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DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN 16 İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

ÇİKOLATANIN BAŞKENTİNE GİTMEYİ HEDEFLİYOR
IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÜÇ YILDA 10 PROJEYİ DESTEKLEYECEK

� TOBB, KGF, 
KOSGEB, TÜBİTAK 

2017 yılında KOBİ’lere 
kullandırdığı fonlar...

GİRİŞİMCİLER İÇİN
MİKRO İHRACAT

KOLAYLIKLARI

2017’DE KOBi’LERE
DESTEK YAĞMURU

� Kredilerden
kimler, nasıl

yararlanacak?
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Ekonomist

KOBİ’lere hayat öpücüğü geliyor
Türkiye genelinde mevcut olan KOBİ seviyesindeki

işletmelerin sayısı 3 milyonu buluyor. Bunların da yapmış
oldukları işletme faaliyetleri ve işletme sayısı, ülke genelinin
yüzde 99.8’ini oluşturuyor. Mevcut KOBİ sayısına bir de aile ve
çalışan sayılarının da eklendiğini düşündüğümüz zaman yaklaşık
olarak 30 milyon kişiyi ilgilendiren bir durum ortaya çıkıyor.

Duruma küresel olarak baktığımızda ise bütün dünya
genelindeki ekonomiler KOBİ’lerin sayesinde kalkınmakta. Kısaca
KOBİ’ler bir ekonominin omurgasını oluşturuyor. Tüm istihdamın
yüzde 90’ından fazlası, ihracatın yüzde 60’dan fazlası
KOBİ’lerden geliyor. Ancak bu işletmeler toplam banka
kredilerinin yüzde 25’ini kullanabiliyorlar. 2008 yılında 80 milyar
seviyelerinde olan KOBİ kredilerinin tutarı günümüzde 440
milyar gibi bir rakama ulaştı.

Ancak KOBİ’ler proje üreten kuruluşlar olmalarına karşın,
işletme sermayelerinin yetersizliği ve banka kredilerine
erişimlerindeki zorluklar, önlerindeki büyük bir açmaz. Zira 50

bin TL üst limitli 12 ay ödemesiz geri kalanı 3 ayda bir eşit
taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay vadeli olarak ‘KOSGEB
Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği’ne toplamda 2016’nın son
ayında yaklaşık 10 günlük gibi bir sürede 244 bin 980 kredi faiz
başvurusu yapıldı. 15 bin KOBİ’nin faydalanacağı 50 bin lira kredi
faiz desteği 2016 bütçesinden kullandırılacağı için süre uzatımına
gidilmedi. 

Peki, 2017’de kurumların 2017 ajandalarında KOBİ’lere ne
gibi destekler yer alıyor? Hemen söyleyelim, bu yıl Kredi Garanti
Fonu’nun (KGF) çok konuşulduğu bir yıl olacak. KOSGEB henüz
kredi destek paketlerini açıklamadı ancak onun da KOBİ’lere
ayırdığı bütçesi şimdiden belirlenmiş durumda.

TOBB’un 81 ilde başlattığı Nefes Kredisi bulunuyor.
TÜBİTAK’tan da AR-GE konusunda atılımlar bekleniyor.
Kapak haberimizde ayrıntılı bir şekilde okuyabilirsiniz.

Hepinize iyi bir ay geçirmeniz dileriz.
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İÇİNDEKİLER
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Kredi Garanti Fonu, TOBB, KOSGEB, TÜBİTAK gibi
kurumların 2017 KOBİ ajandaları yavaş yavaş belli olmaya
başladı. Yapılan yeni düzenlemelerle bankalar daha fazla
Hazine kefaleti kullanabilecek, KOBİ ile ihracatçıların
krediye erişimini kolaylaşacak. KOSGEB KOBİ’lere bu yıl
1,1 milyon TL’lik bütçe ayıracak. TOBB Nefes Kredisi ile 81
ildeki KOBİ’lere uygun faizli kredi verecek. Kurumların
2017 KOBİ ajandalarını araştırdık.

