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DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN 26 İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

FIT21’LE SPOR GİYİM İŞİNE GİRDİ
İZMİR MERKEZLİ USDA’DAN MODERN ÇİFTLİKLER
“BÜYÜK İLLERDE FRANCHISE VERMEYE BAŞLIYORUZ”

TEKNOPARKLARIN
14 YILDIZ ŞİRKETİ
� Teknoloji ihracatı

yapan firmaların 
başarı öyküleri

� Yurtdışında ofis
açan start up’ların
büyüme hedefleri
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Ekonomist

Üniversitelerin teknoloji yarışı
Üniversite-sanayi işbirliğine güzel bir rol modeli oluşturan

teknopark bölgeleri girişimciler tarafından oldukça rağbet görüyor.
Teknoparklar, Türkiye'de 2001 yılında iki adet iken, bugün sayıları
64’e ulaşmış durumda.

Üniversitelerin teknopark yarışı, ihracatta “akıl teri”nin öne
çıkacağı dönemin çok da uzak olmadığını gösteriyor.

Zira, teknoparklarda yer alan şirketler artık katma değerli
ürünler geliştirirken bunları ticarileştirmeye yönelik önemli
adımlar atıyor. Hatta ürünlerine dünya pazarlarına satıyorlar.

Teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan şirketlerin, Amerika
Birleşik Devletleri başta olmak üzere, Japonya, İsrail, İngiltere ve
Almanya gibi dünyanın en gelişmiş ülkelerine yapmış oldukları
teknolojik ürün ihracatı 2,4 milyar dolara ulaştı. 

Özellikle son yıllarda teknokentlerden çıkan şirketler
yurtdışında önemli girişimlere imza atmaya başladı. Birçoğu Dubai,
Kaliforniya, İngiltere, Berlin gibi merkezlerde ofis açıyor. Buradan
çevredeki önemli pazarlara kolayca ulaşıyor. 

Hedef ise bulundukları bölgenin önemli bir oyuncusu haline
gelmek. Teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan firmalarda 33
bin 297'si AR-GE personeli olmak üzere 41 bin 89 kişi istihdam
ediliyor. Teknoloji geliştirme bölgelerinde tamamlanan ve
yürütülen toplam AR-GE proje sayısı Temmuz 2016 itibariyle 28 bin
856.

Umuyorum bu alandaki veriler önümüzdeki dönemde şirket
kategorilerini de içerecek şekilde paylaşılır ve özellikle
Anadolu’daki teknokentlerin ekonomiye, özellikle ihracata katkısı
giderek artar.

Kapak haberimizde teknoloji bölgelerinin içerisinde büyüme
hikayesiyle birçok girişimci adayına ilham veren şirketlerin
öykülerini okuyacaksınız. 4 kişilik ekiple başlamış mütevazi bir
start up’tan, bugün ABD’den Dubai’ye uzanan hatta teknoloji
ihracatı yapar hale gelen ve milyon dolarlık cirolara koşan bir
şirkete dönüşmek hayal değil, gerçek.

Hepinize iyi bir ay geçirmeniz dileğiyle…
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Teknoparkların içerisinde küçük bir ekiple kurulan ve yıllar
içerisinde ciddi bir büyüme grafiği gösteren firmalar, artık
Amerika’dan Dubai’ye Rusya’dan Uzakdoğu’ya kadar pek çok
farklı ülkeye teknoloji ihracatı yapmaya başladı. İç pazara
yönelik ürün satışının yanı sıra yurtdışında açtıkları ofislerle
bulundukları bölgede söz sahibi olmaya başlayan ve
kuruluşundan bu yana milyon TL’lik cirolara ulaşan
teknoparkların yıldız firmalarını araştırdık.

Son dönemde sağlıklı beslenme ve spor dünyasına yönelik projeleriyle
dikkat çeken Ece Vahapoğlu, kısa bir önce Fit21 markasıyla spor giyim
işine adım attı. Ürünleri şu an online olarak lidyana.com’da satılan
Vahapoğlu, önümüzdeki dönemde erkek ve çocuklar için ürünler
çıkartmaya ve markasını yurtdışına açmaya hazırlanıyor.

İki üniversite öğrencisinin kendilerini ifade etmeye çalıştıkları amatör
bir blog olarak kurulan Pazarlamasyon, bugün aylık 200 binin üzerinde
pazarlama profesyonelini ağırlayan bir mecra haline geldi. Şirketin
kurucusu Necip Murat, “Hedef kitlemizi pazarlama nişinden çıkartıp
genişletme niyetindeyiz. Bu doğrultuda 2017 sonunda aylık 1 milyon
kişiye temas etmek istiyoruz” diyor.

Kendi geliştirdiği ürünlerle temizlik ürünleri sektörüne adım atan ve
1K Kimya şirketini 2010’da kuran kadın girişimci Sevginar Baştekin, bu
yıl ciroda 20 milyon TL’nin üzerinde bir hedefle ilerlediklerini söylüyor.
12 bin ton yıllık üretime sahip şirketin bu yıl kapasitesini yüzde 50
artıracağını aktaran Sevginar Baştekin, geliştirmek üzere çalıştıkları
yeni ürünleri için TÜBİTAK’tan destek aldıklarını da kaydediyor.

Akademisyen Rana Sanyal ve seri girişimci Sena Nomak tarafından iki
yıl önce kurulan RS Research bir sağlık girişimi. Akıllı ilaç teknolojileri
üzerine çalışan şirket, geçtiğimiz günlerde ana yatırımcısı Avrupa
Yatırım Fonu (EIF) olan teknoloji temelli risk sermayesi fonu ACT
Venture Partners’tan 1,1 milyon Euro’luk ilk yatırımını aldı. RS Research
Kurucu Ortağı & CSO Rana Sanyal, “Bu, biyoteknoloji alanında
Türkiye’de gerçekleşen en yüksek risk sermayesi yatırımı” diyor.

Dünya genelinde 75 ülkede 847 franchise bölgesi kuran ABD’li “business
network” organizasyonu BNI, Türkiye’deki faaliyetlerini franchise ile
büyütme kararı aldı. KOBİ’lere referans ile kuracakları ilişki ağları
sonucunda tahmin etmedikleri bir iş hacmi yaratma fırsatı sunduklarını
belirten BNI Türkiye Ülke Direktörü Ayşe Aslan, “5 yılda 800 üyeye ulaştık
ve 293 milyon dolarlık iş hacmi yarattık. İstanbul’dan sonra 2017’de
Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük illerde franchise vereceğiz” diyor.
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HİZMET Sibel Atik / satik@ekonomist.com.tr

Yaşam ve geleceğe dair duyulan merakla Türk
kahvesi içip de fincanı kapatmayan yoktur. Fal
için kapatılan fincanlardan yola çıkan Demet Kü-
tükçü Safçı, bu ilgiden yeni bir girişim hikâye-
si yarattı. Kahve falını dijitale taşıyan tellwe.com
sitesinde yer alan falcılarla online hizmet veren

Kahve falını Tellwe ile
dijitale taşıdı

Safçı, sitede 325 bin kullanıcıya ulaştıklarını söy-
lüyor. Bu kullanıcılar arasında yurtdışından da
önemli bir takipçi yer alıyor. 2010 yılında küçük
bir adımla başladıkları tellwe.com sitesinin
son yıllarda yoğun ilgi gördüğünü kullanıcı sa-
yısını 25 binden 325 binlere taşıdığını aktaran

Safçı, Tellwe’de Türk kahvesi fa-
lının yanı sıra tarot, katina
başta olmak üzere 240 civa-
rında fala bakıldığını belirtiyor.

Hedef 500 bin kullanıcı
Uludağ Üniversitesi Grafik

Tasarım Bölümü’nden 1996 yı-
lında mezun olan Demet Kü-
tükçü Safçı, çeşitli ajanslarda
Art Director ve Proje Yönetici-
si olarak çalıştıktan sonra ken-
di girişimini hayata geçirmeye
kara verdi. 2010 yılından bu ya-
na girişimci olan ve www.isim-
name.com, www.analitist.com,
www.tellwe.com gibi internet
projelerini markalaştıran Mut-
lucu Dijital İnteraktif Proje-
ler’de genel müdürlük yapan
Safçı, bu yıl kullanıcı sayısında
500 binlere ulaşmak istedikle-
rini dile getiriyor. Tellwe ile
kahve falı ve fal kültürünü sa-
nal ortamda en iyi şekilde su-

nabilmeyi amaçladıklarını kaydeden Safçı şun-
ları söylüyor:

“Türk insanının özellikle de kadınının ge-
lenek haline gelen kahve fincanını kapatma eği-
liminden yola çıkarak oluşturduğumuz bu plat-
form; merak, terapi, gelenek, muhabbet, pay-
laşım gibi temel ihtiyaçları karşılayan kahve fa-
lı kültürünü internet üzerinden tüm dünyaya
yaymayı hedefliyor. Tüm dünyadan yetenekli fal-
cılarla fal baktırmak isteyenleri bir araya geti-
ren dijital platform Tellwe, kullanıcılarına bir iyi
bir fal deneyimi yaşamalarını sağlıyor. Bunu ya-
parken de zaman-mekan sorununu ortadan kal-
dırıyoruz.”

Kahve falına duyulan meraktan yola çıkarak tellwe.com sitesi
kuran kadın girişimci Demet Kütükçü Safçı, 6 bin falcının yer
aldığı sitede 325 bin kullanıcıya ulaştı. Türk kahvesi falının yanı
sıra tarot, katina başta olmak üzere 240 civarında fala bakılan
site yurtdışından bile ilgi görüyor. 

Sistemde 6 bin falcı var
Tellwe’de fal baktırmak isteyen
üyeler aplikasyonla siteye girip
falcılardan ve falcıların
baktıkları fal çeşitlerinden
birini seçiyorlar. 6 bin falcının
yer aldığı sistemde, falcılar
oylamaya göre
ücretlendiriliyor. Safçı, “Kahve
falı baktırmak isteyen
kullanıcılar aplikasyon ve web
sitesi aracılığıyla kahve
fincanlarının fotoğraflarını
seçtikleri falcıya göndererek
kahve falının bakılmasını
isteyebiliyorlar. Sisteme üyelik
ücretsiz olarak gerçekleşiyor.
Falcı adayları kendi kayıtlarını
yapıp falcı üyesi oluyorlar.
Öncelikle deneme fallarını
baktıktan sonra fal baktıranlar
tarafından aldıkları oylara göre
sistem içinde aktif hale gelip
derecelendiriliyorlar” diyor. 

DEMET KÜTÜKÇÜ SAFÇI
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KOBİ GÜNDEMİ

� Girişimci Daniel Priestley’in kitabı
‘Girişimci Devrimi’, Sola Yayınları
etiketi ile raflarda yerini aldı. Kitap,
nasıl bir iş yaşamı kuracağınızı,
dünyayı fetheden bir girişimci gibi
düşüneceğinizi ve nasıl tüm hayatınızı
sevdiğiniz şeyleri yaparak
geçirebileceğinizi anlatıyor. Priestley
bu devrimi kucaklayabilme ve heyecan
verici yeni çağda hayatta kalma savaşı
vermek yerine kendi düşlediğiniz
dünyayı yaratabilme yöntemlerini
anlatıyor. Hızlı ve hareketli küçük
işletmelerin sıklaştığı, esnek ve
yaratıcı girişimcilerin günümüzde
daha çok gördüğümüz, dünyanın yeni
adapte olmaya çalıştığı çağa ‘Girişimci
Çağı’ deniyor.

� Garanti Bankası, Türkiye’de kadın girişimci
sayısının artırılması, iş yaşamına kadınların
katılımının teşvik edilmesi ve kadın yöneticilerin
işletme faaliyetleri esnasında ortaya çıkacak
finansal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla,
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) 55
milyon ABD Doları tutarında fon sağladı. EBRD
Kadın Girişimci Desteği kapsamında, hâlihazırda
işletme sahibi kadınlara ve kadınlar tarafından
yönetilen işletmelere 36 aya varan vadelerle
uygun koşullarda kredi sağlanacak. Kadın
girişimciler ayrıca toplam tutarın yüzde 70’i kadar
teminat desteği kullanabilecek. Konuyla ilgili bilgi
veren Garanti Bankası KOBİ Bankacılığından
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran,
10 yıldan fazla süredir kadın girişimcilere
sundukları bankacılık ürün ve hizmetlerinin yanı
sıra yurtdışı fonlarının da katkısıyla, kredi ve
teminat desteği sağladıklarını belirtiyor. Onaran,
“Bugüne kadar ki finansman desteğimiz 3,2 milyar TL’yi buldu. EBRD’den aldığımız yeni fonla işe
yeni başlayan ya da işini büyütmek isteyen kadın girişimcilerin yanı sıra kadınlar tarafından
yönetilen işletmeler de kredi kullanabilecek. Ayrıca teminat yaratma ihtiyacı bulunan işletmeler
EBRD kefaletiyle kredi kullanmak üzere bankamıza başvurabilecek. Garanti Bankası’nın yurtdışı
borçlanma konusundaki üstün başarısı sayesinde, kadın girişimcilerin finansmana ulaşmasını
kolaylaştırmaya devam edeceğiz” diyor.

Garanti kadın girişimci için fon sağladı 

Girişimci 
Devrimi
raflarda 

� Yenibirlider Derneği'nin yürüttüğü YBL21 projesinin 2017 dönemi başladı. Türkiye'deki genç liderleri
desteklemek amacıyla yola çıkan Yenibirlider Derneği, YBL21 Programı 2017 döneminde 7 bölgeden 52
üniversite 3’üncü sınıf öğrencisini kabul ediyor. İlk yılında 58 ilde bulunan 123 üniversiteden 3 binin
üzerinde başvuru alan YBL21 programının 2017 yılı dönemi, başladı. YBL21 Programı kapsamında
geçtiğimiz yıldan farklı olarak bu sene, üniversite öğrencilerinin popülasyon oranlarına göre Türkiye'nin
yedi bölgesi için ayrılmış kontenjanlar kapsamında başvuru kabul edilecek.  Bu sayede Türkiye'nin dört
bir yanından programa katılmak isteyen öğrencilere fırsat eşitliği sunuluyor. Yenibirlider Derneği'nin
fırsat eşitliği prensibiyle düzenlediği 2017 programında, başvuru yapan 3’üncü sınıf üniversite
öğrencileri yalnızca kendi bölgelerinden katılan öğrencilerle rekabet ediyor.

Yeni bir lider aranıyor 
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KOBi Gündemi

� Uluslararası Ayakkabı Yan
Sanayi Fuarı’nda (AYSAF) İtalya,
İspanya, Fransa, ABD, İngiltere,
Almanya ve Körfez ülkeleri başta
olmak üzere 65 ülkeden gelen
profesyonel ziyaretçiler
ağırlandı. Türkiye’de ilk kez
AYSAF’ta oluşturulan trend
alanında tamamı yerli olan 2018
yılı ayakkabı yan sanayi
tasarımları sergilendi. AYSAF
Fuarı’nın sektörün Rusya ile olan ilişkilerini güçlendirdiğini belirten AYSAD Başkanı Ömer Kadir
Arpacı, “Ayakkabı sektörü, Rusya’ya olan ihracatını 2017’nin ilk 5 ayında yüzde 20 artırdı. 2018’e
kadar Rusya’ya olan ihracatımızı 130 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. AYSAF,
ayakkabı sektörünün bu ihracat hedeflerine ulaşmasındaki en büyük destekçisidir. Ayrıca fuar,
sektörün Rusya ile ilişkilerini daha güçlü hale getirmesine de katkı sağlayacak” dedi. 

� Türkiye Bilişim Derneği (TBD), işinden uzak kalmış kadınları yeniden ekonomiye kazandırmak için
harekete geçti. “Engelleri aşıyorum, bilişimle kendi işimde evimden çalışıyorum” sloganıyla Ankara
Şubesi tarafından başlatılan “Bilişimle Girişimci Kadınlar Projesi” (BGK) ile ilk etapta 500 kadına
ulaşılması hedefleniyor. TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, kadınların toplumun şekillenmesinde ve
gelişmesinde çok önemli bir role sahip olduğuna dikkat çekerek, “Kadın zirveyi hedeflerse onu kimse
durduramaz” dedi. Kadınların yaşam kalitesinin, sosyal statünün yükseltilmesini, işgücüne katılımının
ve istihdamının arttırılması amacıyla başlatılan proje ile Türkiye genelinde internet tabanlı “e-
öğrenme” sistemiyle 29 milyon kadının yeniden ekonomiye katkı vermesi hedefleniyor. Proje
kapsamında kadınlar, internet erişiminin olduğu her noktadan e-ticaret, girişimcilik, satış ve pazarlama
teknikleri, sayısal pazarlama, hukuki mevzuat, siber güvenlik, iletişim teknolojileri eğitimleri alarak
sertifika sahibi olacak. Kadınlar, www.bgk.org.tr adresinden hizmet veren Bilişimle Girişimci Kadın
Projesi kapsamında ihtiyaç duyacağı gerekli eğitimleri e-öğrenme sistemi üzerinden alacaklar.
Sonrasında da pazar yeri ve e-ticaret sistemleri aracılığıyla ticari girişimlerini gerçekleştirecekler.

Ayakkabı yan sanayicilerinden Rusya atağı 

� Endeavor Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Mentor Ağı ve yaklaşık 100 ülkede ofisi olan Endeavor
Girişimcilerini bir araya getiren geleneksel Endeavor On Board etkinliği “Türkiye'nin Dış
Politikasındaki Dönüşümleri ve Kamuoyundaki Algısı” teması çerçevesinde 27 Nisan’da gerçekleşti.
Endeavor Yönetim Kurulu Üyeleri’nden Bülent Agerman, Bülent Çelebi, Cansen Başaran Symes, Cem
Topçuoğlu, Murat Özyeğin, Özcan Tahincioğlu, Selçuk Yorgancıoğlu ve Sina Afra’nın katılım gösterdiğ
ietkinliğine TUSİAD Dış Politika Forumu Direktörü Prof. Dr. Hakan Yılmaz konuk konuşmacı olarak

katıldı. Yılmaz, katılımcılara
Türkiye’nin dış
politikasındaki değişimlerin
dünden bugüne etkisini ve
toplum üzerinde nasıl bir
izlenim yarattığını
anlatırken, gelecekte
izlenecek dış politikanın
kamuoyunun düşüncesini
şekillendirmedeki önemini
vurguladı.

Türkiye tarihi ve girişimcilik konuşuldu 

� Bu yıl Avrupa’da ilk kez
düzenlenecek olan “Visa Everywhere”
yarışması, start up’ları, yerel toplum ve
seyahat deneyimleri alanlarında
yenilikçi fikirlerini sunmaya davet
ediyor. Yarışma, Türkiye’den katılacak
girişimleri de bekliyor. Yarışmada
büyük ödül ise 50 bin Euro olarak
belirlendi. Yarışma, yerel toplum,
şehirlerarası seyahat ve uluslararası
seyahat olmak üzere 3 ana başlıkta
düzenleniyor. Başarılı yarışmacılar Visa
Developer Platform üzerinden Visa’nın
API’lerine, teknoloji uzmanlarına ve
mentörlerine erişerek fikirlerini daha
da geliştirmek için destek alma
fırsatına erişecekler. Adaylar üç
kategorinin herhangi birine ya da
tümüne yönelik hazırladıkları
projeleriyle Everywhere Initiative web
sitesi üzerinden yarışmaya
başvurabilecek
(https://usa.visa.com/visa-
everywhere/everywhere-
initiative/initiative-europe.html).
Başvurular 17 Mayıs’a kadar devam
edecek.

Visa’dan 50 bin
Euro’luk yarış 

Kadınları e-öğrenme ile girişimci yapacak 
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Bugün ABD, İngiltere, Fransa, Japonya, Çin, Gü-
ney Kore, Hindistan, İsrail, Finlandiya gibi bir-
çok ülke, yaratmış olduğu katma değerin
önemli bölümünü teknoparklar bünyesinde yü-
rütülen AR-GE çalışmalarına borçlu. Dünyada
1970'li yıllarda oluşmaya başlayan 1980'li yıl-
larda önemli başarılara zemin hazırlayan tek-
noparklarla Türkiye’nin tanışması ise 1990’lı yıl-
lara denk geliyor. 

Türkiye’nin ilk bilim ve araştırma parkı olan
ODTÜ-Teknokent için çalışmalara 1980’li yılların
sonunda başlandı. 1991 yılında ise teknoloji ge-
liştirmeye yönelik kuluçka merkezleri kurmak
ana hedefi altında KOSGEB ile işbirliği içinde
ODTÜ-TEKMER hizmete açıldı. Bugün ise çoğu
üniversitenin bünyesinde teknoloji bölgeleri
mevcut bulunuyor. 2016 yılında 64 teknoloji ge-
liştirme bölgesi Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan
edildi. Bugün 64 teknokentin 51’i aktif olarak
faaliyet gösteriyor. Faaliyette olan teknokent-
lerde AR-GE çalışmalarını yürüten firmaların sa-
yısı 4 bin 176’ya ulaşmış durumda. Yabancı ser-
maye açısından bakıldığında teknokentlerde
toplam 174 adet yabancı/ yabancı ortaklı fir-
ma yer alıyor.

Artık bugün itibariyle teknoparklarda
enerjiden, sağlığa, bilişimden, savunmaya ka-
dar birçok alana yönelik AR-GE çalışmaları ya-
parak özel ürün üreten yerli şirket bulunuyor.
İç pazara yönelik ürün satışının yanı sıra artık
ihracata da başlayan ve kuruluşundan bu ya-
na hızlı büyüme tablosu yakalayan girişimler
bulunuyor. 

28 bin 856 proje var
Teknokentlerde faaliyet gösteren firmalar

tarafından tescil ettirilen patent sayısı 640. Bu

firmaların yüzde 37'si yazılım, yüzde 17’si bil-
gisayar ve iletişim teknolojileri, yüzde 8'i
elektronik ve yüzde 6’sı makina ve teçhizat İma-
latı alanlarında faaliyet gösteriyor. Ayrıca me-
dikal, enerji, kimya, gıda, savunma, otomotiv
gibi birçok sektörden firmalar bölgelerde AR-
GE faaliyetleri kapsamında yer alıyor. Tekno-
loji geliştirme bölgelerinde yer alan firmalar-
da 33 bin 297'si AR-GE personeli olmak üzere
41 bin 89 kişi istihdam ediliyor. Teknoloji ge-
liştirme bölgelerinde tamamlanan ve yürütü-
len toplam AR-GE proje sayısı Temmuz 2016
itibariyle 28 bin 856. 

Teknoparklar sayesinde, enformasyon
teknolojileri ve yazılım, yeni malzemeler, bi-
yoteknoloji, yeni enerji kaynakları, uzay tek-
nolojileri, esnek imalat sistemleri, otomasyon
ve robotik gibi alanlarda önemli ilerlemeler ya-
şandı. Bu başarı ekonomi aktörlerinin de dik-
katini çekiyor. Bu merkezlere daha çok girişimci
çekebilmek için yeni teşvikler verilmesi plan-
lanıyor.

Teknoparklarda yer alan şirketler artık kat-
ma değerli ürünler geliştirirken bunları ticari-
leştirmeye yönelik önemli adımlar atıyor. Hat-
ta ürünlerine dünya pazarlarına satıyorlar. Tek-
noloji geliştirme bölgelerinde bulunan şirket-
lerin, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak
üzere, Japonya, İsrail, İngiltere ve Almanya gi-
bi dünyanın en gelişmiş ülkelerine yapmış ol-
dukları teknolojik ürün ihracatı 2,4 milyar do-
lara ulaştı. Özellikle son yıllarda teknokent-
lerden çıkan şirketler yurtdışında önemli ba-
şarılara imza atmaya başladı. Biz de bu geliş-
melerden hareketle Türkiye’nin belli başlı
teknokentlerinin ihracatta öne çıkan şirketle-
rini bir araya getirdik. 

“5 yıl içinde firmalarımızın yüzde 50’si ihracat yapacak”
“CYBERPARK bünyesinde bulunan 70 civarında firmamız
aktif ihracat yapıyor. Önümüzdeki yıl BİL-TEL küme
aktivitelerimizi ve CAP Hızlandırıcı programımızı devam
ettirerek ve yeni firmaları da bünyemize katarak daha
başarılı şekilde ilerlemeyi planlıyoruz. Bunun yanı sıra
ismi henüz belirlenmese de firmaları yurt dışında
potansiyel müşterileri ile bir araya getirecek eşleştirme
projelerimizi geliştireceğiz. Yurt dışında ofis alternatifini
ise değerlendirmeye devam ediyoruz.  5 yıl içinde
planımız, şirketimizin yüzde 50 ihracat oranına ulaşması.
Bu konuda birçok yeni proje için hazırlıklarımız devam
ediyor.”

