te Neler Olacak?
CEO Club

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

Best Brands

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

İnşaat 2023

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

Garanti Mortgage

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

Türkiye’nin önde gelen
girişimcileri bu kulüpte
buluşuyor.

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

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

Satın Alma Liderleri

Girişimci Kulübü

CMO Club

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

Vergide Gündem

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

Türkiye’nin En Başarılı
Emlak Yatırımları
Araştırması

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

M&A Raporu

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

Yılın Kadın
Girişimcisi

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

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

Yılın En İyi
Filo Yöneticisi

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

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

50 Kadın CEO

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

Anadolu
Buluşmaları

Türkiye’nin En Başarılı
Turizm Yatırımları

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

Anadolu’nun
En Etkili
50 İş İnsanı

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

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

Gayrimenkul Saati

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

Anadolu Markaları

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

Franchise 100

Anadolu’nun
En Büyük 500 Şirketi
araştırması...

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

Kobi Girişim

2017

katkılarıyla

katkılarıyla

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

100 Kadın Patron

katkılarıyla
katkılarıyla

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

Yılın İş İnsanları

EKONOMİNİN
DÜNÜ, BUGÜNÜ

VE YARINI...

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

Sosyal girişimci
ödülleri

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

katkılarıyla

katkılarıyla

katkılarıylakatkılarıyla

katkılarıyla

katkılarıyla

İÇERİK PLANI
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