1800’lü yıllarda ünlü bir lokum ustası olan dedesi Şevket
Bey’in izinden gitmeyi tercih eden girişimci Hülya Güneri,
New York’ta ünlü ‘çikolatier’lardan eğitim aldıktan sonra
Manhattan’da ilk butik çikolata dükkanını açtı. Richard
Gere’den Donald Trump’a kadar birçok ünlü müşterisi var.
Geçen yıl Bodrum’da bir şube açan Güneri, son olarak
Nişantaşı’nda üçüncü şubesini devreye soktu. Hedefi ise
çikolatanın başkentlerinde ‘Julietta’ şubeleri açmak.

Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde
doçent olan ENS Piezoaygıtlar Limited Şirketi’nin büyük ortağı ve
sorumlu müdürü Ebru Menşur Alkoy, Türkiye’nin ithal ettiği mekanik
sonar sistemleri üretmeye başladıklarını söylüyor. Alkoy, “Dört yıldır
geliştirdiğimiz sistemler artık yurtdışında satılanlar ile rekabet
edebilecek ölçüde. Bu nedenle yurtdışı tanıtımına ağırlık vermek
istiyoruz” diyor.

Netmarble Games Güney Kore’de kurulmuş ve dünyaya yayılan bir
oyun şirketi. 2013 yılında JoyGame’i satın alarak Türkiye pazarına
giren şirketin EMEA CEO’su Barış Özistek, Türkiye’de oyun pazarının
gelişmesinin ekonomi için önemli olduğuna vurgu yapıyor. Özistek,
başarılı oyun şirketlerinin üreteceği ve popüler hale gelen 5-6
oyunun çıkması halinde, 2023’de sadece oyun ihracatında 1 milyar
dolarlık gelir elde edilebileceğini söylüyor.

Kuluçka merkezi kuran üniversiteler arasına Işık Üniversitesi de
katıldı. Önümüzdeki üç yıl içinde en az 10 yeni fikrin kalıcı ve
sürdürülebilir şekilde ticarileştirilmesi hedefleniyor. FMV Işık
Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Araştırma Merkezi Direktörü
Prof. Dr. Ali Beba, “Kuluçka merkezimizde girişimcilere fiiksel mekan
sağlamanın anı sıra onların tüm yönlerde gelişmesini hedefleyen
destek paketleri oluşturduk” diyor.

5 Her 100 kişiden 23’ü
girişimci olmak istiyor

6 KOBİ Gündemi

8 KAPAK KONUSU
2017’de KOBİ’lere
destek yağacak

13 Elektrikli araçta fırsat gördü

14 Çikolatanın başkentlerine
girmeyi hedefliyor

16 İş liderleri, lider adaylarına
kritik mesajlar verdi

18 Lojistik sektörünün
Uber’i olacak

20 “Yerli üretim tamam,
şimdi sıra ihracatta”

22 Işık Üniversitesi üç yılda
10 projeyi destekleyecek

24 “1 milyar dolarlık
oyun ihracatı yapılabilir”

26 “KOBİ’lerde özel yazılım
kullanabilecek”

28 e-ticaret sitelerine
altyapı sağlıyorlar

30 Lüks organizasyon
işine girdi

32 Cem Ener:
Girişimciler için mikro 
ihracat kolaylıkları

34 Doç. Dr. Volkan Demir: 
2017 yılı için KOBİ’lere
yönetim önerileri

36 Yurtdışı fuar takvimi

37 Yurtiçi fuar takvimi

38 Tesan yurtdışından 
büyümeye odaklandı

39 Yurtdışı mal talepleri

42 Vergi takvimi
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ARAŞTIRMA

100’den fazla ülkede faaliyet gösteren
doğrudan satış şirketi Amway tarafından
gerçekleştirilen ve Türkiye ile birlikte 45
ülkede girişimciliğin nabzını tutan Amway
Global Girişimcilik Raporu 2016 (AGER)
açıklandı. Yedincisi yapılan araştırmanın
sonuçlarına göre, Türk halkının yüzde 42’si
girişimciliğe olumlu yaklaşıyor. Halkın yüz-
de 23’ü ise kendi işini kurma arzusuna sa-
hip ve aynı zamanda iş kurmak konusunda
yetenekleri olduğuna inanıyor