CYBERPARK GENEL MÜDÜRÜ FARUK İNLATEKİNTeknokent’lere 
verilen yedi teşvik
Teknokent bünyesinde yapılan her
bir AR-GE projesi için
1. Yatırım İndirimi
2. Katma Değer Vergisi İstisnası
3. Sergi, Resim ve harç istisnası
4. Kredi tahsisi
5. Kurumlar vergisi muafiyeti
6. Ar-Ge personeli gelir vergisi
muafiyeti
7. Stopaj ve damga vergisi
muafiyetleri

Teknoparkların
içerisinde küçük bir

ekiple kurulan ve
yıllar içerisinde ciddi

bir büyüme grafiği
gösteren firmalar,
artık Amerika’dan

Dubai’ye Rusya’dan
Uzakdoğu’ya kadar

pek çok farklı ülkeye
teknoloji ihracatı

yapmaya başladı. İç
pazara yönelik ürün

satışının yanı sıra
yurtdışında açtıkları

ofislerle
bulundukları

bölgede söz sahibi
olmaya başlayan ve

kuruluşundan bu
yana hızlı büyüme
gösteren, 14 yıldız
firmasına mercek

tuttuk.
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Urbanstat ABD’ye ofis açtı 

�UrbanStat, 2014 yılında sigorta şir-
ketleri için risk analitik uygulamaları

geliştirmek üzerine kuruldu. İTÜ ARI Tekno-
kent’te faaliyet gösteren firma, kurulduğu
günden bu yan her yıl en minimum 3 kat bü-
yüdü. Firmanın kurucusu ve CEO’su Anıl Çe-
lik, yaptıkları AR-GE çalışmalarının kısa sürede
ticarileştirilebilir olmasına önem verdikleri-
ni söylüyor. ABD'nin Chicago kentinde bir ofis
açtıklarını belirten Çelik,
“Bu ofis aracılığı ile Ku-
zey Amerika pazarında-
ki sigorta şirketleri ile
sürekli bir ilişki kurma-
ya başladık” diyor. ABD
içerisinde farklı şehir-
lerde yeni ofisler açıl-
ması planlanıyor. Çelik,
“2018 yılında ABD pa-
zarında en az 5 sigorta
şirketi ile çalışma hedefimiz bulunuyor. Müş-
terilerimizden gelen geri bildirimleri anlık ola-
rak ürüne yatırım olarak değerlendiriyoruz.
Amacımız UrbanStat'ın risk analitik endüs-
trisinde yer alan en önemli şirketlerden bir
tanesi yapmak” şeklinde konuşuyor.

ODC 5 yılda yüzde 700 büyüdü

�2005 yılında kurulan ODC Business So-
lutions, yazılım alanında faaliyet gös-

teriyor. Özellikle dijital pazarlama dünya-
sına sunduğumuz yenilikçi ürün ve hiz-
metlerle müşterilerin kitleleriyle olan ile-
tişimlerinden maksimum fayda sağlama-
larına yardımcı oluyor. Müşterileri e-pos-
ta, SMS/MMS, push notification, chatbot,
IVN/TTS, lokasyon bazlı servisler, beacon
gibi kanallardan etkin pazarlama akivite-
leri yürütebiliyor. Ana ürünü SmartMes-
sage Marketing Platform yerel ve global

eksende 2 bini aşkın müşteri tarafından
kullanılıyor. ODC Yönetici Ortağı Emin Al-
tın, Deloitte’un Avrupa, Ortadoğu ve Afri-
ka ülkelerini kapsayan en hızlı büyüyen
500 teknoloji firması listesinde de yer al-
dıklarını söylüyor ve son beş yılda yüzde
700 büyüdüklerini ekliyor. SmartMessage
Marketing Platform’u Birleşik Arap Emir-
likleri, Nijerya, Suudi Arabistan ve Azer-
baycan’a ihraç ediliyor. ABD ve Birleşik
Arap Emirlikleri’nde

ofis açtıklarını belirten
Altın,”Planlarımız içinde
İngiltere ve Suudi Ara-
bistan’da yeni ofisler
açmak var. Bu yıl 10 mil-
yon dolarlık bir ciro he-
defimiz bulunuyor. Bu-
nun yüzde 34-40’lık kıs-
mını ihracattan bekli-
yoruz. 2018 için ise özel-

likle yurtdışında yüzde yüz büyüme ve coğ-
rafi olarak yaygınlaşma hedefliyoruz” diyor.

Dünyanın sesi oldu

�2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Levent Arslan ta-

rafından kurulan SESTEK, ses ve iletişim tek-
nolojileri alanında faaliyet gösteriyor. SES-
TEK’in geliştirdiği teknolojiler arasında ko-
nuşma tanıma, konuşma sentezi, doğal di-
yalog, ses biyometrisi ve konuşma analizi yer
alıyor.  SESTEK teknolojileri çağrı merkezi, te-
lekom, bankacılık ve sigortacılık sektörleri baş-
ta olmak üzere Türkiye’nin önde gelen birçok
kurumunda kullanılıyor. Bugün Türkiye ses
teknolojileri pazarının yüzde 80’ine hakim. Du-
bai’de ve Chicago’da ofisleri bulunuyor. Or-
ta Doğu ve ABD’ye ek olarak Avrupa’nın da
hedef pazarlar arasında bulunduğunu söyle-

yen SESTEK Genel Mü-
dürü Serdar Karadayı,
“Bu doğrultuda önce-
likle İngiltere ve Al-
manya’da ofis açmayı
planlıyoruz. Bu yılı yak-
laşık 6 milyon dolarlık
bir ciro ile kapatmayı
hedefliyoruz. Ayrıca
yurtdışında henüz de-
vam eden birçok proje-

mizi 2018’de tamamlamış olacağımız için ci-
romuzda ihracatın da önemli bir katkısı ola-
cak. Dövizdeki değişim göz önünde bulun-
durulduğunda net rakamlar belirtmek kolay
olmasa da 2018 yılında minimum 10 milyon
dolarlık bir ciro hedefliyoruz” diyor.

C.B.K. yabancı ortak buldu

�C.B.K. Soft Yazılım Donanım, 2014 yı-
lında Ankara’da kuruldu. Kuruluşun-

dan itibaren de doküman ve süreç yöne-
tim sistemleri üzerine çalışıyor. enVision
isminde 300’den fazla müşteri tarafından
22 ülkede kullanılan doküman yönetim sis-
temini geliştiriyor. Firma üç kurucu ortak
ile başladı, şu anda 70’den fazla perso-
nel ile müşterilerine hizmet veriyor. Fir-
manın kurucularından Salih Kanlı, CBKSoft
her zaman sektörde öncü olmayı her za-
man sektöre yön veren firma olmayı he-
defledi. Tüm paydaşlarımızla ortak de-

ANIL ÇELİK

EMİN ALTIN

SERDAR KARADAYI

1

2

3

4
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ğerleri hedefle-
yip, özverili ça-
lışmalar sonu-
cunda başarıya
ulaştık” diyor.
Uygulama Türk-
çe, İngilizce,
Rusça, Türk-
mence, Arapça,
Arnavutça ve

Fransızca dillerinde Afrika’dan başlayıp Gü-
ney Doğu Asya’ya uzanan bir coğrafyada 22
ülkede kullanılıyor. 2015 yılında Ortadoğu ve
Afrika bilgi yönetimi çözümleri pazar lideri
olan InfoFort LLC CBKSOFT’a ortak oldukla-
rını söyleyen Kanlı, bu sayede bu pazarlar-
da hızlı bir şekilde büyüdüklerini ifade edi-
yor. Firma, 2017 yılında 15 milyon TL ciro ve
1.5 milyon dolar ihracat hedefliyor.

Moralabs İngiltere’ye ofis açacak

�Moralabs 2013 yılı başında, mobil
oyunlar geliştirerek Türkiye’den bu

alanda dünya çapında bir başarı hikayesi ya-
ratmak vizyonu ile yola çıkmış bir oyun stüd-
yosu. Özellikle çoklu ortam ve çok oyuncu-
lu mobil oyun geliştiren deneyimli bir ekibe
sahip. Çoklu ortam ile kastedilen iOS, Android
ve Facebook vb. web platformlara aynı an-
da geliştirme yapılması. Kuruluş yılına göre
bir sıçrama yaparak istihdamda yüzde 125 bü-
yüme, ciroda da yüzde 4 bin 200’lik bir bü-
yümeye ulaştıklarını söyleyen şirketin kuru-
cusu Kamer Kemerkaya, bu büyüme ile 4.
Kosgeb Girişimcilik Ödüllerinde Kadın Giri-
şimcilik kategorisinde finalistlerden biri ol-
maya hak kazandıklarını ve Jüri Özel Ödülü-
ne layık görüldüklarını belirtiyor. Ameri-
ka’daki bir oyun portalına ortaokul seviye-
sindeki çocuklar için fizik, kimya ve biyoloji
eğitiminde kullanılacak eğlenceli oyunlar ge-
liştiren Moralabs, Rus-
ya’ya da yazlım ihraç
ediyor. Yıllık cirosu-
nun yüzde 50’lik payı-
nı ihracat oluşturuyor.
Kemerkaya, “Yurtdı-
şında ofis açmayı plan-
lıyoruz. Şu an görünen
olası ülke İngiltere” di-
yor. 

Omega Bigdata ilki gerçekleştirecek

�Omega Bigdata, 2009 yılından bu ya-
na veri odaklı sadakat çözümleri sağ-

lıyor. Geniş satış ağı olan işletmeler için ödül-
lendirme esas-
lı, satış perfor-
mansını arttı-
ran B2B üyelik
portalları ha-
zırlıyor. Alanın-
da lider, çoğu
global ölçekte
olan 40’dan
fazla firmaya
hizmet sunu-
yor. Diğer bir ürünü ise AVM sadakat ve kam-
panya yönetim sistemi. 8 ülkede 150’den faz-
la AVM ile çalışıyor. Şirket ilk 4 yılında TÜBİ-
TAK destekleri ile altyapı çalışmaları geliştirdi.
Şirketin kurucusu Yunus Emre Aslan, Dubai,
Rusya ve Fransa’daki iş ortakları ile bölgesel
açılımlar gerçekleştirdiklerini söylüyor. Aslan
sözlerine şöyle devam ediyor: “Polonya,

Almanya, Ukrayna ve Suudi Arabistan,
bir sonraki aşamada yerel yapılanma
ile ilerlemeyi hedeflediğimiz ülkeler.
2017 ciro hedefimiz 3 milyon TL. İh-
racat oranımızın genele göre yüzde
25 olmasını hedefliyoruz. İhracat ci-
rosu anlamında son 2 senedir yüzde
100 büyüme gerçekleştiriyoruz. Dün-
yada bir ilk olacak şekilde son tüke-
ticiler, perakendeciler ve AVM’leri sis-

tematik olarak bir çatı altında toplamaya yö-
nelik ciddi bir proje hazırlığı yapıyoruz.”

Reysaş Londra’ya ofis açacak

�Ana faaliyet alanı tedarik zinciri ile il-
gili teknolojik çözümler. Tedarik zin-

ciri yönetimi dışında, özellikle gelecekte çok
büyük değerler üretecek olan omnichannel
(çok kanallı) perakende ve fintech alanlarında
da ürünler geliştiriyor. Şirketi 2010 – 2012 yıl-
ları arasında yüzde 7 bin 417 büyüme sergi-
lemiş, TOBB ve Harvard Üniversitesi ile or-
tak düzenlenen Türkiye 100 sıralamasında
Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketi olmuş. İs-
viçre, Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika,
Avusturya, Macaristan gibi ülkeler başta ol-
mak üzere Avrupa’da 20’den fazla ülkeye tek-
nolojik ürünler ve hizmetler sunuyor. Bu ül-
kelere Fransa ve İngiltere’nin de yakında ek-
leneceğini söyleyen firmanın kurucusu Ha-
lit Develioğlu, “3 yıl önce Macaristan’da bir
ofis açtık. Bu ofis aracılığıyla Avrupa’da yü-

rüttüğümüz projelere
ait her türlü, proje yö-
netimi ve destek faali-
yetlerini gerçekleştiri-
yoruz. Geliştirmekte ol-
duğumuz Fintech pro-
jesi çerçevesinde önü-
müzdeki yıl içerisinde
Londra’da yeni bir olu-
şum içine girmeyi plan-
lıyoruz” diyor.

SALİH KANLI

KAMER KAMERKAYA

YUNUS EMRE ASLAN

HALİT DEVELİOĞLU

5

6

7
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T2 Yazlım Almanya’da büyüyor

�2011 yılında kurulan T2 Yazılım, telekom
ve finans sektörü üzerine yazlım ger-

çekleştiriyor. ABD, Al-
manya ve Ürdün’e yazı-
lım ihracatı yapıyor. Şir-
ketin kurucusu Mustafa
Sakalsız, Almanya’ya ofis
açacaklarını söylüyor.
Son dönemde yurtdışın-
da gerçekleştirdikleri
faaliyetlerle beraber
müşterilerinde artış ya-
şadıklarını kaydeden Sa-
kalsız, “Potansiyel müşterilerimiz daha çok Al-
manya ağırlıklı olmak üzere AB ülkelerinde ge-
liyor. Almanya ofisi, müşterilerle yaptığı-
mız kontrat, faturalama, vergi ve hukuki ze-
min açısından avantaj sağlıyor. Yatırım yap-
tığımız yeni ürünlerin durumlarına göre
ABD’ye bir ofis açabiliriz. 2016 yılındaki kü-
çülmeden sonra 6 milyon TL ve üzeri bir
ciro hedefimiz var. Bunun 800 bin TL’si ih-
racattan hedefliyoruz” diyor.

Met Global 4 kıtada faaliyet gösteriyor

�Met Global, turizm ve kendi bün-
yesinde geliştirdiği turizm yazılımları

alanında faaliyet gösteriyor. Son 5 yıl içeri-
sinde cirosunu 6 katına çıkarak, 400 milyon
Euro seviyesine ulaştırdı. Ürün ve hizmetle-
ri dünyanın her tarafında turizm alanında ça-
lışan profesyoneller ve son kullanıcılar tara-

fında kullanılıyor. Yurtdışında Dubai, Londra,
Şangay ve Orlando’da yerel ofisleri bulunu-
yor. Dünyanın her tarafında yer alan müşte-

rilerimize yerel hizmet ve dil desteği sağ-
layabiliyor. Şirketin CEO’su Metin Altun,
“İlerleyen zamanda, stratejimiz doğrultu-
sunda farklı kıta ve ülkelerde ofis açma-
ya devam edeceğiz. Bu yılı yaklaşık 480
milyon Euro civarında bir ciro ile tamam-
lamayı hedefliyoruz. 2018 yılında da yine
teknolojimize yatırım yapmaya devam
ederek iki basamaklı rakamlarda bir bü-
yüme öngörüyoruz. Önümüzdeki yıllarda
içeride geliştirdiğimiz yazılımlarımızı ve alt-

yapımızı cloud bir teknolojik ürün olarak dün-
yanın her tarafındaki müşterilerimize ulaş-

tırmayı hedefliyoruz” di-
yor. 

VNGRS 10 milyon TL
ciroya koşuyor

�VNGRS, 2009 yı-
lından bu yana

yurtdışı odaklı mühen-
dislik, yazılım geliştirme,
yazılım geliştirme sü-
reç danışmanlığı, cloud

computing ve big data alanlarında hizmet ve-
riyor. Kurulduğu zamanda 4 kişi ile başlayan
firma, bugün 40 kişilik bir ekibe ulaştı. ABD,
İngiltere ve Dubai’ye ihracat gerçekleştiren
firma, merkez operasyonunu bugüne kadar
Türkiye üzerinden yönetti.  Şirketin CEO’su De-

niz Oktar yakın
zaman içerisin-
de İngiltere ve
Dubai ofislerini
açmayı düşün-
düklerini söylü-
yor. 2017 yılı için
10 milyon TL,
2018 için ise 18
milyon TL ciro
hedeflediklerini belirten Oktar, “Cloud com-
puting denilen bulut bilişimin yazılım geliş-
tirme ve altyapı hizmetlerinin temellerinde yer
alacağını ve bu alanlarda ciddi değişiklikler
yaratacağını öngörüyoruz. Bu konulara odak-
lanacağız” diye konuşuyor.

Müşterilere proaktif destek sağlıyor

�2011 yılında kurulan Call Center Reso-
urces (CCR) olarak, çağrı merkezleri-

ne yönelik uçtan uça iletişim çözümleri sağ-
lıyor. Çağrı merkezi ve ses çözümleri tekno-
lojileri sunan firma, kurulduğu günden bu ya-
na her yıl yüzde
50’nin üzerinde
büyüme kayde-
diyor. Call Center
R e s o u r c e s
CEO’su Türker
Erkin, “Hızlı bü-
yümemizin yanı
sıra, alanında
uzman, dene-
yimli ve geniş
teknik kadromuzla müşterilerimize proaktif
destek sağlamamız yatıyor. Çağrı merkezi tek-
nolojisi sektöründe sağladığımız hizmet ka-
litesi ile müşterilerimize daha önce yaşama-
dıkları bir deneyim yaşatıyoruz” diyor. Avru-
pa ve Ortadoğu’ya ihracat yapan CCR, geçti-
ğimiz yıl Bilişim 500 listesinde yazılım kate-
gorisinde ilk 5’e, yazılım ihracatında ise ilk 10’a
girdi. İsviçre’de bir ofisleri olduğunu söyleyen
Erkin, ilerleyen zamanlarda Ortadoğu’da ya
da Almanya’da ofis açma planları olduğunu
sözlerine ekliyor. 2017’deki yıllık ciro hedefi
ise 18,5 milyon TL. 

Elektronet akıllı şehirler kuruyor

�Elektronet, 20 yıldan fazladır bilişim ve
haberleşme sektöründe akıllı şehir, sa-

MUSTAFA SAKALSIZ

METİN ALTUN

TÜRKER ERKİN

DENİZ OKTAR
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nayi 4.0, dijital altyapı ve finansal teknoloji
konularında faaliyet gösteriyor. Kamu ve özel
kurumlar için proje geliştiren bir teknoloji üre-
tim firması olan Elektronet, 21 şehrin elek-
tronik biletleme sistemlerinin üretimi, Vali-
dator ve Biletleme Terminal’lerinin tasarımı,
AR-GE ve üretim çalışmalarından sonra saha
kurulumu ve destek konularını kapsayan ko-
nularda yüklenici firmalarla anlaştı. Ankara
başta olmak üzere birçok büyük şehrin bi-

letlemesinde rol
oynadı. Elektro-
net İcra Kurulu
Başkanı Nusret
Can Yanyalı,
Azerbaycan Dev-
let Demir Yolla-
rı’nın moderni-
zasyon projesi
dâhilinde elek-
tronik ücret top-

lama terminallerinin sistem entegratörlüğü-
nü yürüttüklerini söylüyor. Dubai ve Kalifor-
niya’da da ofisleri olduğunu belirten Yan-
yalı, şöyle devam ediyor: “Aynı ülkeler içe-
risinde farklı şehir ve eyaletlerde ofis aç-
ma planlarımız var. Bunun yanı sıra, Abu
Dabi’de üretim tesisi kurma çalışmalarımız
sürüyor. Satış, pazarlama ve saha ope-
rasyon faaliyetlerimizi Afrika ve Amerika
kıtalarında genişletmek adına Teksas, Ga-
na, Pakistan ve Mozambik’te ve yatırım-
larımız ile doğru orantılı olarak gelecek-
te farklı şehir ve bölgelerde ofis açma plan-
larımız devam ediyor. ABD ve Birleşik Arap
Emirlikleri projelerimizin hayata geçmesiyle
ciro hedefimizi 2018 yılı sonunda 150 milyon
TL olarak hedefliyoruz” diyor. 

p1m1 Silikon Vadisi’ne açıldı

�2009 yılında kurulan p1m1, ATM en-
düstrisinde tahminleme analizi ve

operasyonel verimliliği arttırmayı öngören bir
karar destek platformu üreticisi. Kurulduğu
günden bu yana yüzde 434 büyüme kaydet-
ti. P1m1 Organizasyon Geliştirme Direktörü
Dilge Doğan, büyüme nedenleri, “Niş bir mar-
kette talep yaratabilme yetkinliği, kararlılık,
fokus, alanında uzman insan kaynağı ve AR-
GE yatırımları” olarak açıklıyor. Şu an DACH
Bölgesi (Almanya, Avusturya, İsviçre) ve

Amerika’ya ihracat yapan firma, Kanada, İn-
giltere, Güney Afrika, Pakistan ve Tayland’a

odaklanmış durumda.
İTÜ GATE 4’üncü döne-
minde, ABD’de düzen-
lenen iş geliştirme adı-
mına katılmaya hak ka-
zandıklarını anlatan Do-
ğan, bu program kap-
samında hem San Fran-
cisco, hem de Chicago
ofislerinde alanlarının
bulunduğunu belirtiyor.

2017 yılını 11 milyon TL ciro ile kapatmayı plan-
ladıklarını söyleyen Dilge, “Yazılım ihracatı ile
ilgili çalışmalarımız yeni başladı diyebiliriz. He-
defimiz satış ciromuzun yüzde 10’nunu ihra-
cat üzerinden elde etmek. 2018 hedefimiz ge-
lirlerimizin yüzde 75’ini ihracattan elde ede-
cek şekilde satış ciromuzu 18.4 milyon TL se-
viyelerine çıkarmak” diye konuşuyor.

Segmentify’ın hedefi dünya liderliği

�Segmentify’ı 2015’te yılından bu yana
e-ticaret ve içerik siteleri için, kişisel-

leştirme ve ürün önerisi getirerek dönüşüm
optimizasyonu sağlayan bulut tabanlı yazılım
geliştiriyor. 8 ülkeden 100 firmaya hizmet ve-
riyor. Halihazırda Berlin ve Dubai’de ofisleri

faaliyete geçti, Fransa’da da yerel bir iş or-
tağı ile hareket ediyor. Avrupa, MENA ve Ku-
zey Amerika pazarında da ofisleriyle varlık-
larını güçlendirerek genişlemeye devam ede-
ceklerini ifade eden Segmentify Kurucu Or-
tak ve CEO’su Murat Soysal, burada oluştu-
racakları ekiplerle pazarı daha yakından ta-
kip edebilmenin, potansiyel müşterileriyle ya-
kın temas halinde kalabilmenin önemine işa-
ret ediyor. İngiltere, Rusya, ABD ve Singapur’a
ihracat yapmayı
planladıklarını
belirten Soysal,
sözlerini şöyle
sürdürüyor:
“Hızlı büyüme-
mizi devam etti-
rerek 2018 so-
nunda toplam
750 müşteriye
ulaşmayı, bunlar
içinden de 400’nün yurtdışı müşterisi olma-
sını hedefliyoruz. Uzun vadeli hedefimiz,
önümüzdeki iki yıl içerisinde özellikle Avru-
pa, MENA ve Amerika pazarında kullanılan ve
liderliğe oynayan bir ürün şirketi olmak. Bu
büyümeyi sağlarken de sürekli gelişen ve müş-
teri ihtiyaçlarını karşılayan çevik yapımızı ko-
rumak istiyoruz.”

N. CAN YANYALI

DİLGE DOĞAN

MURAT SOYSAL

13MAYIS 2017
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İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü'nü
birincilikle kazanan ve ardından kariyer haya-
tına bir kimya şirketinde profesyonel olarak baş-
layan kadın girişimci Sevginar Baştekin, geliş-
tirdiği temizlik ürünlerini kurduğu 1K Kimya AŞ
çatısında üretmeye başladı. 2010 yılında şirke-
ti kuran ve ilk yıl 50-100 tonluk üretimle temizlik
ürünleri sektöründe yerini alan Baştekin, şir-
ketini kurduğu 6 yıllık sürecin ardından bugün
12 bin tonluk üretim kapasitesine ulaştı. High-
Genic markası ile silikonlu temizleyici, derz te-
mizleyici, evsel leke çıkarıcılar ve leke çıkarma
mendilleri gibi çok amaçlı temizlik ürünleri ge-
liştirdiklerini kaydeden Sevginar Baştekin, mar-
ket zincirlerine üretim yaptıklarını ve 13 bin nok-
tada ürünlerinin yer aldığını ifade ediyor. Kısa
zamanda büyük başarı elde eden ve 21 milyon
TL ciroya ulaşan 1K Kimya’nın kurucusu Sevgi-
nar Baştekin, sorularımızı yanıtladı.

Şirketi kurarken nasıl bir hedefle yola çık-
tınız?

Profesyonel iş hayatına özel sektörde bi-
yokimya alanında başladım ve kimya sektöründe
devam ettim. Bu esnada diagnostik üretimi ile
ilgili Almanya’da eğitim gördüm. 2000 yılında
Ar-Ge’sini, tasarımlarını ve üretimini kendi
yaptığı ürünlerle temizlik sektörüne adım attım.
Tasarladığım bir ürünle 2004 yılında Chicago’da
katılmış olduğumuz Private Label (PLMA) fua-
rında “yenilik ve tasarım birinciliği” ödülü aldım.
Ardından artık şirket kurmanın zamanının gel-

1K Kimya kapasiteyi
yüzde 50 artıracak

diğini düşündüm ve 2010 yılında 1K Kimya’yı kur-
dum. ‘HighGenic’ markası ile silikonlu temizle-
yici, derz temizleyici, evsel leke çıkarıcılar ve le-
ke çıkarma mendilleri gibi birçok "çok amaçlı te-
mizlik ürününü birçok market zincirinde satışa
sunarak sektöre adım attım. Kısa zamanda da
büyük bir başarı elde ettim. Rakamlar da bunun
gösteriyor zaten.

Şirket 2010 yılından bu yan nasıl bir bü-
yüme performansı sergiledi? 2016 yılını büyü-
me, ciro açısından nasıl kapattı? 

İlk kuruluş yılımız 2010 yılında çok küçük
bir üretim kapasitemiz ve az bir satış hacmimiz
vardı. Toplam gerçekleşen üretim 50-100 ton ci-
varındaydı. Zaten şirket çalışanı olarak da 3 ki-

şi ile tüm operasyonu gerçekleştiriyorduk.
Sonraki yıllarda her yıl artan bir ivme ile büyüme
sağladık.  2015 yılına geldiğimizde ise üretim
kapasitemiz yıllık 4 bin tona çıktı. Üretim ade-
di olarak da 3 milyon adet civarındaydı. 2016
yılında üretimimiz yüzde 204 arttı. Yani bir baş-
ka ifade ile 2016 yılında üretimimiz bir önceki
yıla göre iki kat artış gösterdi. Aldığımız olum-
lu geri dönüşlerle üretimimiz 12 bin ton oldu.  

2017 yılı için hedefleriniz nedir?
Yılsonunda yüzde 25 büyümeyle ciromuzu

21,3 milyon TL’ye taşımak istiyoruz. 2017 yılı için
yapacağımız makine ve ekipman yatırımımız ile
yaklaşık yüzde 40-50'lik bir kapasite ve üretim
artışı planladık.

Kendi geliştirdiği ürünlerle temizlik ürünleri sektörüne adım atan ve 1K Kimya şirketini 2010’da
kuran kadın girişimci Sevginar Baştekin, bu yıl ciroda 20 milyon TL’nin üzerinde bir hedefle
ilerlediklerini söylüyor. 12 bin ton yıllık üretime sahip şirketin bu yıl kapasitesini yüzde 50
artıracağını aktaran Sevginar Baştekin, geliştirmek üzere çalıştıkları yeni ürünleri için
TÜBİTAK’tan destek aldıklarını da kaydediyor. 

Sibel Atik / satik@ekonomist.com.tr

TÜBİTAK’tan destek aldı 
Sevginar Baştekin, şirket olarak sürekli yeni ürünler üzerinde çalıştıklarını anlatı-
yor. Hatta TÜBİTAK’tan da destek aldıklarını anlatan Baştekin, şunları söylüyor:
“Yeni bir girişim olarak hayatımızda hep yeni ürünler var. Yakında hem ambalajı
hem de kullanım şekli ile çok farklı bir ürünü daha piyasaya sunacağız. Bu ürünün
ambalajını da bizzat kendim tasarladım. Bu sefer kadınlar olarak pek sevmediği-
miz ütüyü kolaylaştırmanın formülünü paylaşacağım. Bu yeni ürün planlarının
yanı sıra tüm Türkiye’ye yayılımı için farklı satış kanalları da oluşturmak öncelikli
hedeflerimiz arasında. Amacımız, her yeni ürünle birlikte daha fazla kadına ulaş-
mak, daha çok probleme çözüm sunmak. Ama asıl hayalim yemyeşil bir fabrika ve
sadece doğal ekolojik biyolojik kozmetik ve temizlik ürünleri geliştirmek ve üret-
mek. Yine formülünü kendim geliştirdiğim ekolojik biyolojik oda kokusu TÜBİ-
TAK'tan proje desteği aldı. Henüz üretilmedi. Çünkü bu ürünlerin üretim maliyeti
çok yüksek. Satışı da çok yüksek ve Türkiye'de tüketim bu konuda yeteri kadar bi-
linçli değil, talep az. Ama ileride bunu mutlaka yapmak istiyorum.” 
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reten bir formül. Banyo/mutfak yüzeylerinden
cam yüzeylere, çelik, metal, ankastre ürünler-
den mobilyalara, kristal ve cam avizelerden araç-
lara varıncaya kadar çok birçok farklı alanda kul-
lanılabilen Highgenic Silikonlu Temizleyici, uy-
gulandığı tüm yüzeylerde uzun süreli temizlik
ve koruma sağlamasıyla kısa sürde beğeni top-
landı.  

15MAYIS 2017

Bir girişimci olarak yakaladığınız bu büyü-
meyi neye bağlıyorsunuz?

Kadın bir girişimci olarak, HighGenic ile ba-
yanların temizlik sorununa son verecek, daha
az yorulmalarını ve kendilerine vakit ayırmala-
rını sağlayacak bir formül geliştirmek için çok
uzun zamandır çalışıyorum. Çünkü evin temiz-
liği ve düzeninden sorumlu bir kadın olarak he-
pimizin yaşadığı sıkıntıları çok
iyi biliyorum. Bir kadın olarak
keyif alarak ve kolayca hemen
bitirebileceğim temizliği hayal
ettim hep. Ve yıllardır üzerin-
de çalıştığım formülü sonunda
buldum. Aslında keşfettiğim
‘akıllı temizlik’ metoduydu. Akıl-
lı temizlik yani kalıcı ve pratik
temizlik. Bunun için de sadece
gerektiğinde temizlik yapmak
üzere kullanılacak çok amaçlı
tek bir ürüne ihtiyaç vardı.
HighGenic Slikonlu Temizleyici,
kadınların kendine vakit ayıra-
bilmesi için akıllı temizliği öğ-

Ürünleriniz şu an kaç noktada yer alıyor?
HighGenic, kurulduğu yıl Türkiye'nin en bü-

yük market zincirleri olan A101 ve BİM başta ol-
mak üzere, Özdilek gibi pek çok yerel ve ulusal
market raflarındaki yerini aldı. 13 binin üzerin-
de satış noktasında yer alıyor ürünlerimiz. Öz-
gün, yenilikçi, hayatı kolaylaştıran ve tüketici-
lerin özellikle de kadınların işini kolaylaştıran

ürün tasarımları ile bugüne kadar
200'den fazla ürünün formülünü
geliştirdim. ‘Narsprin ve High-
Genic Silikonlu Temizleyici’ ha-
yatımda dönüm noktası yaratan
iki önemli üründür. Sıvı temizlik
ürünü olarak HighGenic Silikon-
lu Temizleyici ile 1K Kimya olarak,
olmayan bir kategori oluşturdu-
ğumuz için bu kategorinin yüzde
95’ine sahibiz. Şimdiye kadar
200'e yakın formül geliştirdik.
Bunların arasında HighGenic Si-
likonlu Temizleyici ile ürünümüz
ile milyonlarca kadının beğenisi-
ni topladı. 

SEVGİNAR BAŞTEKİN
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İtalya’da işletme, Fransa’da uluslararası ilişki-
ler okudu. Üç yıl Garanti Bankası’nda çalıştık-
tan sonra medya sektörüne girdi. İşletme eği-
timi, üzerine bankacılık deneyimi Ece Vaha-
poğlu’nun ekonomi muhabirliğine yönelmesine
neden oldu. İş adamlarıyla röportajlar, televiz-
yon programları, gazete röportajlarının yanı sı-
ra genel konularda da yazmaya başladı. Her za-
man hayatının içinde olan sporla profesyonel an-
lamda ilgilenmeye başlayınca kariyerinde yeri
bir dönem başladı Vahapoğlu’nun.

Herkes İçin Spor Federasyonu’ndan well-
ness eğitmenlik sertifikası alan, kendini geliş-
tirerek kitaplar yazmaya, seminerler vermeye
başlayan Vahapoğlu, Fit21 markasını yarattı. Bu
marka çatısı altında spor pazarına yönelik pro-
jeler geliştiren Vahapoğlu, kısa bir süre önce
spor giyim işine adım attı. Aynı zamanda uzun
yıllardır devam ettiği iş dünyasının önemli or-
ganizasyonlarında sunum, moderatörlük ve
sunuculuk yapan Vahapoğlu’yla sporun haya-
tına kattıklarını ve yeni dönem projelerini ko-

Fit21’le
spor giyim
işine girdi

nuştuk.
Son yıllarda sporcu kimliğinizle dikkat çe-

kiyorsunuz. Bu yönünüz nasıl ortaya çıktı? Kı-
saca hikayenizi anlatabilir misiniz? 

Yurtdışında üniversite okumaya başladı-
ğımdan beri spor hayatımda aslında. Yıllardır
spor salonlarına giderim. Fakat gazetecilik, ya-
zarlık ve sunuculuk derken medya sektörüyle bir-
likte çok seyahat eder oldum. Bu yoğun seya-
hatlerde de düzenli spor yapmaya ve formumu
korumaya dikkat ediyordum. Beş sene önce bu
işin içine daha fazla girmeye başladım. Bilgimi
ve uzmanlığımı artırdım; resmileştirdim. Herkes

İçin Spor Federasyon’undan wellness eğitmen-
lik sertifikası aldım. Bununla birlikte hem ken-
dim bilinçlendim hem de kitaplar yazmaya, se-
minerler vermeye başladım. Ve bugün geldiğim
noktada heyecanını paylaşmaktan mutluluk
duyduğum Fit21 markamı yarattım. 

Fit21 fikri nasıl ortaya çıktı? Özellikle 21 sa-
yısının anlamı nedir?

21’in bir felsefesi, özel bir anlamı var. Ev-
renin döngüsünde, alışkanlıklarımızı geride bı-
rakmamızda 21 önemli bir anlama işaret ediyor.
Bilimsel araştırmaların sonuçları, insan zihninin
bir davranışı alışkanlığa dönüştürmek için yal-

Son dönemde sağlıklı beslenme ve spor dünyasına yönelik
projeleriyle dikkat çeken Ece Vahapoğlu, kısa bir önce Fit21
markasıyla spor giyim işine adım attı. Ürünleri şu an online
olarak lidyana.com’da satılan Vahapoğlu, önümüzdeki
dönemde erkek ve çocuklar için ürünler çıkartmaya ve
markasını yurtdışına açmaya hazırlanıyor.  

Ayşegül Sakarya Pehlivan / asakarya@ekonomist.com.tr
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hedefliyorsunuz?
2017 yılı herkes için her açıdan zor bir se-

neydi. Yine de sezonu kaçırmadan koleksiyo-
numu çıkarmak istedik. Güzel de ilgi gördü. Hat-
ta yurtdışından bile soranlar var. İlk koleksiyo-
num kadın ürünleri ama erkekler ve çocuklar için
de seneye ürünler çıkaracağım. 2018 yılında sa-
tış kanallarının da artmasıyla ve koleksiyonun
ürün gammının çeşitlenmesiyle büyüme bekli-
yorum. 

Yurtdışına ürün satmayı düşünüyor musu-
nuz? Bu konuda çalışmalarınız var mı?

Koleksiyonumun tanıtımından çok kısa bir
süre sonra yurtdışındaki ünlü blogger ve mo-
da sitelerinden de güzel bir ilgiyle karşılaştım.
Yurtdışında satış noktası olmak isteyenler de ma-
il attı. Koleksiyonuma dair olumlu dönüşlerin ol-
ması beni ayrıca mutlu ediyor. Bu konuda da ça-
lışmalarım ilerleyen zamanlarda olacak. Zaten
marka ismimi düşünürken uluslararası kullanı-
labilecek bir kavram tasarlamıştım.

2017-2018 yılı için yeni projeleriniz var mı?
Bu yıl iki en büyük hayalimi gerçekleştir-
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nızca 21 güne ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Ço-
ğu insan zayıf olmayı sağlıklı olmakla eş değer
görüyor. Oysa ki sıkı, fit bir bedene sahip olmak
önemli olan. Fit kelimesinin spordaki sağlıklı be-
dene karşılık geldiğini düşündüğüm için sağlıklı
yaşam adına Fit21’i bir marka haline getirdim.
fit21 markamın içeriğinde, seminerlerim, wor-
koutlarım, kampım ve son gelişme olarak ta-
sarımından kumaşına tüm süreçleriyle kendim
ilgilendiğim Fit21 koleksiyonum yer alıyor.

Fit21 koleksiyonu yeni çıktı. Nasıl bir fark-
lılık yaratıyorsunuz sektörde? 

Ürünlerimin özelliği öncelikle spor yapar-
ken son derece rahat hissedebilmeniz. Kaliteli
kumaş yapısı, dikim modeli gibi teknik özellik-
lerin tümünde kullanıcının spor yaparken ya-
şayacağı konforu ön planda tutuldu. Spor ya-
parken nefes alan ve esneyen kumaş çok
önemlidir.  Ürünlerimi deneyenler şöyle diyor:
‘Spor yaparken de gayet güzel ve şık gözükü-
yorum aynı zamanda kıyafetlerin içinde çok da
rahat edebiliyorum.’ Çevre dostu ambalajımız
ve etitketlerimiz de çok beğeniliyor. Hiç plastik
kullanmıyoruz. Ürünün geldiği file ambalajı da-
ha sonra çorap, kişisel eşya koymak için de kul-
lanabilirsiniz.

Ürünleriniz nerede satılıyor? Yeni satış ka-
nallar var mı gündeminizde?

Ürünlerim şu an online olarak
lidyana.com’da satışta. Çok da iyi satılıyor. An-
cak yeni ürünler anlaşacağım her yerde satıla-
bilecek. Şimdilik online ilerleyip önümü görmek
istiyorum. Yine de yazın Bodrum’da belli yer-
lerde pop up storelarda da bulunabilecek.
Bence markanın en az altı aylık satış raporla-
rından sonra kanallara karar vermek daha doğ-
ru olur. 

Üretimi nerede yaptırıyorsunuz? Türki-
ye’de üretim konusunda yeterli fırsatları ba-
rındırıyor mu?

Üretim İstanbul’da yapılıyor. Giriş proje or-
tağım lidyana’nın bulduğu, yabancı spor mar-
kalarını da üretim yapan bir firma aracılığıyla
üretim yaptırdık. En az 10 kez numuneler gitti
geldi. Spor giyimde kumaş çok önemli; aylarca
doğru kumaşı bulmak için uğraştık. Türkiye’de
teknik spor giyim ürettirmek çok kolay değil ama
işten anlıyor ve titizseniz bir yolu bulunuyor. Ye-
ni koleksiyonda üreticimi değiştirerek başka mo-
dellere geçmeyi planlıyorum.

2018 yılına kadar ne kadarlık bir büyüme

dim; biri kendi spor markam Fit21’i çıkarmak-
tı; diğeri de dünyanın en zor ve yüksek mara-
tonu olan Everest Maratonu’na katılan ilk Türk
olmaktı. Çok şükür ikisini de gerçekleştirdim. Ye-
ni dönemde spor ve sağlıklı yaşam alanında pro-
jelerim olacak; youtube kanalım devreye gire-
cek. 

Sporun iş hayatınıza nasıl bir katkısı oldu?
Sporun iş hayatıma katkısından ziyade, işi-

min kendisi haline geldiğini söyleyebilirim.
Profesyonel olarak wellness eğitmenliği yap-
maya başlamamla büyük resmi görmeye baş-
ladım; hayattan çok daha güzel bir tat alabil-
diğimi fark ettim. Hepimizin yaşamı kıymetli, bi-
ricik… Ve bu hayatı çok daha pozitif ve kaliteli
bir şekilde yaşayabilmek için spor, hayatımın ay-
rılmaz bir parçası. Spor, kendine güvenini ta-
zeleyen, işinde verimini artıran ve en önemlisi
de kendini mutlu hissettiren bir güce sahip. Ba-
şarma hissini yaşayabileceğin, sınırlarını aşa-
bildiğini görebileceğin bir alan. Bu yüzden sa-
dece iş hayatıma değil, bir bütün olarak yaşa-
mıma etki eden en güzel şeylerden…

Gündeminde yeni projeler var
Vahapoğlu, önümüzde dönem için yeni projeler üzerinde çalışıyor. Resmi kurum-
larla ve markalarla yeni projeler planladıklarını söyleyen Vahapoğlu, “Öğrendikçe
aktarmayı, insanlarla paylaşmayı seviyorum. 21 dakikalık Fit21 workout grup fit-
ness dersimi yaymak istiyorum. Koşu ve trekkinglere hem katılırken ben de ay-
rıca etkinlikler organize edeceğim. İnsanlar benimle spor yapmayı seviyor ve
istiyor” diyor.

ECE VAHAPOĞLU

ECE_EKO_girisim_MAYIS.qxp:Layout 1  5/12/17  2:55 PM  Page 2



MAYIS 2017

DANIŞMANLIK

18

Usda Group, 2009 yılında işletme mezunu Onur
Bekler ve Ziraat Mühendisi Özgür Topuzoğlu'nun
kendi şirketlerini kurma kararı alması ile tarım-
sal danışmanlık hizmetleri veren bir şirket ola-
rak kuruldu. Şirket hayvancılık yatırımlarının yo-
ğun olduğu o dönemde; Ziraat Bankası, Deniz-
bank gibi bankalara yatırım fizibilite raporları ha-
zırlıyordu. Bu yapı 2011 yılında Ziraat Mühen-
disi Özgür Meral'in firmaya ortak olmasına ka-
dar sürdü. Meral’in Usda Group’a katılmasıyla;
hayvancılık yatırımlarının projelendirilmesi,
anahtar teslim inşaatları, yurt dışından alınan dis-
tribütörlükler ile hayvancılık ekipmanları teda-
riki ve satış sonrası hizmeti konularında çözümler
sunulmaya başlandı. Kuruluşundan bu yana
100’ün üzerinde projeye danışmanlık ve çözüm
ortaklığı yaptıklarını belirten Özgür Meral, “Pro-
jelerin çoğu bizim yönettiğimiz işlerdi. İnşaat ve
ekipman işlerinde tüm Türkiye genelinde çalışı-
yoruz. Yani her yere anahtar teslimi çiftlik ku-
rabiliyoruz. Ancak robot sağım sistemleri işimizde
şu anda sadece Ege Bölgesi’ne hizmet verebili-
yoruz. Geçen yıl 11,5 milyon TL ciroya ulaştık. Bu
yılki ciro hedefimiz ise 20 milyon TL” diye anla-
tıyor.

Hibe desteği
İzmir merkezli Usda Group, inşaat aşama-

sından yatırım danışmanlığına, projeden ekip-
manlara kadar anahtar teslimi hayvancılık iş-
letmeleri kuruyor.  Bugüne kadar gerçekleştir-

İzmir merkezli Usda’dan  
modern çiftlikler

dikleri projelerin çoğunun Ege Bölgesi dışından
olduğunu belirten Özgür Meral,  şunları anlatı-
yor: “Son dönemde Avrupa Birliği tarafından des-
teklenen IPARD olarak bilinen destekleme prog-
ramı kapsamında, yatırımın yüzde 70'ine kada-
rı hibe olarak geri alındığından yatırımcıların bü-

yük kısmı bu şekilde yatırım yapmayı tercih edi-
yorlar. Türkiye genelinde 42 ilde bu hibe prog-
ramına başvuru yapılabiliyor.”

Süreç nasıl işliyor?
Usda Group öncelikle hayvancılık yatırımı

yapmak için kendilerine başvuranların bu alana
bakış açısını öğreniyor. Çünkü hayvancılık ile hiç
uğraşmamış yatırımcılar, ‘Bir çiftlik kurayım ba-
şına bir çiftlik müdürü koyayım,  para kazana-
yım’  mantığı ile hareket ediyor.  Yatırımcılara
bunun böyle olmadığını, hayvancılığın ilgi, ala-
ka gerektiren bir iş olduğunu anlatmaya çalış-
tıklarını dile getiren Özgür Meral, bu mantık ile

İzmir merkezli Usda Group, inşaat aşamasından yatırım danışmanlığına, projeden ekipmanlara kadar
anahtar teslimi hayvancılık işletmeleri kuruyor.  Süt sağım robotunun mucidi Hollandalı Lely’nin de
Ege Bölgesi franchise’ı olan şirket, Türkiye’de modern çiftliklerin sayısını artırmayı hedefliyor. Onur
Bekler, Özgür Topuzoğlu ve Özgür Meral ortaklığıyla kurulan şirket, geçen yılki 11,5 milyon TL cirosunu
2017’de 20 milyon TL’ye çıkarmayı planlıyor. 

Özlem Bay Yılmaz / obay@ekonomist.com.tr
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kurulmuş ve başarılı olamamış çok fazla çiftlik
örneği olduğunu vurguluyor. 

Başarılı olamayacağını düşündükleri için ya-
tırımdan vazgeçirdikleri de olduğunu ifade eden
Meral, şunları ekliyor: “Sonucunda başarısız ol-
muş her yatırım ''hayvancılık doğru bir yatırım
değil'' algısı oluşturuyor ve uzun vadede önce-
likle sektöre, devamında da bize zarar veriyor.
Bunun için ilk olarak yatırımcıya neler ile karşı-
laşabileceğini anlatıyoruz. Bunların önüne nasıl
geçilebileceğinden bahsediyoruz. Yatırımın ge-
ri dönüş süresini minimum zamana çekebilmek
için gereksiz inşaat ya da makine ve ekipman alı-
mından kaçınılması gerektiğini anlatıyoruz.”

Çiftlik yönetimi desteği
Şirket, mevcut araziye yapılabilecek en doğ-

ru projeyi hazırlayıp, verimli ve sürdürülebilir ya-
tırımlar geliştiriyor. Robotlu işletme kuran ya-
tırımcılara, işletme hayata geçtikten sonra ‘FMS’
denilen çiftlik yönetim desteği de veriliyor.  Ro-
botlu bir işletmenin nasıl yönetilmesi gerektiği,
yemleme teknikleri, iş yükünü minimize edecek
fikirler gibi konularda yatırımcı bilgilendiriliyor. 

Kurulacak çiftliğin maliyetinin bulunduğu
bölgeye ve kullanılacak makine ekipmana göre
değişiklik gösterdiğini söyleyen Özgür Meral,
“Modern bir işletmenin maliyetini çok kabaca
sağmal hayvan başına 10 bin dolar gibi düşü-
nebiliriz” diyor. 

Robot kullanımı yaygınlaşıyor
Usda Group,  temelleri 1948 yılında Hol-

landa’da atılan, hayvancılık sektöründe hasat
ekipmanları ve robotik çiftlik çözümleri sunan
Lely markasının da Ege Bölge franchise’ı duru-
munda. Süt sağım robotunun mucidi olan Lely,
şu anda dünyada 60’dan fazla ülkede 25 binin
üzerinde çalışan robota sahip. Şirketin beş yıl-
dır Türkiye’de de faaliyet gösterdiğine değinen
Özgür Meral,  şunları anlatıyor: “Sağım robotu-
nun Avrupa'da kullanılmaya başlaması, aile iş-
letmeleri olan çiftliklerin sahiplerinin kendileri-
ne daha fazla zaman ayırabilmelerini sağladı. Sis-
tem, 365 gün aynı kalitede standart sağım ya-
parken, aynı zamanda hayvan ile ilgili birçok ve-
riyi elde etmelerini sağlıyor. Bu şekilde yaygın-
laşmaya başlayarak bugünlere gelindi. Türkiye'de
yaygınlaşmasının birçok sebebi var ancak baş-
lıca sebebi kalifiye eleman  eksikliği olarak gö-
rüyoruz.”

Sağım robotlarını yaygınlaştıracak
Şirketin projelendirme ve inşaatlar konusunda istedikleri noktada olduğunu
söyleyen Özgür Meral, bu alanda sayı rekoru kırmayı değil, butik ve güzel işler
yapmayı hedeflediklerinin altını çiziyor. Meral, şöyle devam ediyor: 
“Çiğ süt kalitesinin arttırılması bölgedeki çiftlik sahiplerinin yaşam kalitesini
yükselmesi için çok önemli bir araç olan Lely sağım robotları konusunda ise he-
defimiz farklı. Bölgemizde bulunan 50 sağmal ve üzeri işletmelerin en az yüzde
10’unu robot sağım ile tanıştırmayı amaçlıyoruz. Bu oran, AB ülkelerinde çok
daha yüksek. Bizim çiftçilerimiz de bu teknolojileri hak ettiğini düşünüyoruz.

ÖZGÜR MERAL - ONUR BEKLER - ÖZGÜR TOPUZOĞLU
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Türkiye'yi global arenada temsil eden en Türk
tasarımcılarından Cem Has,2009 yılında
MODD/works Reklam Ajansı'nı kurdu. 2015 yı-
lında grup şirketi olan MODD/works, bünyesi-
ne MODD/startup ve MODD/paper şirketlerini
de katarak, MODD/group oluştu. Bugün, Hong
Kong ve Londra ofisleri ile 3 ülkede toplamda
250'ye yakın markaya hizmet veren MODD/gro-
up, bünyesinde aynı zamanda Türkiye'nin en bü-
yük basketbol haber sitesi basketball.com.tr, et-
kinlikler için mekan kiralama rehberi KUPADU
ve Katar'lı yatırımcılar ile salepropertytur-
key.com projeleri bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin en büyük
sağlık sektörü derecelendirme markası Clarity
INC. ile anlaşan MODD/group’un kurucusu ve
CEO’su Cem Has son dönemde MODD/startup
ile gençlerin girişimlerini destekleyen bir plat-
form aracılığı ile herkesin fikirlerini dinliyor. On-
ların bu yolda mentorluğunu üsteniyor.
MODD/startup, girişimcilerle yatırımcıları bu-
luşturacak yeni bir platform kurma fikrinden or-
taya çıktı. Markaların iletişim faaliyetlerine al-
ternatif start up projeleri geliştiren, girişimci-
lerin fikirlerinin geliştirilmesinde mentorluk gör-
evi üstlenen ve aynı zamanda yatırımcılarla bu-
luşmasını sağlayan bir platform olarak tasar-
landı. Aynı zamanda bir fikri olan ama bunu gi-
rişime dönüştüremeyenlere de rehberlik edili-
yor. Bir fikrin kurgusundan stratejisine, yatı-
rımcıyla buluşmasından dünyaya açılmasına ka-

“Türkiye’deki start up’ları
ABD’ye taşıyacağız”

dar tüm süreç yönetiliyor. Cem Has, “2019 yı-
lında ABD Kaliforniya’da ofis açmayı ve Türki-
ye’den doğan start up’ları Amerika ekosistemine
taşımayı hedefliyoruz” diyor. Has, sorularımızı
şöyle yanıtladı:

MODD hakkında bilgi verir misiniz?
MODD/group’u 2010 yılında kurduk. Bün-

yemizde MODD/works, MODD/startup,
MODD/paper şirketlerini bulunduruyoruz. Krea-
tif reklam ajansı, girişimcilik merkezi ve ürün ta-
sarımı alanlarında faaliyet gösteren grubumuz,
üç ülkedeki ofisleriyle 220’den fazla markaya hiz-
met verdi. 2015 yılında ilk start up projemizi lan-
se ettikten sonra Hong Kong’da ilk yurtdışı ofi-
simizi faaliyete geçirdik. Bu yılın ikinci yarısın-
da Londraofisi ile Avrupa merkezini kurmuş ola-
cağız. 2019 yılında ise ABD Kaliforniya’da ofis
açmayı hedefliyoruz. 