Amway Avrupa Dış İlişkiler Kıdemli Bölge Mü-
dürü Candan Çorbacıoğlu, dünyada girişimcilik
trendlerini ortaya koyan raporun 45 ülkede 50
binden fazla kişiyle birebir görüşülerek yapıldı-

Her 100 kişiden 23’ü
girişimci olmak istiyor

05OCAK 2017

ğına dikkat çekiyor. Çorbacıoğlu, 2016 çalışma-
sına global ölçekte cevap verenlerin yüzde 77’si-
nin girişimciliğe karşı olumlu bir tutum içinde ol-
duğunu ifade ediyor. Candan Çorbacıoğlu, “ Tüm
dünyada Y Kuşağı’nın ve 35-49 yaş grubunun gi-

rişimciliğe olan olumlu tavrı yüzde 80 gibi bir
oranla oldukça yüksek” diye konuşuyor.

Bu yıl yedincisi açıklanan AGER Raporu’nda
bireylerin bir işverenden bağımsız iş arama tren-
dinin yükselişe geçtiği görülüyor. Dünya çapın-
daki çalışmaya cevap verenlerin yüzde 39’u önü-
müzdeki beş yıl içinde kendi işine sahip olmayı
arzuluyor. Bunların da yüzde 56’sı müşteri ara-
ma ve edinme konusunda kendisini oldukça ra-
hat hissediyor.

AB ile aynı düzeyde
AGER 2016 Raporu’nun Türkiye verilerine iliş-

kin bilgi veren Amway Türkiye Genel Müdürü Tay-
fun Ergün de bu yıl Türkiye’deki çalışmaya katı-
lanların yüzde 42’sinin olumlu bir tutum sergi-
lediğine dikkat çekiyor. Ergün, Amway Girişimcilik
Ruhu İndeksi’nin (AESI) arzu etme, uygulama ve
sosyal baskıya karşı kararlılıktan oluşan üç bo-
yutta girişimcilik ruhunu ölçümlediğini vurgulu-
yor. Tayfun Ergün, “Biz AGER’i Global Girişimci-
lik Haftası’nda açıklıyoruz. AESI sonuçları, ülke-
lerin girişimcilik ruhunu da ortaya koyuyor. Bu
endeks, arzu etme, uygulama ve sosyal baskıya
karşı kararlılıktan oluşan üç davranışın ortalaması
şeklinde hesaplanıyor. Türkiye’nin AESI puanı ise
44 ve Avrupa Birliği ülkeleri ile yaklaşık aynı dü-
zeydedir” dedi.

Tayfun Ergün, şöyle devam ediyor: “Bu bağ-
lamda Türkiye sonuçları AB’den yüksek ve yüz-
de 24 olan dünya ortalamasından yalnızca 1 pu-
an düşük. Yani Türk girişimciliği konusunda ha-
la ümitliyiz. Hatta cevap verenlerin yüzde 42’si
girişimcilere karşı olumlu bakıyor. Erkeklerin yüz-
de 45’i, kadınların yüzde 40’ı girişimciliğe olum-
lu bakıyor. Üniversite mezunlarının ise yüzde 46’sı
pozitif bir tutum sergiliyor. Türklerin yüzde 23’ü
kendi işini kurmayı arzu ederken yeteneklerine
inanıyor.” 

Doğrudan satış şirketi Amway, Global Girişimcilik Raporu’nun
(AGER) yedincisini açıkladı. Rapora göre Türk halkının yüzde
42’si girişimciliğe olumlu yaklaşıyor. Türkiye’de erkeklerin
yüzde 45’i, kadınların da yüzde 40’ı girişimciliğe olumlu
bakıyor. Rapora Türk halkının yüzde 23’ü kendi işini kurma
arzusuna sahip ve aynı zamanda iş kurmak konusunda
yetenekleri olduğuna da inanıyor.