Start up’lara ne gibi destekler veriyorsu-
nuz?

MODD/startup, girişimcilerle yatırımcıları
buluşturacak yeni bir platform kurma fikrinden
ortaya çıktı. Markaların iletişim faaliyetlerine al-
ternatif start up projeleri geliştiren, girişimci-
lerin fikirlerinin geliştirilmesinde mentorluk gör-
evi üstlenen ve aynı zamanda yatırımcılarla bu-
luşmasını sağlayan bir platform olarak tasar-
ladık. Aynı zamanda bir fikri olan ama bunu gi-
rişime dönüştüremeyenlere de rehberlik edi-
yoruz. Bir fikrin kurgusundan stratejisine, ya-
tırımcıyla buluşmasından dünyaya açılmasına

kadar tüm süreci yönetiyoruz.
Destek vereceğiniz start up’ları nasıl seçi-

yorsunuz? Kriterleriniz neler?
Sadece salt fikirden ibaret olmayan olu-

şuma geçmiş girişimcileri ele alıyoruz. Şirket-
leşmemiş olsa bile hangi platformda yer alacağı,
gelir modelinin nasıl olacağı, kısa ve uzun va-
deli büyüme hedefleri olan firmalar ile ilgileni-
yoruz. Her gün 30’a yakın fikir geldiği için ge-
len fikirler arasından hiç aklımızda olmasa bi-
le entresan olanları bile gündeme alıyoruz. Bun-
ların dışında ekibe çok bakıyoruz. Ekibin başında
kim var, ekibi yönetme kabiliyeti ne ve bu işi ne
kadar istediği yine değerlendirme kriterlerimiz
arasında yer alıyor.

Portföyünüzde hangi girişimler bulunuyor?
Hangi alanlara öncelik tanıyorsunuz?

Bünyemizde aylık 2 milyon tekil ziyaretçi
trafiğiyle Türkiye’nin en büyük basketbol haber
portalı Basketball.com.tr; Türkiye’de bir ilk
olan, etkinliklere göre mekan kiralama rehbe-
ri görevini üstlenen Kupadu.com; Türkiye’nin
Körfez bölgesi odaklı gayrimenkul satış sitesi sa-
lepropertyturkey.com gibi birçok girişim bulu-
nuyor. Girişimlerimize şimdiye kadar Türkiye ve
Katar gibi ülkelerdeki yatırımcılardan toplam 1,5
milyon TL’nin üzerinde yatırım aldık. MODD/star-
tup’ta markalara yönelik yeni iş kanalları ya-
ratmaya yönelik projelerin yanı sıra pazar ye-
ri ve e-sports öncelikli alanlarımız arasında yer
alıyor. 

Girişimcilerle yatırımcıları buluşturan yeni bir platform kurma fikrinden ortaya çıkan MODD/startup,
markaların iletişim faaliyetlerine alternatif start up projeleri geliştiriyor, girişimcilerin fikirlerinin
geliştirilmesinde mentorluk görevi üstleniyor ve aynı zamanda yatırımcılarla buluşmasını sağlıyor.
MODD/group Kurucusu ve CEO’su Cem Has, “2019 yılında ABD’de ofis açmayı ve Türkiye’den doğan
start up’ları ABD ekosistemine taşımayı hedefliyoruz” diyor.

Burcu Tuvay / btuvay@ekonomist.com.tr

MOOD_EKO_girisim_MAYIS.qxp:Layout 1  5/12/17  3:00 PM  Page 1



21MAYIS 2017

Portföyünüzde kaç yatırımcı var?
Aynı zamanda reklam ajansı olduğumuz için

bugüne çalıştığımız 250 marka var. Portföyü-
müzde yer alan 50’nin üzerindeki markalar start
up’lara yatırım yapmak istiyor. Hem Türkiye’de
hem de İngiltere’den bağlantılı olduğumuz ya-
tırım şirketleri var. Her ay gelen girişimcileri süz-
geçten geçirip ilişkide olduğumuz melek yatı-
rımcılar ile bir araya getiriyoruz.

Bu yıl gerçekleştireceğiniz projeler, etkin-
likler hakkında bilgi verir misiniz?

Bugüne kadar 90’ın üzerinde start up ile
görüştük. Bunların 7’sine yatırım yaptık. Şu an-
da ise görüştüğümüz dört proje daha var. Ka-
rar aşamasındayız. Son dönemde MODD/star-
tup’a her gün 30’un üzerine fikir başvurusu alı-
yoruz. Hepsi ile birebir ilgilenmeye çalışıyorum.
Öte yandan yurtdışı yatırımlarımıza bir yenisi-
ni daha ekledik ve İngiltere'nin sağlık sektö-
ründeki en büyük pazar payına sahip data ve de-
ğerlendirme şirketi Clarity INC. ile anlaştık. Sağ-
lık sektörünün yakından tanıdığı Clarity INC., 50
binden fazla sağlık görevlisinin değerlendir-
melerini gerçekleştiriyor. Birçok sağlık proble-
minin sebep-sonuçlarına dair bilgi üreten ve bu
devasa bilgiyi online platformlar aracılığıyla has-
taları ile paylaşan Prodigy Patient şirketini de
bünyesinde bulunduruyor.

Nasıl bir hizmet sunacaksınız?
Yeni dönemde şirketin Prodigy Patient mar-

kasına yeniden markalama, online platformla-
rın yazılımı, tasarımı ve pazarlama faaliyetleri
konusunda hizmet vereceğiz. İlerleyen dönem-
de ise, İngiltere’nin en büyük sağlıklı bilgi da-
tasını global bir start up modeline dönüştürme
noktasında çalışmalarımız olacak. Ayrıca,
MODD/startup bünyesinde şu anda geliştirmekte
olduğumuz yeni bir projemizde bu datayı Tür-
kiye'de kullanım haklarını elimizde bulundurup,
önemli sağlık bilgilerini Türkiye'deki projemize
entegre etmeye hazırlanıyoruz.  

Etkinlik alanızı daha genişletecek misiniz?
2017 yılı hedeflerimiz arasında Londra ofi-

sini açmak var. Bunu yılın ikinci yarısında ha-
yata geçirmeyi planlıyoruz. Ofis açma çalışma-
larımızı sürdürürken yepyeni bir iş fırsatını da-
ha yakaladık ve fırsatı kaçırmadık. Clarity INC.
ile İngiltere’yi de aksiyon sahamıza eklemiş bu-
lunuyoruz. 2019 yılında ise ABD Kaliforniya’da
ofis açmayı ve Türkiye’den doğan start up’ları
Amerika ekosistemine taşımayı hedefliyoruz. 

“Yatırım almak ekip ve sabır gerektirir” 
Yatırım almak isteyen start up’lara neler tavsiye edersiniz?
Yatırım alabilme sürecine gelmek için ciddi bir organizasyona sahip olmak ya da
koruma altına alınabilen bir fikre sahip olmak gerekiyor. Her iki koşulda da bir
start up'ın yatırım alması, ekip organizasyonu ve sabır gerektirir. En önemli faktör
ise girişimci heyecanını kaybetmemektir. Hedef kitlenin tüketim alışkanlıklarının
yanı sıra toplumsal hareket alışkanlıklarını da iyi anlamak gerekiyor ki onlara
doğru iletişim ile kendimizi duyurabilelim.

“Yatırıma çok odaklanmayın”
Start up’ların yatırım alma sürecinde en sık yaptıkları hatalar neler?
Bu süreçteki hatalar yatırım alma isteğine çok odaklanmaktan dolayı kaynaklanı-
yor. Oysaki yatırımcılar öncelikli hisselerin girişimcide olmasından yana oluyorlar
genelde. Görev tanımları, bütçe organizasyonu ve gelir modelinin sürdürülebilirliği
konusu genelde hatalar olarak önümüze geliyor.

CEM HAS
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Pazarlamasyon, 2011 yılında iki üniversite öğ-
rencisinin iş dünyasında kendilerini ifade etmeye
çalıştıkları amatör bir blog olarak kuruldu. Bu-
gün ise aylık 200 binin üzerinde pazarlama pro-
fesyonelini ağırlayan bir mecra haline gelmiş du-
rumda. Pazarlamasyon’un kurucusu Necip Mu-
rat, Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde İngiliz-
ce İşletme Bölümü’nde mezun olduktan sonra
Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da bir yıl bo-
yunca girişimcilik eğitimi alıyor. Ardından Tür-

kiye’nin ilk sosyal medya ajanslarından biri olan
Promoqube’da proje yöneticisi olarak iş haya-
tına başlıyor. Burada Türkiye İş Bankası, Kuveyt
Türk, Anadolu Grubu, Galatasaray, Skoda, Do-
ping İnternet, Bridgestone, General Electric,
Johnson’s Baby, Neutrogena, Aras Kargo, Isuzu
gibi birçok markanın dijital projelerini yöneten
Murat, ardından Aktif Bank’ın dijital pazarlama
ekibine transfer oluyor. Buradaki iki yıl süren gör-
evinin ardından da bu yılın başında kişisel ola-

rak yazdığı yazılarını topladığı bir blog olan Pa-
zarlamasyon’u şirketleştiriyor. Pazarlamasyon
fikrinin ortaya çıkışının 2011 yılına dayandığını
söyleyen Murat, “O zamanlar iki üniversite öğ-
rencisinin pazarlama hakkında naçizane dü-
şüncelerini dile getirdiği, iş dünyasına kendile-
rini ifade etmeye çalıştıkları amatör bir blog ola-
rak kurgulamıştık. Çok ilgi görünce bu mecrayı
farklı bir noktaya taşımaya karar verdim” diyor.

İçerik üretiyor
Pazarlamasyon’da iş dünyası profesyonel-

lerinin günlük dijital haber ihtiyaçlarını karşıla-
mayı hedefleyen bir mecra. Pazarlamaya, tek-
nolojiye, dijital dünyaya ilgi duyan her bir pro-
fesyonelin günlük olarak gelişmeleri takip ede-
bileceği, kendilerini geliştirebileceği, gündemi ya-
kalayabileceği içerikler üretiliyor. Pazarlamasyon
dışında Murat’ın iki önemli girişimi daha var. Bi-
rinde Marketing Meetup. Burada pazarlamaya ait
faydalı alt konular, alanında uzman konuşmacı-
lar tarafından anlatılıyor. Necip Murat, bu etkin-
likle iş zekası, analitik ve entelektüelliğe odakla-
narak dijital ekosistemi geliştirmeyi amaçladık-
larını söylüyor. Şirketin diğer platformu Pazar-
lamasyon Akademi çatısı altında ise profesyo-
nellere eğitimler veriliyor. Bu iki proje aynı za-
manda şirketin iki ana gelir modelinin temelini
oluşturuyor. Marketing Meetup tarafında etkin-
lik yönetimi yaparken Pazarlamasyon Akademi’de
ise kurumlara özel eğitimler, sertifika program-
ları ve workshop’lar düzenleniyor. Bunların ha-
ricinde site üzerinde yerli içerikler ve diğer içe-
rik pazarlaması konumlandırmaları mevcut bü-
yük şirketlere hizmet.

Pazarlamasyon, şimdiye dek Siemens, Ga-
ranti Bankası, n11, Migros, Fujitsu, Kuveyt Türk,
TEB gibi farklı alanlardan şirketlerle içerik pa-
zarlama ve etkinlik yönetimi konularında çalıştı.

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

İki üniversite öğrencisinin kendilerini ifade etmeye çalıştıkları
amatör bir blog olarak kurulan Pazarlamasyon, bugün aylık 200
binin üzerinde pazarlama profesyonelini ağırlayan bir mecra haline
geldi. Şirketin kurucusu Necip Murat, “Hedef kitlemizi pazarlama
nişinden çıkartıp genişletme niyetindeyiz. Bu doğrultuda 2017
sonunda aylık 1 milyon kişiye temas etmek istiyoruz” diyor. 

2017’de  
atağa 

kalkacak

Kilit sözcük ‘samimiyet’ Kuşkusuz artık sosyal medya tüm şirketler için vazgeçilmez kanallardan biri. Sosyal
medya konusunda uzman olan Necip Murat, sosyal medyada dikkat edilmesi gereken belli konulara dikkat çekiyor. Sosyal
medyayı diğer kanallardan ayıran en önemli şeyin samimiyet olduğuna dikkat çeken Murat, “Artık samimi olmayan hiçbir
kişi veya marka, geniş kitlelere seslenemiyor. ‘Ben bütçemle herkese ulaşırım’ dönemi de bitmek üzere. Artık insanlar kendi-
leri gibi konuşan, onlarla aynı şeyi hisseden markaların peşinden gitmek istiyor. Bundandır ki geçmişte milyonlarca takipçi bi-
riktiren markaların etkileşim oranları dip seviyelere düşmüşken, hiç tahmin edemeyeceğimiz markalar, proaktif yaklaşımları
ve samimiyetleri ile bir anda gündeme oturabiliyor” diyor.

Bu noktada şirketlerin önüne iki seçenek geliyor. ‘Sosyal medya içeriklerimi sadece yönetmeli miyim?’ yoksa ‘sosyal med-
yayı içselleştirip, burayı samimiyetin bir dışa vurumu olarak kurgulayabilir miyim?’ Murat, şüphesiz ikinci soruya yoğunla-
şan ve bu doğrultuda stratejiler geliştiren markaların başarılı olacağını söylüyor. 
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Öte yandan orta ve küçük ölçekli işletmelerle de
çalıştıklarını söyleyen Murat, onları pazarlama
sektörüne tanıttıklarını belirtiyor.  

Türkiye’de pazarlama alanında içerik üre-
ten farklı mecralar da var. Pazarlamasyon’un far-
kı içeriklerin sade ve kolay tüketilebilir olması.
Türkiye’de içerik üretmenin ve bunu sürdürü-
lebilir kılmanın başlı başlına farklılık yarattığı-
nı söyleyen Necip Murat, “Türkiye gündemi tü-
ketim odaklı. Sabah kalktığımızda e-postalar, öğ-
le yemeğinde Instagram, gün içerisinde Twitter
derken tam olarak tüketim toplumu özelliği ta-

doğrultuda hedef 2017 sonunda aylık 1 milyon
kişiye ulaşmak. 

2017 ‘nin Pazarlamasyon’un büyüme stra-
tejisindeki en önemli yıl olacağını söyleyen Ne-
cip Murat, hem etkinlik tarafında hem de eğitim
tarafında yeni projeler geliştireceklerini söylüyor.
Üçüncü çeyrekte Marketing Meetup’ın yanına
Tech Meetup’ı ekleyeceklerini belirten Murat, “Da-
ha dijital bir kitlenin katılacağı haftalık buluş-
malardan oluşacak Tech Meetup’ın her bir bu-
luşmasında farklı bir konuyu ana tema yapaca-
ğız. Eğitim tarafında ise her ay düzenleyeceği-
miz workshop’lar ile üyelerimiz ile daha yakın-
dan temas kurmayı planlıyoruz. Öte yandan e-
learning tarafında da yeni adımlar atmayı plan-
lıyoruz” diyor. Şirket henüz melek yatırım almış
değil. Ancak 2017 yılı bitmeden bu konuda da bir
adım atılması hedefleniyor. 

Pazarlama bugün şirketler için olmazsa ol-
maz konularda biri. Türkiye’deki girişimcilerin ise
en çok takıldıkları alanların başında pazarlama
ve iş geliştirme geliyor. Türkiye’de pek çok giri-
şim ürünü ortaya çıkartıldığını söyleyen Necip Mu-
rat, girişimcilerin ürünün geniş pazarlara en-
tegrasyonu konusunda tıkandığını ifade ediyor.
Bu nedenle girişimlerin başarısız olduğunu söy-
leyen Murat, “Bu noktada yapılması gereken şey,
ürün tasarlanırken ürünün geniş kitlelere nasıl
yayılacağının da planını yapmak. Eğer ürünü-
nüzün bu potansiyeli yoksa veya ürününüze inan-
mıyorsanız yolun başındayken yeni heyecanla-
rın peşinden koşmanız gerekiyor demektir” di-
ye konuşuyor. 

şımaya başladık. Hal böyle olunca iş dünyasına
yönelik içerikler ürettiğimiz portalımızın başlı ba-
şına bir farklılık unsuru olduğunu düşünüyorum”
diye konuşuyor. 

2017 çıkış yılı olacak
Pazarlamasyon’un aylık 200 bin civarında

bir ziyaretçisi var. Bunların tamamına yakını pa-
zarlama alanına ilgi duyan profesyoneller.
2017’yi çıkış yılı olarak belirleyen genç girişim-
ci, Pazarlamasyon’un hedef kitlesini pazarlama
nişinden çıkartıp genişletmeyi planlıyor. Bu

NECİP MURAT

Pazarlamasyon, Garanti Partners
ve BUBA tarafından desteklenen
bir girişim. Necip Murat, başarıla-
rında Garanti Partners ve BUBA
desteğinin büyük etkisi olduğunu
söylüyor ve şöyle devam ediyor: 
“Birçok konuyu hem Garanti Part-
ners hem de BUBA tarafı ile karşı-
lıklı istişare ederek çözüme
kavuşturabiliyoruz. Öte yandan
ofis, mentorluk, eğitimler, PR gibi
birçok konuda da ihtiyaçlarımız
en verimli şekilde karşılanıyor.” 

Pek çok konuda 
destek oluyor 
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2009 yılından bu yana network bağlantıları ara-
cılığıyla dünya genelinde milyarlarca dolarlık iş
hacmi yaratan BNI, 2012’den beri Türkiye’de de
faaliyet yürütüyor. BNI Türkiye, 5 yılda yakla-
şık bin üyesi ile 58 bin iş bağlantısı ve yaklaşık
300 milyon dolarlık iş hacmi yarattı.

Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan KO-
Bİ’lerin referans ile kuracakları ilişki ağları so-
nucunda tahmin etmedikleri bir iş hacmine ula-
şabileceğini belirten BNI Türkiye Ülke Direktö-
rü Ayşe Aslan, İstanbul’dan sonra 2017’de An-
kara, İzmir ve Bursa gibi büyük illerde ofis aç-
mayı planladıklarını söylüyor. Yakın bölgelere
birden fazla franchise vermeye başlayacakları-
nı anlatan Aslan sorularımız ve aldığımız yanıtlar
şöyle:

“Büyük illerde franchise
vermeye başlıyoruz”

BNI Türkiye’nin kuruluş hikâyesinden bah-
seder misiniz? 

BNI, Türkiye’de 2012 yılından bu yana faa-
liyet gösteriyor. Dünyanın en büyük iş organi-
zasyonu olan BNI (Business Networking Inter-
national), iş sahiplerinin ve mesleğinde uzman
profesyonellerin işini büyütmek için bir araya
geldiği bir iş geliştirme platformu. Referans ile
pazarlama organizasyonu olarak da adlandırı-
lan sistemin, şu anda 75 ülkede 847 franchise
bölgesi ve 214 bin aktif üyesi bulunuyor. Her sek-
törden sadece tek bir temsilcinin yer aldığı grup-
lar, haftalık olarak bir araya geliyor. Şu anda,
dünya genelinde 7 bin 862 aktif çalışma grubu,
her hafta düzenli olarak toplantı gerçekleştiri-
yor. 2012 yılında Türkiye ofisini resmi olarak aç-

tık. Şu anda eğitim, lansman ve destek direk-
törlerimizin de arasında olduğu ortalama 30 ki-
şilik bir ekip ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
20 aktif grup ve 800 civarı üyemiz var.

BNI Türkiye’nin sağladığı iş hacmi ne ka-
dar oldu?

BNI Türkiye, şimdiye kadar yarattığı 58 bi-
nin üzerinde iş yönlendirmesi ve üyeleri arasında
yarattığı 293 milyon TL üzerinde iş hacmiyle, ha-
tırı sayılır bir başarı yakaladı. BNI, tüm dünya-
da ve Türkiye’de, özellikle KOBİ’lere ve yalnız
iş sahiplerine muazzam faydalar sunuyor. Sa-
dece Türkiye’de değil, tüm dünyada küçük ve or-
ta ölçekli işletmelerin kendilerini eşit bir şekil-
de ifade edebilecekleri, bağımsız ve ‘iş’ dışın-
da başka bir gündemi olmayan bir organizas-

Dünya genelinde 75 ülkede 847 franchise bölgesi kuran ABD’li “business network” organizasyonu
BNI, Türkiye’deki faaliyetlerini büyütme kararı aldı. KOBİ’lere referans ile kuracakları ilişki ağları
sonucunda bir iş hacmi yaratma fırsatı sunduklarını belirten BNI Türkiye Ülke Direktörü Ayşe
Aslan, “5 yılda 800 üyeye ulaştık ve 293 milyon dolarlık iş hacmi yarattık. İstanbul’dan sonra
2017’de Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük illerde franchise vereceğiz” diyor.

Aram Ekin Duran / eduran@ekonomist.com.tr

Müşteri kaybedince, kendi sistemini kurdu
BNI, ‘Business Networking’ kavramının yaratıcısı olarak bilinen Dr. Ivan Misner ta-
rafından 1985 yılında ABD’de kuruldu. 80’li yıllarında başından itibaren büyük bir
hızla büyüyen bilgisayar sektöründeki firmalara iş geliştirme danışmanı olarak hiz-
met veren Dr. Misner, 1984 yılında en önemli müşterilerinden birini kaybettikten
sonra, tüm müşterilerini aslında referans yoluyla elde ettiği üzerinde düşünmeye
başlıyor. Yakın birkaç arkadaşı ile bir düzenli olarak bir araya gelerek birbirlerine
nasıl yardımcı olabileceklerine odaklanmaya başlıyorlar. Birkaç kişi ile başlayan
düzenli toplantılar, bir süre sonra kalabalıklaşmaya başlıyor. Her gruba bir sektör
temsilcisi atayarak, rekabet ortamını ortadan kaldıran sağlıklı bir iş ağı organizas-
yonu kuruluyor. Üyelerine referansla iş yaratma imkanının yanı sıra lokal ve global
bir destek ve bilgi de sunan bir platform olan BNI şu anda 75 ülkede, 847 franchise
bölgesi, 7 bin 862 grup, 214 bin üye ile çalışmalarını sürdürüyor. 

DR. IVAN MISNER
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İlk olarak Ankara, İzmir, Antep, Bursa gibi
büyük kentlerde ve nüfusu 2 milyonun üzerin-
deki şehirlerde ofis açmak istiyoruz. Yakın böl-
gelerde birden fazla franchise vererek bölgeler
arası sinerji oluşturmayı arzuluyoruz. Bir diğer
hedefimiz, az önce de belirttiğim gibi 2018 Ey-
lül ayına kadar sekiz ilde, 16 franchise ile faali-
yetlerimizi sürdürmeye başlamak. 2025’e kadar
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yon bulmaları neredeyse imkânsız. Müşterileri
dışında hayatı boyunca işini başka bir toplulu-
ğa anlatma imkânı bulamayan tüm KOBİ’ler,
BNI’da hem çevrelerini büyütüyorlar, hem ken-
dilerini geliştiriyorlar hem de işlerini nasıl bü-
yütebileceklerine ilişkin yol haritası sunan çok
kıymetli eğitimler alıyorlar. 

Türkiye’de referans ile pazarlama sistemi
nasıl bir başarı yakalar?

Bu metodun aslında ne kadar yaygın ve
‘herkesin çok iyi bildiği bir sır’ olduğunu orta-
ya çıkarmak için bir anket yaptık. 20 ülkede 12
bin iş sahibi ile gerçekleşen anketimize katılan
iş sahiplerine, ‘Müşterilerinizi en çok nasıl el-
de ediyorsunuz?’ diye de bir soru sorduk. An-
kete katılanların yüzde 98’i, ‘müşterilerimizin
hepsini referanslarla elde diyorum’ cevabını ver-
di. Yani 100 iş sahibinin 98’i bize diyordu ki: işi-
mi müşterilerimin yönlendirdiği diğer kişilerden,
çevremden, tanıdıklarımdan ve beni tanıyan-
lardan alıyorum. Peki, ‘Bu iş yönlendirme kay-
naklarına ulaşmak için bir stratejiniz var mı?’
diye sorduğumuzda ise, sadece yüzde 3’ünün bu
konuda bir çalışma yaptığını tespit ettik. Bu bi-
ze özetle şunu gösteriyor:  Dünyanın neresine
giderseniz gidin, herkes referansla iş yapıyor.
Güvendiği, tanıdığı kişilerle çalışmayı tercih edi-
yor. Türkiye’de ise bu durum daha sık görülü-
yor. Güven duygusunun son derece hasarlı ol-
duğu Türkiye’de ise, güvenilir iş sahiplerini bir
arada tutmayı ilke edinen BNI’ın önemi daha da
artıyor. 

BNI’a nasıl üye olunur? Bu maliyeti yüksek
bir iş midir?

BNI tüm dünyada yıllık üyelik sistemi ile iş-
ler. Ayrıca üyelere sunulan tüm eğitimler de üc-
retsizdir. Toplantı giderlerini karşılamak için sa-
dece düşük bir katılım bedeli alınır. BNI’ın 75 ül-
kedeki tüm gruplarının ve 214 bin üyesinin da-
hil olduğu online platformumuz BNI Connect ile
de farklı ülkedeki üyelerimiz ile iş bağlantıları
gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da tamamen sis-
temin ücretsiz sunduğu bir hizmet. Üyelerin sis-
temi kullanarak elde ettikleri kazançlardan as-
la bir komisyon talep edilmiyor. Ayrıca üyeler
de birbirlerinden kesinlikle komisyon talep et-
miyor. Bu konu sıkı etik kurallarla hükme bağ-
lanmıştır ve bu tür yaklaşımlarda bulunan BNI
üyelerinin sonu, ihraç ile noktalanmaktadır. 

BNI Türkiye’nin gelecek 10 yıldaki hedef-
lerini öğrenebilir miyiz?

üyelerimiz arasında yıllık 300 milyar TL’lik iş hac-
mini sağlamayı hedefliyoruz. 20 bin başarılı iş
sahibini; işlerini, kendilerini, ülkelerini sürekli ge-
liştiren ve içinde bulundukları topluluktaki genç
girişimcilerin tutkularını kazanca dönüştürme-
leri için mentörlük yapan girişimciler haline ge-
tirmek istiyoruz. Bu yılsonu itibariyle ise 1000
üyeyi kesinlikle aşacağımıza inanıyoruz. 

AYŞE ASLAN
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Sağlık girişimi RS Research, Boğaziçi Üniversitesi Araş-
tırma Laboratuvarları’nda yapılan çalışmaların insana
ulaşmasını sağlayacak ortamı oluşturmak için 2015
Mart’ta kuruldu. Klinikte yapılacak denemelere başla-
yabilmek için gerekli klinik öncesi çalışmaları tamam-
lamayı hedefleyen RS Research, sağlık sektörüne kat-
kıda bulunmak için yola çıktı. Bu alandaki genç yete-
neklere istihdam kapıları aralayan, akademi ile iş dün-
yasını ve kamu kuruluşlarını bir araya getiren bir kata-
lizör olması amaçlanan RS Research, geçtiğimiz mart
ayında ikinci yaşını önemli bir yatırımla kutladı. Ana ya-
tırımcısı Avrupa Yatırım Fonu (EIF) olan teknoloji temelli
risk sermayesi fonu ACT Venture Partners şirketin, ilk
yatırımcısı oldu. 1,1 milyon Euro yatırımlar çektiklerini
belirten RS Research Kurucu Ortağı & CSO Rana Sanyal,
“Bu, biyoteknoloji alanında Türkiye’de gerçekleşen en
yüksek risk sermayesi yatırımı. Bu açıdan büyük mut-
luluk duyuyor ve işbirliğimizin, RS Research’ün güçle-
nen yapısıyla yol haritasında bir başlangıç olduğuna ina-
nıyoruz” diyor.

İki girişimci kurdu
RS Research, akademisyen Rana Sanyal ve seri gi-

rişimci Sena Nomak tarafından iki yıl önce kuruldu. Şir-
ket, ismini de kurucularının adlarının baş harflerinden
aldı. En büyük hayalinin RS Research ile hayata geçir-
diğini belirten Rana Sanyal, şunları anlatıyor: “ Boğazi-
çi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun
olduktan sonra, Boston Üniversitesi Kimya Bölümü’nden
organik sentez alanında doktoramı aldım. Daha sonra
Kaliforniya’da, bir biyoteknoloji şirketi olan Amgen’de

RS Research, 1,1 milyon
Euro’luk yatırım çekti 

Akademisyen Rana Sanyal ve seri girişimci Sena Nomak tarafından iki yıl önce kurulan RS
Research bir sağlık girişimi. Akıllı ilaç teknolojileri üzerine çalışan şirket, geçtiğimiz günlerde ana
yatırımcısı Avrupa Yatırım Fonu (EIF) olan teknoloji temelli risk sermayesi fonu ACT Venture
Partners’tan 1,1 milyon Euro’luk ilk yatırımını aldı. RS Research Kurucu Ortağı & CSO Rana Sanyal,
“Bu, biyoteknoloji alanında Türkiye’de gerçekleşen en yüksek risk sermayesi yatırımı” diyor.

Özlem Bay Yılmaz / obay@ekonomist.com.tr

EVREN ÖZATAY
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Sanyal, “İnsan hayatında fark yaratabileceğimiz
bir şey yapmak istedik. Klinik öncesi çalışmalarda
bu farkı yaratabildiğimizi gördük, şimdi sıra in-
sanda” diyor. 

Klinik faza taşınacak
Şirket önce polimer teknolojisiyle hazırla-

nan, dokuya hedefli nanoyapılara öncü bir yak-
laşım geliştirdi. Bu öncü ilaç taşıyıcı platform,

ayarlanabilir polimer ve
biyobozunur ilaç bağlantı-
larından oluşuyor ve biyo-
lojik moleküllerin eklene-
bildiği tasarımlara olanak
tanıyor. Hedefli platform,
tedavi sırasında yan etki-
lerin azalmasını, etkinliğin
artmasını sağlıyor.   Port-
föylerinde bulunan tümö-
rü hedefleyen bu ‘akıllı’
ilaçları 2018 yılından itiba-
ren klinik faza taşımayı
hedeflediklerini vurgula-

yan Rana Sanyal, “Aynı zamanda, ülkemizde AR-
GE odaklı ilaç firmalarına ve ilaç alanında araş-
tırma yapan akademisyenlere preklinik aşama-
da çeşitli hizmetler sunuyoruz. Bu da çok çeşit-
li paydaşlarla farklı platformlarda biraraya ge-
lerek güçlerimizi birleştirmemizi ve katma de-
ğeri artırmamızı sağlıyor” diye anlatıyor.
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onkoloji ve nöroloji alanlarında araştırmacı ola-
rak çalıştım. Bu özel sektör deneyimim bana, bir
kimyasal molekülün nasıl ilaç yapılacağını öğretti.
Daha sonra akademiye döndüm ve Boğaziçi Üni-
versitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Mer-
kezi’nin müdürlüğünü yürütmeye başladım.2004
yılında Türkiye’ye dönerken en büyük hayalim
bunların Türkiye’de yapılabileceğini kanıtla-
maktı.”

Dünyada pek çok insan kanser tedavisi ile
ilgili gelişmeleri kendisi ya da ailesinden sevdi-
ği birisi için büyük bir dikkatle takip ediyor. Dün-
ya Sağlık Örgütü’ne göre kanserin 2010 yılındaki
maliyeti 1,16 trilyon dolar. 2015’te 8,8 milyon in-
san kanser nedeniyle hayatını yitirdi. İhtiyaçla-
rın çok kritik seviyede olduğunu belirten Rana

AB projesi var 
İnsanlara faydalı bir sağlık
çözümü üretmeyi hedeflerken,
genç yeteneklere istihdam da
yaratan bir oyuncu olmayı
amaçladıklarını belirten Rana
Sanyal, şöyle devam ediyor: “İki
yıllık, oldukça genç bir girişim
olarak kısa sürede geldiğimiz
nokta hedeflerimize duyduğumuz
heyecanı artırıyor. 2016 yılında
başlayan bir Avrupa Birliği
projemiz var. Türk ilaç sanayiine
yönelik hizmetlerimizi ve
işbirliklerimizi her geçen gün
artırıyoruz. Şimdiden bir Türk
girişimi olarak alanımızda pek
çok küresel oyuncunun dikkatini
çektik. Yurt dışında da bu önemli
potansiyeli temsil edeceğimiz
günleri sabırsızlıkla bekliyoruz.”

25 projeye 
yatırım yapacak  
Accelerating the
Commercialization of Technology
(ACT) bir teknoloji temelli risk
sermayesi fonu olarak Temmuz
2015’te kuruldu. ACT’in ana
yatırımcısı Avrupa Yatırım Fonu
(European Investment Fund -
EIF) ve ayrıca özel yatırımcıları
da bulunuyor. ACT Türkiye’de
geliştirilen ve küresel büyüme
potansiyeline sahip teknoloji
temelli girişimlere erken aşama
yatırımları yapıyor. Toplam fon
büyüklüğü 22,5 milyon Euro olan
ACT, girişim başına en fazla 2,5
milyon Euro’ya kadar yatırım
yapabiliyor. Özellikle
üniversiteler, araştırma
merkezleri, teknoparklar ve
girişimcilik ekosistemindeki
paydaşlarla yakın işbirlikleri
kuran ACT kurulduğu günden
itibaren 1500’e yakın girişimi ve
teknolojiyi değerlendirdi.
Halihazırda 6 start-up ve 10
kavram ispatı projesine yatırım
yapan ACT’in 2017 sonu itibariyle
20-25 civarında proje ve girişime
yatırım yapması planlanıyor.

RS_EKO_girisim_MAYIS.qxp:Layout 1  5/12/17  3:03 PM  Page 2



MAYIS 2017

GIDA

28

Pizza, her gelir düzeyinden ve yaş grubundan ki-
şinin sevdiği bir lezzet. Ama Türkiye’de nüfusun
yüzde 60’nın henüz ‘hiç pizza yemediğini’ bili-
yor musunuz? Bu oran pizzacılar için hala Tür-
kiye’de ciddi bir potansiyel olduğunu gösteriyor.
Yabancı zincirlerin bulunduğu bu alanda yerli piz-
za markaları da büyümeleriyle dikkati çekiyor.
2006 yılında kurulan Pizzabulls da bu marka-
lardan biri.

10 yılda 43 şubeye ulaşan marka, 2017’de
27 şube daha açacak. Geçen yıl 50 milyon TL ci-
ro yapan şirketin gelecek yıl hedefi ise bu raka-
mı 70 milyon TL’ye çıkarmak. Türkiye’de büyü-
meye devam eden markanın rotasına bu yıl yurt-
dışı güzergahlar eklendi. İlk durak ise İngiltere...

27 yeni şube gelecek
Pizzabulls CEO’su Cavit Can Kırbeyi, 2006’da

açtıkları ilk Pizzabulls’dan bugüne gelinceye ka-
dar istikrarlı bir büyüme gösterdiklerini söylü-
yor. Hala ulaşmayı hedeflediklerin yüzde 60’lık
bir kitle olduğunu da sözlerine ekliyor. Büyür-
ken franchise modelini tercih eden Pizzabulls’un
şubelerinin 41’i yatırımcılara ait. Ağırlıklı olarak

Pizzabulls rotasını   
yurtdışına çevirdi 

İstanbul’da bulunan markanın Karabük, Samsun,
Eskişehir ve geçen yıl zincire katılan Rize ile Trab-
zon’da şubeleri var. 2017’de 27 tane Pizzabulls
şubesi açılması planlanıyor. Kayseri, Malatya,
Konya, Bursa, Ankara, Antalya, Adapazarı ve İz-
mit ilk sırada yer alıyor. Tüm bu şehirlerde franc-
hise vereceklerini açıklayan Kırbeyi, yatırım be-
delinin 120 bin dolar +KDV olduğunu vurguluyor.
Yatırımcı iki yılda geri dönüşü alabiliyor. Bu ko-
nuda iddialı olan Kırbeyi şunları söylüyor:

“Pizza zincirleri arasında yatırım bedeli en

düşük, karlılığı en yüksek olan firmayız. Yatı-
rımdan kar etmiyoruz, ürün satışlarında da fiyatı
düşük tutuyoruz dolayısıyla biz de yatırımcı da
kar ediyor. Yatırımcılarımız arasında 3’üncü şu-
beyi açanları var.”

Londra’da şube açacak 
Bu ay Güney Londra’da ilk Pizzabulls şubesi

kapılarını açacak. Dünyanın en büyük pizza tü-
keticisi İngiltere Kırbeyi’nin dikkatinden kaçmadı.
İngiltere’de yılda kişi başına 11 pizza tüketiliyor.

Yerli pizza üreticilerinden Pizzabulls, 43 şubesiyle faaliyet
gösteriyor. Bu yıl 27 yeni şube açacaklarını söyleyen Pizzabulls
CEO’su Cavit Can Kırbeyi, bir yandan Türkiye’de büyürken bir
yandan da rotalarını yurtdışına çevirdiklerini söylüyor. İlk
rotalarının İngiltere olduğunu belirten Kırbeyi, ilk şubeyi
Londra’da açmaya hazırlandıklarını da sözlerine ekliyor.  

Hedef 15 bin pizza,
bin çalışan
Bugün günde 10 bin pizza
satılıyor Pizzabulls şubelerinde…
Gelecek yıl yeni şubelerle birlikte
günde 15 bin pizza satılacak. Şube
sayısı ile birlikte istihdamı
artırmak Kırbeyi’nin hedefleri
arasında. 700 çalışanları
olduğunu belirten Kırbeyi, 2018
yılında tüm Pizzabulls’larda bin
kişi istihdam edeceklerini
anlatıyor.
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likte yeniden inşa etti. 2015 yılında altyapıya 1mil-
yon dolarlık yatırım yaptı. Pizza hamurundan tat-
lılara kadar tüm ürünler Ümraniye’deki mer-
kezden şubelere gönderiliyor. Sadece üretim de-
ğil, çağrı merkezinden lojistiğe kadar tüm birimler
de merkezde toplandı. Yaptığı işin doğasında ‘hız

ve dinamizm’ olması Kırbeyi bu kararı al-
masını gerektirdi. 

“Bu sayede kampanya yap-
mak isteyen bir şubemizin bro-
şürünü, sosyal medyadan yapı-
lacak duyurusunu yada ürünü-
nü 1-2 gün içinde hazırlayıp gön-

derebiliyoruz. Servisteki hızımız
bu tür çalışmalar sayesinde oluyor.

Her şubeden istenilen noktaya 30 da-
kikada servis yapıyoruz” diyor Kırbeyi. 

Altyapı yatırımları ile birlikte marka cirosunu
da yüzde 50 oranında artırdı. Ciro ile birlikte mar-
ka bilinirliklerinin de arttığının altını çizen Kır-
beyi, “Hızlı servis, kaliteli ve standart ürün Piz-
zabulls markasına olan güveni artırdı. Altyapı-
nın yanı sıra reklama da ciddi yatırım yapıyoruz.
Ayda 1 milyon broşür dağıtıyoruz.” diye konu-
şuyor..
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Türkiye’de ise oran sadece 3. Türkiye pazarının
neredeyse 4 katı büyüklüğe sahip İngiltere ya-
kında Türk pizzası ile tanışacak. Kırbeyi yurtdı-
şıdaki ilk deneyimleri için şunları söylüyor: 

“İngiltere’de pizza tüketimi her yıl yüzde 5
büyüyor. Bu pazarda olmak bizim için çok
iyi bir deneyim olacak. İngiliz tü-
keticilerin damak tadına uygun
yeni pizza çeşitleri hazırla-
dık. Yüzde yüz Türk mar-
kası olarak İngiltere’de
olacağız. İngiltere’de 5
şube için toplam 500 bin
sterlin yatırım yapacağız.
Diğer yandan yurtdışında
kazandığımız parayı yine Tür-
kiye’ye yatıracağız. Amacımız Türk
pizzasını dünyaya götürmek. İngiltere’den son-
ra sırada ABD, Çin ve Rusya gibi büyük pazarlar
var. İngiltere’de kazanacağımız deneyim bizi bu
pazarlara hazırlayacak.”

Alt yapı yatırımı ciroyu artırdı
Pizzabulls 2018’de 100 şubeye ulaşacak. Kır-

beyi, şirketinin altyapısını büyüme planları ile bir-

En çok karışık pizza yiyoruz
Türk pizzası Pizzabulls’u diğer
markalardan ayıran ise hamuru...
Gevrek hamurlarının tüketici
tarafından çok sevildiğini
söyleyen Kırbeyi, formülleri
hakkında ser verip sır vermiyor.
Ama küçük bir ipucu ile farklarını
anlatıyor: “Taze hamur mideyi
yorar, rahatsız eder. Biz pizza
hamurlarımızı mutlaka
dinlendiriyoruz dolayısıyla
mideyi rahatsız etmez.” Bir pizza
restoranı olmadıklarına dikkat
çeken Kırbeyi, “Bizim işimiz en iyi
pizzayı en hızlı ve sıcak servis
yapmak” diyor. Türklerin
pizzadaki tercihine gelince…
Karışık pizza Türklerin en fazla
sipariş ettikleri tür… Damak
tadına düşkün olanların tercihi
ise kavurmalı pizza ile ton balıklı
karidesli pizza… Bir klasik olarak
pastırmalı ve sucuklu pizza da
Türklerin vazgeçemedikleri
arasında.”

CAVİT CAN KIRBEYİ
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Özatay kardeşler tarafından kurulan IUGO Tek-
noloji, ilginç bir girişim. Sürücü davranışlarını in-
celeyen ve iyileştiren; ileri seviye sürücü destek
sistemlerine yönelik otomotiv teknolojileri ge-
liştiren şirket, aldığı yatırımlarla da dikkati çe-
kiyor.

Şirket ilk yatırımını 2015 yılında İTÜ Tek-
nokent tarafından düzenlenen Big Bang yarış-
masında genel sıralamada 3’üncü, otomotiv ka-
tegorisinde 1’inci olarak aralarında OİB’in (Oto-
motiv İhracatçıları Birliği) de olduğu yatırımcı-
lardan aldı. 100 bin TL tutarında ve hibe şek-
linde olan bu tohum yatırımı pazara giriş ve iş
modelinin oluşturulması süreçlerinde finansman
olarak kullanıldı. Bu yılın başında ise Keiretsu
Forum Türkiye bünyesinde yer alan melek ya-
tırımcılardan toplam miktarı 400 bin dolar olan
yatırım sürecini tamamlayan IUGO Teknoloji
CEO’su ve Kurucu Ortağı Evren Özatay sorula-
rımızı yanıtladı. Şirket değerinin 4,5 milyon do-
lar olarak belirlendiği Keiretsu Forum yatırımıyla
3 ana alanda kaynak ayırmayı planladıklarını
söyleyen Özatay, bu alanları da detaylarıyla an-
lattı.

Bu alana girmenizde neler etkili oldu, bu-
nun bir hikayesi var mı?

Son yıllarda meydana gelen teknolojik ge-
lişmelerin en fazla haberleşme ve otomotiv sek-
törlerinde uygulamaya geçtiğini görüyoruz.
Mobil iletişimde hem sensör teknolojileri hem
de telekomünikasyon alanlarda ortaya çıkan ge-

Aldığı yatırımı 
3 alanda kullanacak 

lişmeler en üst seviye (state-of-the-art) tekno-
lojilerin otomotiv sektöründe de kullanılması-
na olanak sağladı. 3,5 trilyon dolar olan global
otomotiv pazarının önümüzdeki 15 yıl içerisin-
de geleneksel araç satışları ve mevcut tekno-
lojiler ile 5,2 trilyon dolara gelmesi; farklı eko-
nomik modellerin (shared mobility) ve inovatif
teknolojilerin (connected vehicles) katkısının ise
ilave 1,5 trilyon dolar olması ve toplam pazar
büyüklüğünün 6,7 trilyon dolara ulaşması ön-
görülüyor. Sektörün bu kadar büyük yenilikçi po-
tansiyel taşımasının da ana üstlenicisi, dünya-
da sayıları hızla artan start up’lar olarak gös-
terilmekte. Öyle ki ana otomotiv üreticisi veya
teknoloji devi şirketler, kurumsal girişim ser-
mayesi yaratarak birçok start up firmaya ya or-
tak olarak ya da birleşerek bu hızlı geliştirme-
leri, gelecekte kendilerine rekabetçi avantaj sağ-
layacak firmaların çözümlerini elde edebiliyor-
lar. İşte bu iştah ve motivasyonla bu alanda ça-
lışmaya başladık.

Hangi hizmet ve çözümlerinizle ön plana çı-
kıyorsunuz?

Çalışanlarına araç sağlayan, taşımacılık sek-
töründe filoları yöneten, ürün dağıtımı ve sipariş
alma aktivitelerini yürüten, genel anlamda işi-
nin bir parçası kara ulaşımı ile ilgili olan fir-
malara 4 temel alanda fayda sağlıyoruz. Bun-
lardan ilki sürüş güvenliği… 

Türkiye’de ortalama hasarlı kaza masrafı
araç başı yaklaşık yıllık bin 200 TL ve yapılan ça-

lışmalara göre sürücü değerlendirme sistemle-
ri kaza oranlarını yüzde 40 azaltır. İkinci fırsat
olarak yakıt tasarrufunu sayabiliriz. Örnek ver-
mek gerekirse, saatte 120 km/saat hızla hare-
ket eden bir otomobil, aynı sürüş mesafesinde
100 km/saat hızla harekete göre yüzde 20 da-
ha fazla yakıt tüketir. Ya da bir saatlik rölanti
süresi ortalama yakıt tüketimini yüzde 10 artı-
rır. Analizlerimize göre kötü sürüş alışkanlıkla-
rı yaklaşık yüzde 16 yakıt tasarrufunu yok edi-
yor. Üçüncü olarak bakım ile ilişkili giderlerin az-
altılması ve son olarak da verimlilik dediğimiz fi-
lo yönetim optimizasyonu sonucu elde edilen fır-
satlar. Bu saydığım 4 farklı başlık altında her bir
sürücünün sürücü karnesini oluşturarak müş-
terilerimizin güvenli ve ekonomik sürüş eğitim-
lerini daha etkili yapmalarını, araç kiralama ve
sigorta harcamalarını yönetebilmelerini, kazaların
azaltılmasıyla çalışanlarına olan sorumlulukla-
rını yerine getirebilmelerini ve çevreye olan za-
rarlı etkileri ölçmeleri ile bu konuda daha çev-
reci aksiyonları alabilmelerini sağlıyoruz.

Bugüne kadar kimlerden ne kadarlık yatı-
rım aldınız?

İlk yatırımımızı 2015 yılında İTÜ Teknokent
tarafından düzenlenen Big Bang yarışmasında
genel sıralamada 3’üncü, otomotiv kategorisinde
1’inci olarak aralarında OİB’in (Otomotiv İhra-
catçıları Birliği) de olduğu yatırımcılardan aldık.
100 bin TL tutarında ve hibe şeklinde olan bu
tohum yatırımı pazara giriş ve iş modellerimi-

İleri seviye sürücü destek sistemlerine yönelik otomotiv teknolojileri geliştiren IGUO, bu yılın
başında aldığı 400 bin dolarlık melek yatırımı üç ana alana kanalize edecek.   Bunlardan ilki, yeni
teknolojilerin geliştirilmeye devam etmesi. İkinci olarak, Ortadoğu, Orta Asya ve Kuzey Amerika
bölgelerinde uygulama ve pilot testlerine başlayacak olan şirket, son olarak ise mevcut
müşterilerin sadakatini artıracak, uygulamaları geliştirmek adına bütçe planlarını yönetiyor.

Fatoş Bozkuş / fbozkus@ekonomist.com.tr
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zin oluşturulması süreçlerinde kendimize fi-
nansman olarak kullandık. Sonrasında ise 2017
senesi başında Keiretsu Forum Türkiye bünye-
sinde yer alan melek yatırımcılardan toplam mik-
tarı 400 bin dolar olan yatırım sürecini ta-
mamladık.

Bu son aldığınız yatırımı nasıl değerlen-
dirmeyi planlıyorsunuz?

Şirket değerinin 4,5 milyon dolar olarak be-
lirlendiği Keiretsu Forum yatırımıyla 3 ana alan-
da kaynak ayırmayı planlıyoruz. Bunlardan il-
ki, şirketin geleceğini oluşturmaya imkan sağ-
layacak yeni teknolojilerin geliştirilmeye devam
etmesi. Bu konuda AR-GE ekibimizi güçlendiren
aktiviteleri hayata geçirmeye başladık. İkinci ola-
rak, global pazarlara açılmak adına Ortadoğu,
Orta Asya ve Kuzey Amerika bölgelerinde uy-
gulama ve pilot testlerine başlayacağız. Son ola-
rak ise mevcut müşterilerin sadakatini artıra-
cak, müşterilerin çözümlerimize olan bağlılığı-
nı artıracak uygulamaları geliştirmek adına büt-
çe planlarını yönetiyoruz.

Bu yıl ne tür hedefler koydunuz önünüze?
Ülkemizde yaygın olarak kullanılan GPS sis-

temleri ya da genel ifade ile araç takip sistem-
leri sunduğu çözümlerin algısını, güvenli sürüş
sağlayan çözümler olarak değiştirmek için ça-
ba sarf ediyoruz. Bu yılı, kazaların azaltılması
ve ekonomik sürüşün sağlanması için akıllı sis-
temler geliştiren bir şirket imajını oluşturmak,
güvenli sürüş denince akla gelen ilk şirket ol-
mak hedefini kendimize aldık. Bunun dışında,
ana stratejilerimize uygun bölgelerde pilot ça-
lışmalarına bu sene içerisinde başlamayı ve 2018
senesinde bölge ofisleri açarak operasyonumuzu
genişletmeyi amaçlıyoruz.