Rakamlarla Türk girişimciler

Burcu Tuvay / btuvay@ekonomist.com.tr

� Türk cevap verenlerin yüzde 42’si girişimcilere olumlu yaklaşıyor. 
� Erkek cevap verenler (yüzde 45) girişimciliğe kadınlardan (yüzde 40) daha
olumlu bakıyor. 
� Üniversite mezunu cevap verenler (yüzde 46) üniversite mezunu
olmayanlara göre (yüzde 42) daha olumlu bir tutum sergiliyor.
� Yüzde 37’si kendilerinin bir iş kurmak için gerekli yeteneklere sahip
olduğunu hissediyor.
� Yüzde 23’ü kendi işini kurma arzusuna sahip ve aynı zamanda iş kurmak
konusunda kendi yetenekleri olduğuna inanıyor. Aileleri, arkadaşları karşı
çıksa bile kendi işini kurma hayallerinden vazgeçmeyeceklerini belirtiyor.
� Girişimcilik potansiyeli üzerinde yaşın önemli bir etkisi olduğu anlaşılıyor.
Özellikle 50 yaş üzeri cevap verenler daha düşük bir potansiyel sergiliyor.

TAYFUN ERGÜNCANAN ÇORBACIOĞLU
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KOBİ GÜNDEMİ

� Millî Eğitim Bakanlığı Hayat
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü,
Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye
Bilişim Vakfı işbirliğiyle hayata
geçirilen Girişimcilikte Önce Kadın
Projesi’nde yeni dönem başladı.
İlk yılında 10 ilde 10 bin kadına
ulaşan projenin yeni döneminde
10 yeni ilde 10 bin kadına daha
eğitim verilerek toplam 20 ilde 20
bin kadına ulaşılması
hedefleniyor. Yeni illerin Adana,
Kayseri, Denizli, Trabzon,
Gaziantep, Erzincan, Mersin,
Muğla, Kocaeli ve Sivas olarak
belirlendiği projede, eğitim
içerikleri Millî Eğitim Bakanlığı’nın
e-öğrenme platformuna
yüklenerek çok daha fazla kadının
eğitimlerden faydalanması
sağlanacak. Projeyle bugüne
kadar üretilen ekonomik değer 15
milyon TL’yi geçti. Dünya
nüfusunun yarısını oluşturan
kadınların toplumların
kalkınmasında önemli rol
oynadığına dikkat çeken Türkiye
Vodafone Vakfı Başkanı Hasan
Süel, “Araştırmalara göre,
önümüzdeki 10 yılda tüm dünyada
1 milyar kadın, işgücüne katılma
potansiyeli taşıyor. Dünya
Ekonomik Forumu'nun
tahminlerine göre, kadınların
işgücüne katılım oranındaki yüzde
1'lik artış küresel GSYH'yı 80
milyar dolar artıracak. Vodafone
olarak, toplumsal yaşamda
eşitliğin sağlanmasının ve
beraberinde kadın istihdamının
artırılmasının ‘akıllı ekonomi
modeli’ olarak benimsenmesi
gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

� JESDER’in (Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği) katkılarıyla düzenlenecek Jeotermal
Enerji Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı’na, kuruluşa üye santrallerin yetkilileri ve satın alma
yöneticileri katılım gösterecek. Sektöre girmek isteyen kuruluşlar için iş ve tanıtım fırsatı olan
Jeotermal Enerji Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı (Geothermal Expo), yeni yatırımların önünü
açmak ve sektöre yön göstermek amacıyla 12 – 14 Ocak tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde

düzenlenecek. İstanbul Demos
Fuarcılık tarafından 4’üncüsü
düzenlenecek fuar, elektrik
santralleri, sondajcılar,
müşavirlik – mühendislik
firmaları, İzolasyonlu boru
üreticileri, otomasyon scada
sistemleri, pompa vana
imalatçıları, ölçüm cihazları,
su kimyasalları, sektörle ilgili
sivil toplum kuruluşları ve
jeotermal kaynağa sahip
belediyelere kadar birçok
alanı kapsıyor.

Jeotermal enerji teknolojileri 
2017’de hız kazanacak 

� Katılımcı marka, m2 ve ziyaretçi sayısı bazında Avrupa ve Ortadoğu’nun birincisi olma özelliğini
taşıyan, franchising alanındaki ilk ve tek fuar olan Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik
Fuarı, sektörün nabzını tutmaya devam ediyor. Gıdadan ev dekorasyonuna, güzellik merkezinden
gayrimenkul danışmanlığına, spor merkezlerinden kafelere, kuru temizlemeden teknolojiye kadar
birçok sektörden katılımcının yer aldığı Bayim Olur musun Franchising Fuarı, bu yıl 12-15 Ekim
2017’de düzenlenecek. Fuar, Medyafors Fuarcılık organizasyonu, UFRAD işbirliği ve Coldwell Banker
Türkiye Ana Sponsorluğunda, CNR Fuar merkezinde 15’inci kez gerçekleştirilecek. Fuar, mevcut 5-6
ve 7. Hall’lere yenilerini ekleyerek, International ve Gıda Dışı Hall olan 4. Hall, franchising sektörüne
mal/hizmet veren tedarikçileri kucaklayan 8.Hall ile markalar ve tüm sektör oyuncularını 42 bin 500
m2 alanda yatayda birleştirecek. Tedarikçiler, fuarda artık ziyaretçi olarak değil, franchise veren
firmalar ile aynı platformda katılımcı olarak yer alacak. Bu sayede, firmalar tedarikçilerini;
tedarikçiler müşterilerini aynı ortamda görecek. 

Franchise sektörünün kalbi 
İstanbul’da atacak 

20 ilde 
20 bin kadın 
girişimci
hedefliyor
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KOBi Gündemi

Türk Telekom’dan
esnaf ve KOBİ’ye
destek 

� Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ‘Türkiye
Elektronik Haberleşme Sektörü’ üçüncü çeyrek pazar verileri
raporunu yayımladı. Eylül 2016 sonu itibarıyla, 2 milyon 42 bin
51 elektronik imza ve 424 bin 657 mobil imza olmak üzere
toplam 2 milyon 466 bin 708 elektronik sertifika oluşturuldu.
2016 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki döneme göre,
elektronik imza sayısında yüzde 4,2 ve mobil imza sayısında
yüzde 3,6 oranında artış gerçekleşti. Teknolojinin gelişimi ile
bireylerin ve kurumların birçok avantaj ve fırsatlara sahip
olabildiklerini belirten E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun,
“Akıllı telefonlar ve yenilikçi uygulamalar, hayatımızı
kolaylaştırıyor. Dünya genelinde yapılan araştırmalara
baktığımızda, 3,4 milyar insanın internete bağlandığını
görüyoruz. BTK verilerine göre, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde geniş bant internet abone sayısı
59,1 milyonu aşmış durumda. E-imza’nın yüzde 4,2 oranında yükseldiği görülüyor” diyor.

� Türk Telekom, ‘İşyerim İnternette’
kampanyası ile esnaf ve KOBİ’lere
uygun fiyata ve kolay şekilde e-
ticaret sitelerini yaratmalarına destek
oluyor. Türk Telekom, işyerlerinin e-
ticaret pazarına girerek işlerini
internette büyütmelerini desteklediği
‘İşyerim İnternette’ kampanyasında,
e-ticaret sitesi, kesintisiz internet
teknolojisi ve milyonlarca müşteriye
kolayca ulaşabilecekleri en önemli
pazaryerleri ve marka avantajlarını
sunuyor. Kampanya, 24 ay abonelik
taahhüdü ile yeni Türk Telekom
müşterilerine internet ve e-ticaret
sitesi ayda 69,90 TL, Türk
Telekom’dan internet hizmeti alan
tüm mevcut müşterilerine ise e-
ticaret sitesi ayda 22,90 TL olarak
sunuluyor.

E-imza sayısı iki milyonu aştı 

� Katma değeri yüksek teknik tekstil ürünlerinin üretimi ve geliştirilmesi için dört yıllık çaba
sonucunda kurulan Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEKSMER) tüm fonksiyonlarıyla
çalışmaya başladı. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon
İhracatçıları Birliği, Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliğinde, İzmir Kalkınma Ajansı desteğiyle Dokuz Eylül
Üniversitesi Yerleşkesi'nde kurulan TEKSMER, Ege Bölgesi'nde tekstil sektöründe bir dönüşüme imza
atacak. Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin yürüteceği çalışmalarla İzmir’i teknik
tekstilin başkenti yapmayı hedeflediklerini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri
Ünlütürk, dünya genelinde tekstil endüstrisinin teknik tekstillere doğru bir dönüşüm sürecinden
geçtiğini, bu dönüşümü ıskalamamak için TEKSMER'i kurduklarını belirtti.