Potansiyeli yüksek bir pazar 
IUGO Teknoloji CEO’su Evren Özatay Connected Vehicles ve IoT ekseninde, hem donanım hem de yazılım yeteneği olan bir firma
ayrıcalığıyla, otomotiv üreticilerine (OEM) gelişmiş sürücü destek sistemleri ve Connectivitiy/Mobility konularında mühendislik
hizmetleri verdiklerini söylüyor. Yine Özatay, satış sonrasında filoların ve bireysel kullanıcıların araçlarına da güvenli ve ekono-
mik sürüş için sürücü değerlendirme çözümleri sağlayan güçlü bir firma olma yolunda ilerlediklerini anlatıyor. Evren Özatay bu
alandaki potansiyelle ilgili ise şunları söylüyor: “Kazaların yüzde 90’a varan oranlarda sürücü kusurlarından meydana gelmesi,
bir aracın daha iyi kullanılmasının aylık ortalama 170 TL civarında tasarruf potansiyeli taşıması, aralarında ilaç, hızlı tüketim
malları, tarım, bankacılık ve sertifikasyon-denetleme sektörlerinde lider olan şirketlerin bulunduğu müşterilerimizin çözümleri-
mize olan ilgilerini belirgin hale getiriyor. Her bir kilometre başı maliyetlerin kontrol altına alınması, özellikle kriz dönemlerinde
birçok firmanın öncelikleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Diğer yandan da iş sağlığı işçi güvenliği bilincinin yaygınlaşması, ris-
kin en üst seviyede olduğu karayollarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla gözlenen proaktif yaklaşımların hızla benimsendiğini
gösteriyor. Ayrıca, devlet tarafından da telaffuz edilmeye başlanan kara kutu kullanımına önayak olacak söylemlerin de sayısı 20
milyona yaklaşan motorlu taşıtların tamamını potansiyel pazarımız haline getiriyor.”

EVREN ÖZATAY
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YENİ EKONOMİ 2.0

1Fiyat karşılaştırma
platformları nasıl para
kazanıyorlar?

Tüketiciler bu platformları
tamamen ücretsiz olarak
kullanıyorlar. Platformlar
ticaretin ortasında yer alır. Alıcı
ile satıcı arasında bir köprü
görevi gördükleri için gelirlerini
satıcı tarafıyla yaptıkları
anlaşmalardan elde ederler.
Genellikle bu anlaşmalar iki
farkı modelde yapılır. Birincisi,
müşteri karşılaştırma platformu
üzerinden tıklayıp satıcının web
sitesine giderse, satıcı bu
tıklama için karşılaştırma
platformuna sabit bir ücret
öder. İkincisi, müşteri
karşılaştırma platformu
üzerinden tıklayıp satıcının web
sitesine gider ve orada bir satın
alma işlemi yaparsa,
yönlendirmeyi yapan platform
satış bedeli üzerinden önceden
anlaşılan sabit bir oranda
komisyon kazancı elde eder.
Bazı platformlar ise hibrid
model diyebileceğimiz şekilde,
aynı anda iki modeli de

İşte bu tarz ürünlerde fiyat
karşılaştırma platformlarının
yapabilecekleri şu anda sınırlı.
Dolayısıyla, standartlaşmış
ürünler satan web siteleri
arasındaki rekabet fiyat
karşılaştırma platformlarının
kullanımı yaygınlaştıkça daha
da şiddetlenmekte. Kişiye özel
ürün satan web siteleri için ise
rekabeti kızıştıran etkiler
henüz gözlenmemekte.

3KOBİ'ler fiyat karşılaştırma
platformlarından nasıl
yararlanabilir? KOBİ'ler

hem alıcı hem de satıcı olarak
bu platformlardan
yararlanabilirler. Alıcı olarak,
şirketinizin sarf malzemesi gibi
değişken giderlerini
düşürmeniz için şirketinizde
satın almaları yapan personeli
bu platformları kullanması için
eğitebilirsiniz. Satıcı olarak ise
piyasaya rekabetçi fiyatlar
sunabilen bir şirketseniz,
standartlaşmış nitelikte
ürünleriniz varsa, mutlaka
profesyonel bir e-ticaret web

Cem Ener
Direktör-BÜMED
Business Angels / BUBA

uygulayabilir. Tüm modellerde
tahakkuk eden kazançlar online
olarak takip edilmekte ve yüzde
yüze yakın doğruluk oranıyla
otomatik olarak kayıt altına
alınmaktadır.

2Fiyat karşılaştırma
platformları piyasadaki
rekabet ortamını nasıl

etkiliyor? Standartlaşmış
ürünlerde, yani kişiye özel
olmayan ürünlerde, tüketicinin
hangi satıcıdan alacağını
belirleyen en önemli faktör
genellikle kargo dahil toplam
satış fiyatıdır. Standartlaşmış
ürüne örnek olarak, “X” marka
42” LED televizyonu ele alalım.
Bu televizyon tüm satıcılarda
birebir aynıdır. Bu durumda kim
daha düşük fiyat veriyorsa bu
ürün oradan temin edilebilir.
Diğer yandan, üzerinde çeşitli
desenler bulunan, kumaş
kompozisyonu ağırlıkla yün
olan, büyük beden, V-yakalı bir
kazak kişiye özel niteliktedir ve
bu ürünün birebir aynısını çok
az sayıda satıcı satıyor olabilir.

FİYAT KARŞILAŞTIRMA
PLATFORMLARININ 

YÜKSELİŞİ
Tüketicilerin online alışveriş alışkanlıklarını araştıran güncel araştırmaları incelediğimizde, özellikle son 5 yılda fiyat
karşılaştırma platformlarını kullanan kişilerin sayısının her yıl ciddi oranda artış gösterdiğini ve tüketiciler arasında
fiyat odaklı karar verme davranışının gittikçe yaygınlaştığını görüyoruz. Bu platformlar, aynı ürün (“X” marka cep
telefonu gibi) veya hizmeti (gecelik otel konaklaması gibi) satan farklı web siteleri arasında gerçek zamanlı fiyat
kıyaslaması yapmanızı sağlıyor. Literatüre “metasearch engine” ve “aggregator” isimleriyle yerleşen bu platformların
dünya genelinde en popüler olanları arasında otel fiyatlarını karşılaştırmanızı sağlayan Trivago (www.trivago.com),
uçak bileti fiyatlarını karşılaştırmanızı sağlayan Skyscanner (www.skyscanner.net) ve kiralık araç fiyatlarını
karşılaştırmanızı sağlayan Rentalcars (www.rentalcars.com) gibi platformlar bulunmakta. Türkiye’de ise Akakçe
(www.akakce.com) ve Cimri (www.cimri.com) gibi ürün fiyatı karşılaştıran platformlar bilinen örnekler arasında. Bu
ayki yazımda fiyat karşılaştırma platformlarına dair merak edilenleri soru-cevap şeklinde sizinle paylaşmak istiyorum:
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sitesi yaptırıp, web sitenizi
fiyat karşılaştırma
platformlarına entegre edin.
Bu sayede platformlar
üzerinden yeni müşteriler
edinmeye başlayabilirsiniz.

4Fiyat karşılaştırma
platformlarında,
sıralamada geride kalan

satıcılar ne yapmalı? Bu
konuyu ciddi bir problem
olarak ele almalısınız.
Maliyetlerinizi aşağı çekip,
fiyatlarınızı daha rekabetçi
hale getirmek için gerekiyorsa
tüm tedarik zincirinizi baştan
sona kadar yenilemelisiniz.
Fiyat karşılaştırma
platformları kısa dönemli
projeler değildir. 2000'lerin
başından itibaren gelişen bir
alandır. Gelişim hızı da
eskisine kıyasla daha
yüksektir. 5 yıl sonra
standartlaşmış ürünler satan
web siteleri eğer en iyi fiyatı
sunmuyorlarsa büyük ihtimalle
piyasadan silinme tehlikesiyle
karşı karşıya kalacaklardır.
Dolayısıyla strateji
bakımından, ya maliyet
liderliği stratejisini
uygulamanız, ya da farklılaşma
stratejisini uygulamanız
gerekiyor. Maliyet konusunda
kendinize çok
güvenmiyorsanız, yavaş yavaş
standartlaşmış ürünlerden
uzaklaşıp, kişiye özel ürünlere
doğru yönelmeniz yani
farklılaşma stratejisi

uygulamanız en doğru karar
olacaktır.

5Fiyat karşılaştırma
platformlarının kendilerini
bekleyen en büyük tehlike

nedir? Başta Google olmak
üzere popüler arama
motorları, fiyat karşılaştırma
platformlarının yaptığı işi
kendi arama fonksiyonları
içerisinde yapmaya başladılar.
Örneğin, Google birkaç sene
önce satın aldığı ITA Software
şirketinin teknolojisini
kullanarak Google Flights
(www.google.com/flights)
hizmetini kullanıma açtı ve en
iddialı uçak bileti fiyat
karşılaştırma ekranlarından
biri ile bu alandaki rekabete
dahil oldu. Benzer bir şekilde
Google'da herhangi bir otel
ismiyle arama yaptığınızda
farklı web sitelerinin
sundukları fiyatları doğrudan
arama sonuçları sayfasında
görebiliyorsunuz. Aynı şekilde,
bir ürün ismiyle arama
yaptığınızda da arama
sonuçlarının üst kısmında yan
yana sıralanmış şekilde o
ürünün farklı web sitelerindeki
fiyatlarını da görebiliyorsunuz.
Kısacası, arama motorları da
hızlı bir şekilde fiyat
karşılaştırma işine girmeye
başladılar. Uzun dönemde
popüler arama motorları,
sadece bu işe odaklanan fiyat
karşılaştırma platformlarına
olan ilgiyi düşürebilir.
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KOBİLGİ

Bu ay ki yazımızın konusunu
KOBİ’lerde bütçe yapmak, bütçe
yaparken ortaya çıkan sorunları
açıklamak üzere kaleme aldım.

Büyük ya da küçüklüğüne
bakılmaksızın tüm işletmelerin
geleceklerine ilişkin detaylı ya da
kabataslak planları mevcut.
İşletmelerin yaptığı bu planların
sayısal hedefler şeklinde formatlar
dizisi haline getirildiği ve
faaliyetlere ilişkin detaylı öngörü
modellerinin geliştirildiği bu
çalışmalara bütçeleme çalışmaları,
ortaya çıkan sonuçların ve
hedeflerin toplandığı çalışma
kağıtlarının tümüne de bütçe adı
verilmekte.

Bütçe; bir zaman periyodunda
(genellikle bir mali yıl) işletmedeki
finansal ve finansal olmayan
kaynakların kullanımı ve satın
almalar için yapılan detaylı plandır.
Bütçe(ler) hazırlama süreci
genellikle bütçeleme kavramı ile
ifade edilmektedir.

Bütçeleme; işletmenin
halihazırda devam eden
faaliyetlerinin ve bu faaliyetlerinin
finansal etkilerinin tasarlanması
sürecidir. Genellikle yıllık bütçenin
düzenlenmesine ilişkin finansal,
finansal olmayan ve teknik
çizelgeleri ifade eder.

Bütçe kontrolü; bütçede
saptandığı şekilde işletme
faaliyetlerinin yürütülmesinin
sağlanması anlamına gelir.

İşletme bütçeleri doğru
hazırlandıklarında; (1) kaynakların

sonuçlarla, boşa harcanan
zamanla, değer yaratmayan
faaliyetler ve de maliyetlerle karşı
karşıya kalabilmektedir.

Ülkemizdeki KOBİ’lerin
birçoğunda bütçe çalışmaları
büyük bir istek ve çalışanları
teşvikle başlamaktadır. Fakat bu
süreç sürekli yönetim desteği ve
sabır isteyen bir süreçtir. İşletme
yöneticileri bütçeleme sürecinin
herhangi bir aşamasında, bütçe
sistemine inanmadıklarını veya bu
sistemin yönetsel kararlara olumlu
etkisi olabileceği fikrini
kabullenmediklerini bütçe sistemi
ile ilgili çalışanlarına
hissettirdiklerinde bütçe
çalışmaları tamamlanmadan
başarısızlıkla
sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle
başarılı bir bütçe sistemi için
yönetimin sürekli desteği çok
önemlidir.

KOBİ’lerde bütçeleme
çalışmaları süresince yapılan diğer
bazı yanlışlıklar aşağıda
sıralanmıştır.

� Bütçeleri muhasebe
yöneticilerine yaptırmak: İşletme
bütçeleri işletmenin tüm
organizasyonunu
ilgilendirmektedir. Bu nedenle de
bütçe sürecinde tüm departmanlar
arasından bütçe komitesi
oluşturulmalı ve her departman
birbiriyle koordinasyonlu ama
bağımsız bütçelerini hazırlamalıdır.

� Bütçelerin sürekli revize
edilmesi: İşletme bütçelerinin

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

etkin kullanımını sağlayarak
verimliliğin artmasını, (2) stratejik
amaçları gerçekleştirmek için
yapılan çalışmalarla karlılığın
artmasını, (3) yapılan finansal
planların zamanlaması ile likidite
başarısını, (4) bölümler veya
departmanlar arasındaki hedefleri
ve dönem sonlarında bu
hedeflerden sapmaları raporlaması
ile de performans yönetimini
sağlamaktadır.

Bir gelecek planlaması olan
bütçe, ön tahminden (forecast)
daha geniş kapsamlıdır. Burada söz
edilen tahmin, rastgele veya genel
izlenimlere dayalı yapılan
tahminlerden farklıdır. İşletme ile
ilgili tahminler (business
forecasting), hesaplanmış ve
kontrol edilmiş verilere dayanır. Bu
veriler işletmeler için geliştirilmiş
kurumsal kaynak planlaması (ERP)
yazılımlarından elde edilir ve bu
yazılımlarda istatistik bilimi ve
ürettiği bilgiler sıklıkla
kullanılmaktadır. Bir işletme
tahmini, belirttiği durumlara ilişkin
önlemleri kapsamadıkça bütçe
niteliğini kazanamaz.

KOBİ’ler incelendiğinde,
birçoğunun amaçlarının
kurumsallaşma olduğu ve bu
süreçte de işletmelerinde bütçe
sistemi kurmayı hedefledikleri
gözlemlenmektedir.

Birçok KOBİ bütçe sistemi
kurma çalışmaları süresince
bütçelemenin temel prensiplerine
uymadıklarından olumsuz

KOBİ’LERDE 
BÜTÇE YAPMAK

NEDEN ZORDUR?
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� KOBİ’lerde departman
yöneticileri genelde aile içinden
isimlerden oluşturulmaktadır: Bu
tür işletmelerde departman
yöneticilerinin performansları ve
başarı kriterleri objektif olarak
değerlendirilememekte ve kişiler
yetkileri ile orantılı sorumlu
olamamaktadırlar.

KOBİ’lerde bütçe çalışmaları
esnasında yapılan hatalar
işletmeye büyük maliyetler olarak
geri dönmektedir. Bu maliyetlerin
başında kaynakların etkin
kullanılamaması, koordinasyonun
sağlanamaması ve zaman kaybı
gelmektedir.
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Kobilgi

KOBİ büyüklüğündeki
işletmeler satış süreçlerinden nakit
akışlarına, proforma kar/zarar ile
proforma bilançoya kadar tüm
faaliyetlerini bütçelediklerinde,
bütçelenen döneme ilişkin daha az
kötü sürprizlerle karşılaşma
olasılığına sahip olmaktadırlar.

KOBİ’lerde uygun-
uygulanabilir-anlamlı-pratik
bilgilerle donatılmış bütçelerin
ortaya çıkabilmesi için basit
bütçeleme hatalarından kaçınmak
gerekmektedir. Bunun yolu da
işletmede bütçeleme çalışmalarına
dahil olanların aynı dili
konuşabilmelerinin sağlanmasıdır.

sürekli revize edilmesi durumunda
işletmelerde performans
denetiminde kullanılması olanağı
ortadan kalkmaktadır.

� Maliyet bilgilerinin doğru
hesaplanamıyor olması: İşletme
bütçelerinin başarılı olabilmesi için,
işletmede etkin bir maliyet
hesaplama sisteminin tesis
edilmesi gerekmektedir.

� Hesap planı-organizasyon
şeması ve bütçe ilişkisinin olması:
İşletmelerin muhasebe
departmanlarından elde edilen
bilgiler genelde dış finansal
raporlamaya dönük bilgiler
olduğundan, departmanların
performanslarını ölçecek ve
değerlendirecek gerçek rakamlar
ortaya çıkamamaktadır. Bu
nedenle işletmeler hesap planı-
organizasyon şeması ve bütçeler
arasında uyumu sağlamalıdırlar.
Böylece iç finansal raporlamalarda
etkinlik sağlanabilecek ve zaman
kayıpları en aza
indirgenebilecektir.

� Departmanlar arası iletişimin
olmaması: İşletmelerin üretim
departmanı üretim bütçesini, mali
işler departmanı nakit bütçesini
birbirlerinden bağımsız olarak
hazırlayabilmektedir. Oysa doğru
olan, sistemsel yaklaşım ile
bütçelerin birbirini etkileyerek
düzenlenmesi ve departmanlar
arası koordinasyonun
sağlanmasıdır.

� Bütçe çalışmalarında
gerçekçi hedeflerin konulmaması:
Birçok KOBİ bütçe çalışmalarında
belirledikleri hedefleri geçmiş
dönemlerin verilerini, birtakım
rakamlarla çarparak oluşturmakta
veya ihtiyaç duyulandan fazla
kaynak kullanılacağını bütçelerde
belirtmektedir. Böylece bu tür
işletmelerde hedefler amaca uygun
tespit edilmemekte ve bütçe
sonuçları gerçekleşen sonuçlarla
karşılaştırıldığında ortaya aşırı
performans artışları ya da kaynak
israfı çıkabilmektedir.
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Meditex Bangladesh 04 May›s 2017 06 May›s 2017 T›bbi ürünler Dakka BANGLADEfi
Medipro Bangladesh 04 May›s 2017 06 May›s 2017 T›bbi ürünler Dakka BANGLADEfi
SIDIM - Montreal International Design Show 04 May›s 2017 06 May›s 2017 ‹ç mimarl›k ve Dizayn Montreal KANADA
CHINA (Shanghai) 04 May›s 2017 06 May›s 2017 Güç kaynaklar›, jeneratör fianhay Ç‹N
ESTRO 05 May›s 2017 09 May›s 2017 Tibbi ürünler Viyana AVUSTURYA
The ASCRS•ASOA Symposium & Congress 05 May›s 2017 08 May›s 2017 T›bbi ürünler Los angeles ABD
International Beauty Expo 06 May›s 2017 09 May›s 2017 Kozmetik Kuala lumpur MALEZYA
OroArezzo Jewelery Exhibition 06 May›s 2017 07 May›s 2017 Mücevherat Arezzo ‹TALYA
China Cycle -China International Bicycle & Motor Fair 06 May›s 2017 09 May›s 2017 Bisiklet, motorsiklet fianhay Ç‹N
AUTOMECHANIKA DUBAI 07 May›s 2017 09 May›s 2017 Otomotiv Dubai BAE
FESPA 08 May›s 2017 12 May›s 2017 Bask›, matbaac›l›k Hamburg ALMANYA
TuttoFood 08 May›s 2017 11 May›s 2017 Gida Milano ‹TALYA
INTERWIRE 08 May›s 2017 11 May›s 2017 Metal Atlanta ABD
HOFEX 08 May›s 2017 11 May›s 2017 G›da, ‹çecek, Otel ve Restoran Ekip. Hong kong Ç‹N
WEE - World Elevator & Escalator Expo 08 May›s 2017 11 May›s 2017 Yürüyen merdiven, vinç, asansör fianhay Ç‹N
PROJECT QATAR 08 May›s 2017 11 May›s 2017 Yapi, inflaat Doha KATAR
SAUDI HEALTH 08 May›s 2017 10 May›s 2017 Tibbi ürünler Riyad S. ARAB‹STAN
ISPO WORLD CONGRESS 08 May›s 2017 11 May›s 2017 Tibbi ürünler Cape town G. AFR‹KA
Retail Design Expo 08 May›s 2017 09 May›s 2017 Maµaza tasar›m› Londra ‹NG‹LTERE
Retail Digital Signage Expo 08 May›s 2017 09 May›s 2017 Maµaza, tabela, pano ›fl›k sistemleri Londra ‹NG‹LTERE
MACH-TECH 09 May›s 2017 12 May›s 2017 Makine ‹malat› ve Kaynak Teknolojisi Budapeflte MACAR‹STAN
Techtextil 09 May›s 2017 12 May›s 2017 Teknik tekstil Frankfurt ALMANYA
Texprocess 09 May›s 2017 12 May›s 2017 Teknik tekstil iflleme Frankfurt ALMANYA
GULF BID-CONSTRUCTION 09 May›s 2017 11 May›s 2017 Yap› ve ‹nflaat Malzemeleri Manama BAHREYN
GULF INTERIORS 09 May›s 2017 11 May›s 2017 ‹ç Dekorasyon ve Ürünleri Manama BAHREYN
Maison & Objet Americas 09 May›s 2017 12 May›s 2017 Dekorasyon ve mobilya Miami ABD
CHINAPRINT - International Printing Technology Exhibition 09 May›s 2017 13 May›s 2017 Bask› teknolojileri Pekin Ç‹N
National Manufacturing Week 09 May›s 2017 12 May›s 2017 ‹malat teknolojileri Melburn AVUSTRALYA
The Safety First Conference & Expo 09 May›s 2017 12 May›s 2017 Güvenlik sistemleri Melburn AVUSTRALYA
AUSTECH 09 May›s 2017 12 May›s 2017 Makine teknolojileri Melburn AVUSTRALYA
Travel Catering Expo 09 May›s 2017 11 May›s 2017 G›da ve ‹kram Ürünleri Dubai BAE
FOR INDUSTRY 09 May›s 2017 12 May›s 2017 Makine ve Teknolojileri Prag ÇEK CUMH.
FOR ENERGO 09 May›s 2017 12 May›s 2017 Enerji Prag ÇEK CUMH.
CPMA Convention and Trade Show 09 May›s 2017 11 May›s 2017 Taze meyve ve sebze Toronto KANADA
National Hardware Show - NHS 09 May›s 2017 11 May›s 2017 Nalburiye - h›rdavat Ürünleri Las vegas ABD
TRANSPORT LOGISTICS 09 May›s 2017 12 May›s 2017 Taflimacilik Münih ALMANYA
VITAFOODS EUROPE 09 May›s 2017 11 May›s 2017 Gida, içecek, gida iflleme Cenevre ‹SV‹ÇRE
CONTROL 09 May›s 2017 12 May›s 2017 Kalite kotrol ürün ve teknolojileri Stuttgart ALMANYA
RFID Journal Live 09 May›s 2017 11 May›s 2017 Radyo, televizyon yay›n teknolojileri Phoenix ABD
ELFACK 09 May›s 2017 12 May›s 2017 Elektrik-elektronik, ayd›nlatma Göteborg ‹SVEÇ
Rettmobil 10 May›s 2017 12 May›s 2017 Acil durum kurtarma araç ve ekipman› Fulda ALMANYA
Seoul Sea Food 10 May›s 2017 12 May›s 2017 Su ürünleri Seul G. KORE
TINIMTEX 10 May›s 2017 14 May›s 2017 Haz›r Giyim ve Ayakkab› Köstence ROMANYA
Industrial Automation BEIJING 10 May›s 2017 12 May›s 2017 Endüstriyel otomasyon Pekin Ç‹N
EXPOLIVA 10 May›s 2017 13 May›s 2017 Zeytinyaµ› Jaen ‹SPANYA
Bakery China 10 May›s 2017 13 May›s 2017 Unlu mamüller fianhay Ç‹N
AGRIFEX 11 May›s 2017 15 May›s 2017 Tarim, tarim makineleri Addis ababa ET‹YOPYA
LED Expo 11 May›s 2017 13 May›s 2017 Ifl›kland›rma Mumbai H‹ND‹STAN
Beauty Show Krasnodar 12 May›s 2017 14 May›s 2017 Kozmetik ürünleri Krasnodar RUSYA
Dental Technology Showcase - The Dentristry Show 12 May›s 2017 13 May›s 2017 Diflçilik Birmingham ‹NG‹LTERE
SALON DEL AUTOMOVIL 13 May›s 2017 21 May›s 2017 Otomotiv Barselona ‹SPANYA
WHITE GALLERY LONDON - International Bridal Design Fair 14 May›s 2017 16 May›s 2017 Gelinlik, düµün malzemeleri Londra ‹NG‹LTERE
Beautyworld Middle East 14 May›s 2017 16 May›s 2017 Kozmetik Dubai BAE
Saudi Aircon 14 May›s 2017 16 May›s 2017 Is›tma, havaland›rma Riyad S. ARAB‹STAN
Saudi Power 14 May›s 2017 16 May›s 2017 Enerji Riyad S. ARAB‹STAN
Beautyworld Japan 15 May›s 2017 17 May›s 2017 Kozmetik Tokyo JAPONYA
Exponor 15 May›s 2017 19 May›s 2017 Madencilik Antofagasta fi‹L‹
Airport Show 15 May›s 2017 17 May›s 2017 Havaalanlar› için ekipman ve teknolojiler Dubai BAE
SOLAR NEAREAST EXHIBITION & FORUM 15 May›s 2017 18 May›s 2017 Solar enerji ürünleri ve teknolojileri Amman ÜRDÜN
INTERNATIONAL ELECTRO-MECHANICAL & MACHINES 15 May›s 2017 18 May›s 2017 Makine, elektrik, yenmilenebilir enerji Amman ÜRDÜN
CMEF-China Int. Mediacal Equipment Fair 15 May›s 2017 18 May›s 2017 T›bbi ürünler fianhay Ç‹N
UITP Montréal Global Public Transport Summit 15 May›s 2017 17 May›s 2017 Toplu tafl›ma Montreal KANADA
Aluminium Middle East 15 May›s 2017 17 May›s 2017 Aluminyum Dubai BAE
METALLOOBRABOTKA 15 May›s 2017 19 May›s 2017 Metal iflleme, makine ve ekipmanlar› Moskova RUSYA
SAJMU TEHNIKE 15 May›s 2017 19 May›s 2017 Makine, Makine Aksamlar› Belgrad SIRB‹STAN
LABVOLUTION/BIOTECHNICA 16 May›s 2017 18 May›s 2017 Bio teknoloji ve labr. medikal tekn. Hannover ALMANYA
Smart Automation Austria 16 May›s 2017 18 May›s 2017 Endüstriyel otomasyon Linz AVUSTURYA
PLMA's World of Private Label International Trade Show 16 May›s 2017 17 May›s 2017 Özel etiketli ürünler Amsterdam HOLLANDA
IMDEX Asia 16 May›s 2017 18 May›s 2017 Savunma sanayi Singapur S‹NGAPUR
Seoul International Food Industry Exhibition Seoul 16 May›s 2017 19 May›s 2017 G›da Goyang G. KORE
EUROPCR 16 May›s 2017 19 May›s 2017 T›bbi Cihazlar Kardiyoloji Paris FRANSA
INTERZUM - Furniture Production and Interior Works 16 May›s 2017 19 May›s 2017 Mobilya Köln ALMANYA
PCIM EUROPA 16 May›s 2017 18 May›s 2017 Elektrik , elektronik Nürnberg ALMANYA
SIAT 16 May›s 2017 21 May›s 2017 Tafl›t Araçlar› ve Yan Sanayi Tunus TUNUS
HKTDC 16 May›s 2017 18 May›s 2017 T›bbi Cihaz ve Malzemeler Hong kong Ç‹N

Plast-Ex 16 May›s 2017 18 May›s 2017 Plastik Toronto KANADA
Automation Technology Expo 16 May›s 2017 18 May›s 2017 Otomasyon teçhizat/ekipman Toronto KANADA
Pack-Ex 16 May›s 2017 18 May›s 2017 Ambalaj Toronto KANADA
CHINAPLAS 16 May›s 2017 19 May›s 2017 Plastik ve kauçuk ile iflleme teknolojileri Guanco Ç‹N
WOD-KAN 16 May›s 2017 18 May›s 2017 At›k ve kanalizasyon idaresi, su ar›tm›m› Bydgoszcz POLONYA
Chinaplas 16 May›s 2017 19 May›s 2017 Plastik fianhay ÇIN
FOOD & DRINKS 17 May›s 2017 21 May›s 2017 G›da, ‹çecek Kiflinev MOLDOVA
PACKAGING. DEPOT 17 May›s 2017 20 May›s 2017 Ambalaj Malzemeleri ve Ambalajlama Kiflinev MOLDOVA
FOOD TECHNOLOGY 17 May›s 2017 20 May›s 2017 G›da ‹flleme Ekipman ve Teknolojileri Kiflinev MOLDOVA
LAMIERA 17 May›s 2017 20 May›s 2017 Makine ve Ekipman Bologna ‹TALYA
The Plumbing and Heating Exhibition at Alexandra Palace 17 May›s 2017 18 May›s 2017 Havaland›rma, tesisat Londra ‹NG‹LTERE
Bulmedica/Buldental 17 May›s 2017 19 May›s 2017 Medikal ekipman ve cihazlar Sofya BULGAR‹STAN
IJK - International Jewellery Fair 17 May›s 2017 19 May›s 2017 Mücevherat Kobe JAPONYA
Powergen 17 May›s 2017 19 May›s 2017 Enerji Yeni delhi H‹ND‹STAN
STAINLESS 17 May›s 2017 18 May›s 2017 Çelik Brno ÇEK CUMH.
AstanaBuild 17 May›s 2017 19 May›s 2017 ‹nflaat ve ‹nflaat Malzemeleri Astana KAZAK‹STAN
INDOBUILTECH 17 May›s 2017 21 May›s 2017 ‹nflaat ve yapi malzemeleri fuari Cakarta ENDONEZYA
Power Uzbekistan 17 May›s 2017 19 May›s 2017 Elektrik-enerji-ayd›nlatma Taflkent ÖZBEK‹STAN
OGU 17 May›s 2017 19 May›s 2017 Petrol ve Gaz Taflkent ÖZBEK‹STAN
FOOD WEST AFRICA 17 May›s 2017 19 May›s 2017 Gida içecek ve teknolojileri Lagos N‹JERYA
MADE IN STEEL CONFERENCE & EXHIBITION 17 May›s 2017 19 May›s 2017 Çelik Milano ‹TALYA
PUMPS, VALVES & PIPES AFRICA 17 May›s 2017 19 May›s 2017 Pompa, vana, boru Johannesb. G. AFR‹KA
Korea Landscape Expo 18 May›s 2017 21 May›s 2017 Bahçe, çiçek, bitki Seul G. KORE
HIGH END 18 May›s 2017 21 May›s 2017 Tüketici elektroniµi Münih ALMANYA
Erbil Oil & Gas 18 May›s 2017 21 May›s 2017 Petrol ve Gaz Ekipmanlar› Erbil IRAK
IJV - International Jewelry + Watch Vietnam 18 May›s 2017 21 May›s 2017 Kuyumculuk, mücevherat Ho chi minh V‹ETNAM
CAR AND MAINTENANCE 18 May›s 2017 21 May›s 2017 Araba Celje SLOVENYA
MOTO BOOM 18 May›s 2017 18 May›s 2017 Motorsiklet Celje SLOVENYA
UTILITY VEHICLE 18 May›s 2017 18 May›s 2017 Ticari araç Celje SLOVENYA
ISH CHINA 18 May›s 2017 20 May›s 2017 Is›tma, soµutma, havaland›rma Pekin Ç‹N
Concrete Show India 18 May›s 2017 20 May›s 2017 ‹nflaat Ürünleri ve Makine Mumbai H‹ND‹STAN
INDOLEATHER & FOOTWEAR EXPO 18 May›s 2017 20 May›s 2017 Deri, deri ürünler, ayakkabi ve teknolojileriCakarta ENDONEZYA
WORLD OF DIGITAL PRINT 18 May›s 2017 20 May›s 2017 Dijital basim ekipman ve teknolojileri Cakarta ENDONEZYA
SIAL CHINA 18 May›s 2017 21 May›s 2017 Gida teknolojileri fianhay Ç‹N
China International Animal Husbandary Expo 18 May›s 2017 20 May›s 2017 Hayvancilik fianhay Ç‹N
SITDEF 18 May›s 2017 21 May›s 2017 Savunma sanayi, arama-kurtarma Lima PERU
SI- SPOSAITALIA COLLEZIONI 19 May›s 2017 22 May›s 2017 Gelinlik ve abiye giyim Milano ‹TALYA
Etiyopya Metal ve Mühendislik Fuar› 19 May›s 2017 22 May›s 2017 Metal, metal iflleme Addis ababa ET‹YOPYA
CHIBIMART 19 May›s 2017 22 May›s 2017 Hazir giyim, aksesuar, mücevherat Milano ‹TALYA
International Shipbuilding Exhibition NAVALIA 20 May›s 2017 22 May›s 2017 Gemi infla Vigo ‹SPANYA
National Stationery Show-NSS 21 May›s 2017 24 May›s 2017 Kirtasiye New york ABD
ALIMENTARIA & HOREXPO LISBOA 21 May›s 2017 23 May›s 2017 G›da, Otel ve restoran ekipmanlar› Lizbon PORTEK‹Z
SURTEX 21 May›s 2017 23 May›s 2017 Tekstil, ev tekstili, hali, dekorasyon New york ABD
ISEC 21 May›s 2017 23 May›s 2017 Güvenlik ekipmanlari Riyad S. ARAB‹STAN
LIGNA Hannover 22 May›s 2017 26 May›s 2017 Ahflap iflleme makineleri Hannover ALMANYA
AUSTMINE 22 May›s 2017 24 May›s 2017 Madencilik üretimi Perth AVUSTRALYA
MIDDLE EAST STONE 22 May›s 2017 25 May›s 2017 Doµaltafl Dubai BAE
Index 22 May›s 2017 25 May›s 2017 Mobilya ve Dekorasyon Dubai BAE
WORKSPACE AT INDEX 22 May›s 2017 25 May›s 2017 Ofis mobilya ve aksesuarlari Dubai BAE
JORDAN FOOD EXHIBITION 22 May›s 2017 26 May›s 2017 Gida Amman ÜRDÜN
MIDDLE EAST COVERINGS 22 May›s 2017 25 May›s 2017 Yapi ve inflaat Dubai BAE
Broadcast Asia 23 May›s 2017 25 May›s 2017 Haberleflme, dijital multimedya Singapur S‹NGAPUR
CLERKENWELL DESIGN WEEK 23 May›s 2017 25 May›s 2017 Özel tasarim ürünleri Londra ‹NG‹LTERE
SUPREME KIDS CELEBRATION 23 May›s 2017 24 May›s 2017 Çocuk giyim Münih ALMANYA
FCE COSMETIQUE 23 May›s 2017 25 May›s 2017 Kozmetik Sao paulo BREZ‹LYA
FCE PHARMA 23 May›s 2017 25 May›s 2017 ‹laç Sao paulo BREZ‹LYA
ENERSOLAR BRASIL 23 May›s 2017 25 May›s 2017 Günefl enerjisi Sao paulo BREZ‹LYA
MOVEXPO 23 May›s 2017 26 May›s 2017 Mobilya Olinda BREZ‹LYA
BARCELONA BUILDING CONSTRUMAT 23 May›s 2017 26 May›s 2017 ‹nflaat Barselona ‹SPANYA
FIAA 23 May›s 2017 26 May›s 2017 Otobüs, minibüs ve yedek parçalar› Madrid ‹SPANYA
PLASTPOL 23 May›s 2017 26 May›s 2017 Plastik ve Kauçuk Kielce POLONYA
VIV RUSSIA 23 May›s 2017 25 May›s 2017 Hayvancilik Moskova RUSYA
China Beauty Expo 23 May›s 2017 25 May›s 2017 Kozmetik fianhay Ç‹N
SWEETS & SNACKS 23 May›s 2017 25 May›s 2017 fiekerleme, bisküvi, çikolata fiikago ABD
MEDIMA/DENTIMA 24 May›s 2017 26 May›s 2017 T›bbi ürünler (diflçilik) Krasnodar RUSYA
Korea International Construction Equipment Exhibition 24 May›s 2017 27 May›s 2017 Yap› inflaat malzemeleri Goyang G. KORE
Busan International Machinery Fair 24 May›s 2017 27 May›s 2017 Makine Busan G. KORE
Autopromotec 24 May›s 2017 28 May›s 2017 Araba yan sanayi Bologna ‹TALYA
Metaltech Malaysia 24 May›s 2017 27 May›s 2017 Metal iflleme, kaynak ekipmanlar› Kuala lumpur MALEZYA
CHINA GLASS 24 May›s 2017 27 May›s 2017 Cam Pekin Ç‹N
ENVIROTECH EXPO 24 May›s 2017 26 May›s 2017 Çevre teknolojileri Tunus TUNUS
Kingpins Show Hong Kong 24 May›s 2017 25 May›s 2017 Haz›r giyim, tekstil Hong kong Ç‹N
BEAUTY EXPO UZBEKISTAN 24 May›s 2017 26 May›s 2017 Kozmetik Taflkent ÖZBEK‹STAN
Russia International Energy Forum (RIEF) 25 May›s 2017 28 May›s 2017 Enerji St.petersburg RUSYA
EXPOAGROUTIL 25 May›s 2017 28 May›s 2017 Tar›m ve g›da makineleri Köstence ROMANYA
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4.Türk Arap G›da ve G›da Tekn. Fuar 02 May›s 2017 05 May›s 2017 Ülkemiz KOB‹'lerinin Uluslararas› Sat›fl Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi (G›da ve G›da Teknolojileri) Ayd›n
2.Türk Arap Tar›m ve Tar›m Teknolojileri Fuar› 02 May›s 2017 05 May›s 2017 Ülkemiz KOB‹'lerinin Uluslararas› Sat›fl Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi (Tar›m ve Tar›m Teknolojileri) Ayd›n
1.Türk Arap Otel Restoran, Kafe Pastane Ekip. 02 May›s 2017 05 May›s 2017 Restoran, Kafe Pastane Ekipmanlar›, Aµ›rlama, Konaklama Teknolojileri ve Ev D›fl› Tüketim Ayd›n
Avrasya Boat Show 2017 12.Deniz Araçlar›, Eki. 02 May›s 2017 07 May›s 2017 Deniz Araçlar›, Ekipmanlar› ve Aksesuarlar› ‹stanbul
2.Gaziantep Kitap Fuar› 02 May›s 2017 07 May›s 2017 Kitap, Süreli Yay›nlar Gaziantep
ICCI- 23.Uluslararas› Enerji ve Çevre Fuar› ve Konf.› 03 May›s 2017 05 May›s 2017 Enerji ve Çevre ‹stanbul
Aysaf 18. Uluslararas› Ayakkab› ve Yan Sanayi F. 03 May›s 2017 06 May›s 2017 Ayakkab› Yan Sanayi Ürünleri, Aksesuar, Deri, Suni Deri, Taban, Tekstil, Makineler, Kurum Mümessillikler ve Dergiler ‹stanbul
KOMATEK 2017 03 May›s 2017 07 May›s 2017 ‹fl ve ‹nflaat, Makine, Teknoloji ve Aletleri Ankara
‹SGF & ‹fl Saµl›µ› ve Güvenliµi Forum ve Fuar› 04 May›s 2017 07 May›s 2017 ‹fl Saµl›µ› ve Güvenliµi Gaziantep
37.Uluslararas› ‹stanbul Boatshow 04 May›s 2017 07 May›s 2017 Motor ve Yelkenli Tekneler, Motor ve Motor Ekipmanlar›, Marin Ekipmanlar›, Tüketici Ürün ve Aksesuar ve Hizmetleri, ‹stanbul
LIFE EXPO- Engelsiz ve Yafll› Yaflam Fuar› 04 May›s 2017 07 May›s 2017 Engelsiz ve Yafll› Yaflam Hizmetleri, Medikal Ürünler ve teknolojileri Ankara
Isparta Santek Yap› Dekorasyon ve Mobilya Fuar› 04 May›s 2017 07 May›s 2017 Yap›, Dekorasyon, Mobilya ve Ev Tekstili Ürünleri Isparta
2nd Çukurova Motosiklet Fuar› 2017 04 May›s 2017 07 May›s 2017 2.Çukurova Motorlu ve Motorsuz Araçlar Fuar› Adana
CNR Emlak Ankara 04 May›s 2017 07 May›s 2017 Konut ve ‹flyeri Projeleri, ve Bunlar›n Pazarlanmas› ve Finansman›na Yönelik Çözümler Ankara
G›da Tar›m Teknolojileri Fuar› 04 May›s 2017 07 May›s 2017 G›da-G›da Teknolojileri, Tar›m, Tar›m Teknolojileri Ad›yaman
IDMA 2017 04 May›s 2017 07 May›s 2017 Un, ‹rmik, Pirinç, M›s›r, Bulgur, Yem, Deµirmen Makinalar› ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri ‹stanbul
2.Antalya Konyaalt› Mutlu Çocuk Fuar› 04 May›s 2017 07 May›s 2017 Çocuklarla ilgili her fley Antalya
Edurehber Eµitim ve Kariyer Fuar› 05 May›s 2017 07 May›s 2017 Eµitim, Yüksek Lisans ve Doktora, Mesleki Eµitim, Yurtd›fl› Eµitim, Üniversite, Kariyer ‹stanbul
6.Malatya Kitap ve Kültür Fuar› 05 May›s 2017 14 May›s 2017 Kitap, Süreli ve Süresiz Yay›nlar Malatya
IDEF 2017 09 May›s 2017 12 May›s 2017 Kara ve Deniz Savunma Gereçleri, Havac›l›k ve Uzay, Ulafl›m, Lojistik ‹stanbul
SODEX ANKARA 2017 10 May›s 2017 13 May›s 2017 Doµalgaz, Is›tma, Soµutma, Klima, Pompa, Vana, Ankara
Adana 10.Ambalaj Fuar› 2017 10 May›s 2017 14 May›s 2017 Ambalaj ve Plastik Malzeme ve Makineleri, Paketleme ‹fllemleri ve Kauçuk Adana
GURME 2017 10 May›s 2017 14 May›s 2017 G›da, ‹çecek Ürünleri, Yöresel Ürünler, G›da ‹flleme, Unlu Mamuller Teknolojileri, Depolama, Soµutma, Tafl›ma ve Maµaza -Market Ekipmanlar› Adana
HIMSS Emram Eµitim Konf. ve Saµl›k Biliflimi F. 11 May›s 2017 13 May›s 2017 Saµl›k Biliflimi, DijitalHastane, Saµl›kta Ak›ll› Sistemler ve Teknolojiler, E-Saµl›k ‹stanbul
8.Van ‹nflaat, Yap› Makineleri Fuar› 11 May›s 2017 14 May›s 2017 ‹nflaat ve ‹nflaat Malzemeleri, Yap› Elemanlar›,, ‹nflaat ve ‹fl Makineleri ve Ekipmanlar Van
1.Benim Evim Fuar› 11 May›s 2017 14 May›s 2017 ‹ç Mimari, Yenileme, Dekorasyon, Peyzaj, Bahçe, Emlak Antalya
2.Bolu 2017 Fuar› 11 May›s 2017 14 May›s 2017 Tar›m, G›da, Hayvanc›l›k Teknolojileri ve Endüstrileri Bolu
GTZ Gençlik Fuar› 12 May›s 2017 13 May›s 2017 Gençlere Yönelik Ürün ve Hizmetler ‹stanbul
Evteks 2017 23. ‹stanbul Ev Tekstili Fuar› 16 May›s 2017 20 May›s 2017 Ev Tekstili ‹stanbul
CNR Av&doµa 18 May›s 2017 21 May›s 2017 Av, Silah, Doµa Sporlar›, Denizcilik ve Su Sporlar› Mersin
CNR MOTO&B‹S 18 May›s 2017 21 May›s 2017 Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarlar›, Malzemeleri, Mersin
8.Doµu Anadolu Tar›m Fuar› 18 May›s 2017 21 May›s 2017 Tar›m, Hayvanc›l›k ve G›da Erzurum
Uluslararas› At ve Binicilik Fuar› 19 May›s 2017 21 May›s 2017 At Binicilik Ekipmanlar›, Yar›fl, Eµitim, Bak›m, Besleme, Tafl›ma ‹stanbul
Domotex Turkey 22 May›s 2017 25 May›s 2017 Yer Döflemeleri, Hal› ve Dokuma Makine ve Teknolojileri Gaziantep
40.Yap› Fuar› - Turkeybuild ‹stanbul 2017 23 May›s 2017 27 May›s 2017 Yap›, ‹nflaat Malzemeleri ve Teknolojileri ‹stanbul
Intertraffic ‹stanbul 24 May›s 2017 26 May›s 2017 Altyap›, Trafik ‹flletmeciliµi, Güvenlik ve Park Sistemleri ‹stanbul
Kad›n'a Dair Her fiey 24 May›s 2017 27 May›s 2017 Kad›na Dair Her fiey ‹stanbul
Trakya 6.Hayvanc›l›k, Süt Ürünleri ve Tohum Fuar› 24 May›s 2017 28 May›s 2017 Hayvanc›l›k Ekipmanlar›, Süt Teknlojileri, Kümes Hayvanlar›, Üretim Mekanizasyon, , Hayvan Bar›naklar›, ‹klimlendirme K›rklareli
2.Karayollar› Köprüler ve Tüneller ‹htisas Fuar› 25 May›s 2017 27 May›s 2017 Türkiye ve dünyadaki sektör yüklenici ve iflverenleri buluflturmak Ankara
36.Kitap ve Kültür Fuar› 27 May›s 2017 15 Haziran 2017 Bas›l› Sesli, Görüntülü Yay›nlar ‹stanbul
3.Çin Ürünleri Fuar› 01 Haziran 2017 03 Haziran 2017 Genel Ticaret ‹stanbul
36.Kitap ve Kültür Fuar› 02 Haziran 2017 21 Haziran 2017 Bas›l›, Sesli, Görüntülü Yay›nlar Ankara
Deri ve Kürk Konfeksiyon Fuar› 06 Haziran 2017 08 Haziran 2017 Deri ve Kürk Giyim Antalya
‹SK‹F 2017 ‹stanbul Kariyer ve ‹stihdam Fuar› 08 Haziran 2017 10 Haziran 2017 Kurumlar, iflverenler, Çal›flanlar ve Öµrencilerin Buluflmas› ‹stanbul
11.Uluslararas› Dossodossi Moda Gösteri Fuar› 08 Haziran 2017 13 Haziran 2017 Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri ve Kumafl Fuar› Antalya
JUNIOSHOW 05 Temmuz 2017 08 Temmuz 2017 Bebe ve Çocuk Haz›r Giyim Bursa
VIV TÜRK‹YE 2017 06 Temmuz 2017 08 Temmuz 2017 Tavukçuluk ve Teknolojileri ‹stanbul
22.Dünya Petrol Kongresi ve Fuar› 09 Temmuz 2017 13 Temmuz 2017 Petrol, Gaz, Petrol Arama ‹stanbul
Yüksek H›zl› Demiryolu Fuar› 11 Temmuz 2017 13 Temmuz 2017 Demiryolu Emniyet Sistemleri (ERTMS), Çeken Çekilen Araçlar, Altyap› ve Üst Yap›, Denetim ve Sertifikasyon, Lojistik Ankara
ED‹RNE G›da, Tar›m, Hayvanc›l›k, Sanayi Fuar› 2017 12 Temmuz 2017 16 Temmuz 2017 Traktör ve Tar›m Ekipmanlar›, Otomobil, Beyaz ve Kahverengi Eflya, Elektronik Aletler Edirne
6.‹stanbul Üniversite Tercih Fuar› 12 Temmuz 2017 23 Temmuz 2017 Eµitim, Yüksek Öµretim ve Üniversite Tercihleri ‹stanbul
3.Ankara Üniversite Tercih Fuar› 18 Temmuz 2017 19 Temmuz 2017 Eµitim, Yüksek Öµretim ve Üniversite Tercihleri Ankara
Gapshoes 19 Temmuz 2017 22 Temmuz 2017 Ayakkab›, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Gaziantep
Educaturk Üniversite Tercih Fuar› 21 Temmuz 2017 23 Temmuz 2017 Eµitim ‹stanbul
2. ‹zmir Üniversite Tercih Fuar› 21 Temmuz 2017 26 Temmuz 2017 Eµitim, Yüksek öµretim ve Üniversite Tercihleri ‹zmir
5.Çorlu Autoshow 02 Aµustos 2017 06 Aµustos 2017 Otomobil Ticari Araçlar Aksesuarlar Tekirdaµ
Çorlu 10.Tar›mtech 2017 02 Aµustos 2017 06 Aµustos 2017 Tar›m Hayvanc›l›k, Tohum, Meyvecilik, Sulama Teknolojileri Tekirdaµ
MAYFU Manisa 4.Ayakkab› Moda Fuar› 03 Aµustos 2017 06 Aµustos 2017 Ayakkab› ve Ayakkab› Yan Sanayi Manisa
3.Yalova Gayrimenkul Fuar› 04 Aµustos 2017 06 Aµustos 2017 Gayrimenkul Yalova
86.‹zmir Enternasyonal Fuar› 18 Aµustos 2017 27 Aµustos 2017 Genel Ticaret ‹zmir
DLG-ÖÇP Tar›m ve Teknoloji Günleri 2017 23 Aµustos 2017 26 Aµustos 2017 Uygulamal› Tar›m ve Hayvanc›l›k Fuar› Tekirdaµ
4.Sivas G›da Tar›m ve Hayvanc›l›k Fuar› 01 Eylül 2017 04 Eylül 2017 Tar›m, G›da, Hayvanc›l›k Teknolojileri ve Endüstrileri Sivas
IWE-‹STANBUL WATER EXPO 07 Eylül 2017 09 Eylül 2017 Su, At›ksu ‹flleme, Evsel, Endüstriyel Kirlenme, At›k Yönetimi Teknolojileri ‹stanbul
TÜRKAS G›da, Ürün ve Ambalaj Kongresi ve Fuar› 07 Eylül 2017 09 Eylül 2017 G›da Ürünleri, G›da Teknolojileri ve Ambalaj Standartlar› ‹stanbul
‹stanbul Health Expo 07 Eylül 2017 09 Eylül 2017 Medikal Ürünler, Laboratuar Ekipmanlar› ve Hastane Donan›mlar›, Saµl›k Turizmi ‹stanbul
Doµalgaz Antalya 07 Eylül 2017 10 Eylül 2017 Doµalgaz ve ‹klimlendirme Teknolojileri Antalya
Worldfood ‹stanbul 2017 07 Eylül 2017 10 Eylül 2017 G›da Ürünleri ve G›da Teknolojileri ‹stanbul
PROMOTÜRK 07 Eylül 2017 10 Eylül 2017 Profesyonel Promosyon Ürünleri, Hediyelik Eflya ve Tan›t›m Malzemeleri ‹stanbul
21.Uluslararas› SHF -Fire & Rescue Fuar› 07 Eylül 2017 10 Eylül 2017 21.Uluslararas› Yang›n, Acil Durum, Arama ve Kurtarma Fuar› ‹stanbul
6.Uluslararas SHF Safety & Health Fuar› 07 Eylül 2017 10 Eylül 2017 6.Uluslararas› ‹fl Güvenliµi ve ‹fl Saµl›µ› Fuar› ‹stanbul
Contemporary ‹stanbul Çaµdafl Sanat Fuar› 12 Eylül 2017 17 Eylül 2017 Çaµdafl ve Güncel Sanat ‹stanbul
Private Label ‹stanbul 13 Eylül 2017 16 Eylül 2017 Özel Markal› Ürünler ve Market Markalar› ‹stanbul
CSI ‹stanbul Güvenlik Fuar› 13 Eylül 2017 16 Eylül 2017 Sivil Güvenlik Teknolojileri ‹stanbul
Metro & Rail ‹stanbul 13 Eylül 2017 16 Eylül 2017 Hafif Rayl› Sistemler, Demiryolu Teknolojileri ‹stanbul
Tohum ve Fidanc›l›k Fuar› 14 Eylül 2017 17 Eylül 2017 Sera, Tohum. Fidan, Gübre, Sulama, Üniteleri, ‹laçlama Ankara
Agrotec 2017 14 Eylül 2017 17 Eylül 2017 Tar›m Makine ve Ekipmanlar› Ankara
Hayvansal Üretim Tekn., Süt ve Yem Endüstrisi F. 14 Eylül 2017 17 Eylül 2017 Hayvanc›l›k Ekipmanlar›, Süt ve Yem Endüstrisi, Kümes Hayvanlar›, Üretim, Hayvan Bar›naklar›, ‹klimlendirme Ankara
6.Uluslararas› Isaf IT Security Fuar› 14 Eylül 2017 17 Eylül 2017 Bilgi ve Aµ Güvenliµi ‹stanbul
6.Uluslararas› Isaf Smart Home Fuar› 14 Eylül 2017 17 Eylül 2017 Ak›ll› Binalar ve Bina Otomasyonu ‹stanbul
Isaf Security Fuar› 14 Eylül 2017 17 Eylül 2017 Güvenlik Sistemleri, Hizmetleri Ekipmanlar›, RFID ‹stanbul