� Garanti Bankası, dış pazarlara açılmak isteyen KOBİ’ler için, Türkiye’nin önde gelen uluslararası e-ticaret platformu TurkishExporter ile işbirliğine giderek
yeni bir hizmet başlattı. Garanti, Garanti Dış Pazar Bul adıyla hayata geçirdiği işbirliği kapsamında, KOBİ’lerin TurkishExporter hizmet paketlerine özel fiyat ve
ödeme koşullarıyla sahip olmasını sağlayarak, dış pazarlara açılmasını ve daha fazla müşteriye ulaşmasını kolaylaştırıyor. Garanti’nin yeni hizmetiyle ilgili tüm

detaylara garanti.com.tr/kobi sayfasından ulaşılabiliyor. Garanti müşterisi KOBİ’ler, ihtiyaç duydukları hizmet paketini,
Garanti Bankası kredi kartlarıyla yüzde 30 indirim ve 9 taksit imkânıyla satın alabiliyor. Kadın girişimciler ise bu
hizmetten mevcut indirime ek yüzde 5 indirimle yararlanabiliyor. Garanti Dış Pazar Bul yurtdışından ürün talep eden
alıcılarla, talebe yönelik üretim yapan yerli satıcıları buluşturarak, dış ticaret yapan ya da yapmak isteyen KOBİ’lerin

yeni pazarlar bulmasına imkân tanıyor. Garanti Bankası kredi kartı sahibi KOBİ’ler Garanti Dış Pazar Bul hizmet paketlerini satın aldıktan sonra, ödedikleri
ücretin yüzde 70’e kadar iadesini, KOSGEB Genel Destek programından TurkishExporter’ın yönlendirmesi ve desteğiyle alabilme imkânına da sahip oluyor.

Garanti KOBİ’leri dış pazara açıyor 

Tekstil tekniğe dönüşecek 

FASHION
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Kredi Garanti Fonu, TOBB, KOSGEB, TÜBİTAK gibi
kurumların 2017 KOBİ ajandaları yavaş yavaş belli

olmaya başladı. Yapılan yeni düzenlemelerle
bankalar daha fazla Hazine kefaleti kullanabilecek,

KOBİ ile ihracatçıların krediye erişimini
kolaylaşacak. KOSGEB KOBİ’lere bu yıl 

1,1 milyon TL’lik bütçe ayıracak. TOBB Nefes Kredisi
ile 81 ildeki KOBİ’lere uygun faizli kredi verecek.

Kurumların 2017 KOBİ ajandalarını araştırdık. 

2017’DE KOBi’LERE  DESTEK YAĞACAK

KAPAK_KONUSU_EKO_girisim_OCAK.qxp:Layout 1  12/30/16  3:19 PM  Page 1



09OCAK 2017

aşbakan Binali Yıldırım, 2016’nın Aralık
ayında Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda
(EKK) alınan kararları açıkladı. EKK’da alınan
kararlar reel sektörün desteklenmesi, istih-
damın artırılması, reformların devamı ve hız-
landırılması gibi konuları kapsıyordu. Fir-
maların piyasada nakit ihtiyaçları olduğu vur-

gusundan yola çıkılarak, nakit sıkıntısını ra-
hatlatmak hatta istihdamı artırmak için
KGF’nin kefaletiyle 250 milyar liraya kadar
bir kredi hacmi oluşturacaklarını açıklayan
Yıldırım, ihracat işiyle uğraşanlar ve KOBİ'ler
için nakit sıkışıklığını giderecek yeni bir kay-
nak oluşturacaklarını belirtmişti. Buna göre,
ihracat kredilerinde teminat yüzde 100, KO-
Bİ'ler yüzde 90, ticari kredilerde yüzde 85 uy-
gulanacak. KOBİ'lere 3 yıl vadeli 50 bin lira
kredi sağlanacak. İlk 12 ayı geri ödemesiz fa-
izsiz para verilecek. Bu, KOSGEB'e üye olan
15 bin KOBİ'yi kapsıyor. Bu tedbirler için büt-
çede yapılacak tasarruflar kullanılacak. 