Fuar Tarihi Konusu Yeri

YURTİÇİ FUARLAR TAKVİMİMayıs 2017
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MAL TALEP

BULGARİSTAN
Firma Adı: FARGO GROUP EXPORT JSC

Adres: P.O. Box: 1000, Sofia - Bulgaria
Yetkili Kişi: Mrs. Teodora Chavdarova / Sales
Manager
Cep Tel: +359.889.337378; 
e-mail: chavdarova@fargogroup-export.com;
web: http://fargogroup-export.com
Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçiliği, Ticari ve
Ekonomik İlişkiler Ofisi tarafından, tüm çiftlik
hayvanları için granül yem ve buğday, darı,
ayçiçeği, soya, buğday kepeği ve arpa
tedarikçisi ve ihracatçısı olan Fargo Group
Export JSC şirketinin ürünlerinin Türkiye’de
tanıtım, temsilciliğini yapabilecek firmalarla
bağlantı kurmak istediği bildiriliyor. 

BULGARİSTAN
Firma Adı: PHYTOCODE

Adres: Bulgaria

Yetkili Kişi: Denitza Radkova
e-mail: info@phytocode.net; 
web: www.phytocode.net
Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçiliği, Ticari ve
Ekonomik İlişkiler Ofisi tarafından, Doğal
Kozmetik ürünleri üreticisi olan Phytocode
firmasının güvenilir ve güvenilir bir iş ortağı
aradığı bildiriliyor. 

UKRAYNA
Firma Adı: Maritime Inter Service LTD

Adres: Mariupol, Ukraine Admiral Lunin ave.,
89, 26
Yetkili Kişi: Diana Mysenko
Tel: +380.67.464 33 43; 
Cep Tel: +380.67.464 33 69; 
e-mail: mysenko.d@miservice.com.ua; 
web: http://miservice.com.ua/en
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından
Maritime Inter Service LTD şirketinin ülkemize
buğday, ayçiçeği, süpürge darısı, arpa, soya
fasulyesi, çavdar, kolza, bezelye, yulaf, keten,

hardal, mısır, akdarı, karabuğday, yağ çeşitleri,
un, vb. satmak istediği bildiriliyor. 

Firma Adı: UKRPROMVNEDRENIE LLC
Adres: 2, Mishuga St., office 416 Kiev,

Ukraine
Yetkili Kişi: Mykhaylo Kapyrulya / Director
Tel: +380.44.291 60 02;  
Faks: +380.44.574 72 02; 
e-mail: info@upv.kiev.ua; 
web: www.upv.kiev.ua
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından
1998 yılından beri her tür elektrik izolasyon
malzemeleri ve cam elyaf ürünleri üreten
Ukrpromvnedrenie firmasının ürünlerini
ülkemize de ihraç etmek istediği bildiriliyor.
Firmanın elektrik izolasyon malzemeleri için
ürün yelpazesinin emdirici bileşikler, reçinece
zengin teknoloji için mika bantlar ve VPI
teknolojisi için mika bantlar, kompozit
malzemeler, mikanitler, prepregler, ısı ve ışığa
dayanıklı malzemeler, bakır çubuklar ve teller

Yurtdışından
26 işbirliği teklifi

3

4

2

Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’ne
(TOBB) nisan ayı
içerisinde birçok
ülkeden işbirliği çağrısı
geldi. Bulgaristan’dan
Kazakistan’a,
Hindistan’dan Rusya’ya
kadar yurtdışından
gelen 26 işbirliği
teklifini sizler için
derledik.

1

TALEP_EKO_girisim_MAYIS.qxp:Layout 1  5/12/17  11:35 AM  Page 1



39MAYIS 2017

dahil olmak üzere 40’dan fazla çeşitten
oluştuğu belirtiliyor. Cam elyaf konusunda da
izolasyon cam bantları, polyester bantlar,
bandaj bantları, izolasyon, inşaat, filtreleme
camı kumaşları, izolasyon kordları gibi nihai
ürünlerin üretildiği ifade ediliyor. 

Firma Adı: Trading House Odeskabel
Adres: Nikolaevskaya road, 144,

Odessa 65013, Ukraine
Yetkili Kişi: Sagach Vladyslav
Tel: +380.487.161120; 
Cep Tel: +380.931.999257;  
e-mail: sagach.odeskabel@gmail.com; 
web: www.td-odeskabel.com.ua
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından,
binalarda, imalathanelerde, enerji naklinde,
ulaştırmada, demiryollarında vb. yaygın olarak
kullanılan yüksek teknoloji kablo ürünlerini
satan firmanın ürünlerini ülkemize de satmak
istediği bildirilmiştir. [Self-supporting Insulated
Wire (SIP-1, SIP-2) –HDCS No:8544499100, Self-
supporting Insulated and Protected Wire (SIP-3,
SIP-4) - HDCS No: 8544499100, Power Cable
with cross-linked polyethylene insulation (AL) -
HDCS No: 8544609010, Power Cable with cross-
linked polyethylene insulation (CU) - HDCS No:
8544601010, Fiber-Optic Cables - HDCS No:
8544492000] 

Firma Adı: Agrarian Fund
Adres: 1 Grinchenko Str, Kyiv, Ukraine,

01001
Tel: +380.44.277 27 00;  
Faks: +380.44.277 27 07; 
e-mail: info@agrofond.gov.ua; 
web: http://agrofond.gov.ua/
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından
AGRARIAN FUND adlı devlet kuruluşunun
ülkemize buğday unu, karabuğday ve yulaf
gevreği satmak istediği bildiriliyor. 

Firma Adı: BOYARD-PLUS LLC
Adres: 15 KHRESCHATYK ST. BOYARKA,

KYIV REGION UKRAINE 08115
Tel: +380.44.4555977; 
Cep Tel: +48.533.782007; 
Faks: +380.44.4555977; 
e-mail: info@divall.com.ua;
web: www.divall.com.ua
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından;

helal sertifikalı ekmek kırıntı ürünleri üreticisi
olan firmanın ürünlerini Ülkemize de ihraç
etmek istediği bildiriliyor. Firmanın, birinci sınıf
un ve doğal meyve ve bitki özleri vb. yüksek
kalitede doğal hammaddeler kullandığı ve
ürünlerinin et ve balık esaslı hazır gıdalar
üreticileri arasında çok popüler hale geldiği
belirtiliyor. 

RUSYA
Firma Adı: REALWOOD LLC Group of

Companies
Adres: 141407 Moscow region, Khimki ,
Business Center "Green Point" Panfilova street
19, building 1, 7th floor 141407
Yetkili Kişi: Sergey Rodionov
Tel: +7.495.585-55-33; 
Cep Tel: +7.926.232-87-70; 
e-mail: topas-5@mail.ru 
6 ve 8 mm çaplarında sarıçam pelleti (topak)
üreten REALWOOD LLC şirketler grubunun
ürünlerini ülkemize de ihraç etmek istediği
bildirilmiştir. Teslimin briket formunda ve 15,
500 ve 1000 kg’lık torbalarla yapılacağı
belirtiliyor. 

Firma Adı: JOINT WATER COMP. LLC
Adres: 357361, Russian Federation,

Stavropolskiy kraiy, Predgorniy raion, v.
Vinsady, Cherkesskoe shosse 2-nd km
Yetkili Kişi: Mikhail Rakhim / Export manager
Tel: +7.8793.39-96-42 / 39-4; 
Cep Tel: +7.961.482-02-48; 
Faks:+7.8793.97-62-81; 
e-mail: export7@ovkwaters.ru; 

web: www.ovkwaters.ru
Rusya Federasyonu Ticaret Temsilciliği
tarafından; maden suyu ve meyve suyu gibi
alkolsüz içecekler üreticisi olan JOINT WATER
COMPANY LLC Şirketi’nin ürünlerini Türkiye
piyasasına da sunmak istediği ve Türkiye
Cumhuriyeti'nde ortak aradığı bildiriliyor.
Şirketin fabrika ve su kuyularının Rusya’nın en
eski ve en ünlü sağlık merkezlerinden biri olan
Kafkas Mineralnye Vody Bölgesi’nin özel
korunan çevre dostu tatil beldesinde
bulunduğu, üretilen tüm ürünlerin gerekli
belgelere, izinlere ve ödüllere sahip olduğu
belirtiliyor. 

IRAN
Firma Adı: KARTAL TEJARAT (Kartal

Ticaret)
Adres: Iran
Yetkili Kişi: Hojjat Mohammadpour
Cep Tel: +98.914.9620679; 
e-mail: kartal.t.m90@gmail.com 
Firmanın Türkiye’ye organik gübre satmak
istediği bildirilmiştir. Hojjat Mohammadpour ile
Türkçe iletişim kurulabilir. 

Firma Adı: KARTAL TEJARAT (Kartal
Ticaret)

Adres: Iran
Yetkili Kişi: Hojjat Mohammadpour
Cep Tel: +98.914.9620679;  
e-mail: kartal.t.m90@gmail.com 
Firmanın Türkiye’ye organik gübre satmak
istediği bildirilmiştir. Hojjat Mohammadpour ile
Türkçe iletişim kurulabilir. 
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MAL TALEP

KIRGIZİSTAN
Firma Adı: Chayan LLC

Adres: Bishkek / Kyrgyzstan
Yetkili Kişi: Ulukman Bapaev
Cep Tel: +996.778.15 84 29; 
e-mail: ulukman@gmail.com 
TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı
kapsamında her yıl düzenlenen etkinliklerden
birisine Kırgızistan’dan katılan iş adamı
Ulukman Bapaev Birliğimize başvurup,
Kırgızistan’dan kuruyemiş ihracatına
başladıklarını ve ürünlerini Ülkemize de ihraç
etmek istediklerini belirtiyor. Ulukman Bapaev,
ürün çeşitlerinin ceviz (kırık ve kelebek), badem,
fıstık, yer fıstığı, kurutulmuş erik, kurutulmuş
kayısı, kurutulmuş üzüm (siyah, kahverengi,
sarı) olduğunu 5’er kg’lık 2 adet vakumlu
torbadan oluşan kolilerle ihraç edildiğini
bildiriyor. 

Firma Adı: Quantum i7 LLC
Adres: Republic of Kazakhstan ,

050009 Almaty, Rozybakiyev street, 70, ,
Yetkili Kişi: Pavel Kim / Director
Cep Tel: +7.707.402 43 38;  
e-mail: pavelkim@yahoo.com 
Piyasa analizi, ticari aracılık, iş ortağı arama,
Kazakistan pazarında ve Orta Asya’da ithalat,
ihracat, satış temsilciliği, temsilcilik arayan
yabancı şirketlere uygun şirket bulunması vb.
hizmetler sunan firmanın, Kazakistan’dan
bitkisel yağ, karabuğday vb. ithal etmek
isteyebilecek şirketlere tedarikçi olabileceği
bildiriliyor. Tedarikin doğrudan üreticiden
sağlanacağı, teslimatın 40 ton\'dan başladığı,

bitkisel yağ fiyatının litre başına KDV dahil 1
USD, karabuğdayın kg başına KDV dahil 0,61
USD olacağı belirtiliyor. 

Firma Adı: ASTANA MINING
EXPLORATION COMPANY

Adres: 010000, Astana, Kazakhstan
Yetkili Kişi: Fazylbek Mustanov / Yönetici
Tel: +7.7172.769 135; 
Cep Tel: +7.775.480 00 35; 
e-mail: fazylbek@gmail.com 
Kazakistan’da madencilik alanında faaliyet
gösteren ve altın madeni işleten ASTANA
MINING EXPLORATION COMPANY Şirketi'nin
üst düzey yöneticisi olup, TOBB Türkçe
Konuşan Girişimciler Programı kapsamında her
yıl düzenlenen etkinliklerden birisine katılan
Fazylbek Mustanov, kuyumculuk/ mücevherat
konusunda deneyimli bir Türk iş ortağı
aradıklarını ve yapım aşamasında olan
fabrikalarına ortak etmek istediklerini
bildiriyor. Fazylbek Mustanov, Kazakistan’ın
mücevherat ürünlerinin yüzde 95’ini ithalat
yoluyla karşıladığını ancak, Kazak ürünlerinin
desteklenmesi amacıyla mücevherat
ürünlerinin ithalatının bu yıl durdurulduğunu
belirtiyor. Fazylbek Mustanov, Şirketin altın
madeni sahibi olduğu için avantajlı durumda
olduklarını ve konsantre madenden itibaren
nihai mücevherat ürününe kadar bütün
işlemleri yapmaya karar verdiklerini,
Almatı’dan satın aldıkları 800 m2 arsada yeni
bina inşasına başladıkların ve fırından başlayıp
atölyedeki bütün prosedür için bir bina
kuracakların ve başlangıç olarak, haftada 20

kilo saf altın üzerinde çalışmayı düşündüklerini
belirtiyor. 

KKTC
Firma Adı: NECDET ERGÜN

Yetkili Kişi: NECDET ERGÜN / Economist /
Entrepreneur / Business Developer
Cep Tel: +90.533.862 9977; 
e-mail: necdet1969@gmail.com 
TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı
kapsamında her yıl düzenlenen etkinliklerden
birisine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden
katılan girişimci Necdet Ergün; çözüm
ortaklarından birisinden ayçiçeği yağı ve mısır
yağı talebi aldığını ve tedarik edebilecek
firmalarla bağlantı kurmak istediğini bildiriyor.
Necdet Ergün, aylık 10 bin ton ayçiçeği yağı ve 5
bin Ton mısır yağı alımı yapılacağını, ödeme
şeklinin L/C olacağını, ayçiçeği yağı için 750 USD
ve mısır yağı için 780 USD fiyatlı teklifler
beklediğini belirtiyor. 

HİNDİSTAN
Firma Adı: ANGAN TEXTILE PVT. LTD.

Adres: Moti Chowk, Sankadi Street, Near Milk
Dairy, Jasdan-360050, Dist:Rajkot. INDIA
Yetkili Kişi: Mr. Maheshbhai Chothani /
Director
Tel: +91.846.99999 54;  
e-mail: sales@angantextile.com; 
web: www.angantextile.com
Tek tonlu ve iki tonlu tafta kumaşları imalatçısı
ve ihracatçısı olduğu ifade edilen firmanın,
zamanında teslim güvencesi ve rekabetçi
fiyatlarla ürünlerini ihraç etmek istediği
bildiriliyor. 

TUNUS
Firma Adı: Ste de Pesage Machine du

Sud – SPMS
Adres: 125 rue Haffouz 3000 Sfax, ,
Yetkili Kişi: Mimoun BEN ATITALLAH
Tel: +216.74.236 670;  
Faks: +216.74.215 448; 
e-mail: contact@pesagemoderne.com 
T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
tarafından, Ste de Pesage Machine du Sud adlı
Tunus firmasının, endüstriyel tartım sistemleri,
beton blok makineleri ve beton santralleri
alanlarında işbirliği yapmak istediğini
bildiriliyor. 

16
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Firma Adı: Marwa Douzi
Adres: Aouled Haffouz Sidi Bouzid

Yetkili Kişi: Marwa Douzi
Tel: +216.27.310 581;  
e-mail: marwa.douzi@yahoo.com 
T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
tarafından Marwa Douzi firmasının ülkemizden
domates yıkama makinesi almak istediği
bildiriliyor. 

Firma Adı: Continuus-Properzi Tunisia
Adres: Parc d'Activite Economique de

Bizerte 7000 Bizerte
Yetkili Kişi: Riadh SAIDANI
Tel: +216.72.417 223;  
Faks:+216.72.417 316;
e-mail: riadh.saidani@cpt-tn.com 
T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
tarafından Continuus-Properzi Tunisia
firmasının ülkemizden demir ve alaşımsız
çelikten yassı hadde mamulleri (GTİP No:
72.08;72.09;72.11;72.16;72.16) almak istediği
bildiriliyor. 

Firma Adı: Les Scieries du Sud
Adres: Route de Gabes km. 5,5 – 3083

Sfax
Yetkili Kişi: Belhassen SMAOUI
Tel: +216.74.454 473 / 454 1; 
Faks:+216.74.454 474; 
e-mail: scieriedusud@gnet.tn 
T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
tarafından Les Scieries du Sud firmasının
ülkemizden MDF levha almak istediği bildiriliyor. 

Firma Adı: SOMEDIP
Adres: Tunis

Yetkili Kişi: Youssef OTHMANI
Tel: +216.22.066 050; 
Faks:+216.71.470 701; 
e-mail: somedip.paper@gmail.com 
T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
tarafından SOMEDIP firmasının ülkemizden
Termal Rulo Kağıt [Yazar Kasa Rulosu (GTİP No:
4802.55;4802.56)] almak istediği bildiriliyor. 

Firma Adı: Industrie Riadh des Clous et
Fils d’Attache – IRCA

Adres: Av. Bourguiba 5022 Menzel Ennour
Monastir, ,
Yetkili Kişi: Riadh ALIANE

Tel: +216.73.568 206; 
Faks:+216.73.568 206; 
e-mail: contact@irca.tn
T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
tarafından Industrie Riadh des Clous et Fils
d’Attache – IRCA firmasının ülkemizden kraft
ambalaj kâğıdı almak istediği bildiriliyor. 

Firma Adı: Etablissement Lamari
Adres: 8/14 Souk des Chechias – Tunis

Yetkili Kişi: Ali LAMARI
Tel: +216.58.216 915;  
e-mail: bilel_lamari@hotmail.fr 
T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
tarafından Etablissement Lamari firmasının
ülkemizden merinos yünü (GTİP No: 5107.10)
almak istediği bildiriliyor. 

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. 

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. 

MOĞOLİSTAN
Firma Adı: Erdenet Makh Market

Adres: Mongolia,
Yetkili Kişi: Anuudar.G / Project Manager
Tel: +976.77.111172; 
Cep Tel: +976.99.768798; 
e-mail: anuudar.g@jcd.mn 
Kasaplık hayvan kesimevi ve et işleme tesisi
işleten bir Moğol firmasının, bu yıl kesimevi
için hijyen ekipmanları almayı planladığı ve bu
tür ekipmanları üreten Türk firmalarıyla
bağlantı kurmak istediği bildiriliyor. 
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MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

Mayıs 2017

15 Mayıs 2017 Pazartesi

� Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine ait Geçici Vergi  Beyanı.

17 Mayıs 2017 Çarşamba

� Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine ait Geçici Vergi  Ödemesi.

23 Mayıs 2017 Salı

� Nisan 2017 Dönemine ait Aylık Sigorta Primi Bildirgesinin Beyanı.(Normal Çalışanlar S.S.K.Primi)

� Nisan 2017 Dönemine ait Aylık Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Bildirgesi Beyanı. (Emekli Olup Çalışanlar S.G.D.P.)

� Nisan 2017 Dönemine ait SGK Eksik gün Bildirimi.

� Nisan 2017 Dönemine ait Damga Vergisi’nin Beyanı.

� Nisan 2017 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Beyanı. (Aylık Muhtasar)

� Nisan 2017 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajı’nın Beyanı

24 Mayıs 2017 Çarşamba

� Nisan 2017 Dönemine ait Katma Değer Vergisi’nin Beyanı.(KDV-1 ve KDV-2)

26 Mayıs 2017 Cuma

� Nisan 2017 Dönemine ait Damga Vergisi’nin Ödenmesi.

� Nisan 2017 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Ödenmesi. (Aylık Muhtasar)

� Nisan 2017 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajı’nın Ödemesi.

� Nisan 2017 Dönemine ait Katma Değer Vergisi’nin Ödemesi. (KDV-1 ve KDV-2)

31 Mayıs 2017 Çarşamba

� Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Nisan – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)

� Çevre Temizlik Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Nisan – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)

� Vergi Levhası onayı (Gelir vergisi mükellefler 1 Nisan-31 Mayıs Tarihleri Arası)

� Vergi Levhası onayı (Kurumlar vergisi mükellefler 1 Mayıs-31 Mayıs Tarihleri Arası)

� Nisan 2017 Dönemine ait İş-kur Aylık İşgücü Çizelgesi Verilmesi.

� e-defter uygulamasında Şubat 2017 dönemi beratlarının yüklenmesi.

� Nisan 2017 Dönemine ait Genel Sağlık Sigortası Primleri’nin Ödemesi.

� Nisan 2017 Dönemi İsteğe bağlı S.G.K ve Zorunlu Bağ-Kur Primleri Ödemesi.

� Nisan 2017 Dönemine ait Aylık Sigorta ve İşsizlik Sigortası Primi Ödenmesi. (Normal Çalışanlar S.G.K.Primi)

� Nisan 2017 Dönemine ait Aylık Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Ödenmesi. (Emekli Olup Çalışanlar S.G.D.P.)

� Nisan 2017 Dönemine ait Bs Formunun Verilmesi.

� Nisan 2017 Dönemine ait Ba Formunun Verilmesi.

� 6736 Sayılı yasaya göre ödenecek Vergi taksitleri ödemesi son günü.(Ocak ayından ertelenen)

� Hazine Müsteşarlığına; Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu’nun verilmesi. 

(Yabancı Ortaklıklı şirketler)

� SMMM Nispi Aidat 1.taksit ödemesi.
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Ekonomist’te Neler Olacak?
CEO Club

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

Best Brands

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

İnşaat 2023

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

Garanti Mortgage

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

Türkiye’nin önde gelen
girişimcileri bu kulüpte
buluşuyor.

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

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

Satın Alma Liderleri

Girişimci Kulübü

CMO Club

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

Vergide Gündem

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

Türkiye’nin En Başarılı
Emlak Yatırımları
Araştırması

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

M&A Raporu

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

Yılın Kadın
Girişimcisi

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

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

Yılın En İyi
Filo Yöneticisi

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

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

50 Kadın CEO

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

Anadolu
Buluşmaları

Türkiye’nin En Başarılı
Turizm Yatırımları

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

Anadolu’nun
En Etkili
50 İş İnsanı

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

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

Gayrimenkul Saati

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

Anadolu Markaları

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

Franchise 100

Anadolu’nun
En Büyük 500 Şirketi
araştırması...

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

Kobi Girişim

2017

katkılarıyla

katkılarıyla

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

100 Kadın Patron

katkılarıyla

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

Yılın İş İnsanları

EKONOMİNİN
DÜNÜ, BUGÜNÜ

VE YARINI...

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

Sosyal girişimci
ödülleri

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

katkılarıyla

katkılarıylakatkılarıyla

katkılarıyla

katkılarıyla

İÇERİK PLANI
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