Zira 50 bin TL üst limitli 12 ay ödemesiz
geri kalanı 3 ayda bir eşit taksitler halinde
ödemeli toplam 36 ay vadeli olarak ‘KOSGEB
Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği’ne top-
lamda 244 bin 980 kredi faiz başvurusu ya-
pıldı. En fazla başvuru yapan il 38 bin 174 ile
İstanbul oldu.15 bin KOBİ’nin faydalanacağı
50 bin lira kredi faiz desteği 2016 bütçesin-
den kullandırılacağı için süre uzatımına gi-
dilmedi. Buradan yola çıkarak kapak habe-
rimizde, KGF, KOSGEB, TÜBİTAK ve TOBB’un
2017 KOBİ ajandalarını araştırdık. 

2017’DE KOBi’LERE  DESTEK YAĞACAK
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KGF’de başvuru süreci kısaldı
Kredi Garanti Fonu (KGF) kurulduğu 1991 yı-

lından itibaren KOBİ’lerin kefalet sorununa çözüm
oldu ve bu 25 yıllık süreçte 24 bin KOBİ’nin fi-
nansmana erişimini sağladı. Ancak çok güçlü or-
taklık yapısı ve üstlendiği kamusal görevin mai-
yetine rağmen bazı yapısal nedenlerle etki ala-
nının sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. KGF Genel Mü-
dürü İsmet Gergerli, “Biz göreve geldiğimiz gün-
den itibaren ‘KGF’yi ülke ekonomisine maksimum
katkı sağlayacak noktaya nasıl getiririz’ sorusu-
na odaklandık. KGF olarak bankacılık sektörü ile
reel sektörü aynı paydada buluşturan ve her iki
tarafın da ortak çıkarlarını gözeten bir konum-
da olma hedefiyle, öncelikle onların sorunlarını
dinledik. Ortaya çıkan tablo, üzerine çok çalışıl-
ması gereken bir süreci gerektiriyordu. Biz de öy-
le yaptık. Çok çalıştık” diyor.

Geçen Kasım ayında çıkan Bakanlar Kurulu
Kararı doğrultusunda 7 Aralık’ta Hazine Müste-
şarlığı ile bir protokol imzalandı. Bu protokol
KGF’nin yapısında çok köklü değişikliklere yol açı-
yor. Gergerli, kurumun bu düzenlemelerle birlikte
ülke ekonomisini regule eden bir yapıya kavuş-
tuğunu söylüyor. Gerekli altyapının hazırlanma-
sıyla birlikte daha çok işletmeye, daha hızlı ve da-
ha çok miktarda kefalet verebilecek. Bu düzen-
leme bankaların daha fazla Hazine kefaleti kul-
lanmasına yol açacak, KOBİ ile ihracatçıların
krediye erişimini kolaylaştırıyor.

Geçmişte mevzuatın içeriği veya an-
laşılamamasından dolayı ve kredi komi-

tesi yapısından kaynaklı çeşitli sorunlara yol açan
yapının yerini, artık daha net, anlaşılır ve pratik
bir sistem alıyor. Bu sistemin özünü bankalara olan
güven oluşturuyor. Daha önce KGF’nin özkay-
naklarında uyguladığımız Portföy Garanti Siste-
mi (PGS) artık hazine kaynaklı kefaletlerdeki ye-
rini aldı. Böylece Kredi Onay Komiteleri kalktı ve
Hazine destekli kefaletlerde, objektif kriterlerin yer
aldığı PGS sayesinde başvuru süreçleri de kısalarak
aynı gün sonuçlandırma imkanı sağlandı.

Yüzde 85’e kadar kefalet
Bu sistemin ilk örneği, Türkiye Odalar ve

Borsalar Birliği, Denizbank ve Ziraat Bankası ile
birlikte hayata geçirilen Nefes Kredisi projesi as-
lında tüm bu çalışmaların ilk meyvesi. Ocak
2016’da bir başvuru yaklaşık 35-40 günde ta-
mamlanırken bu projede aynı gün talepler ce-
vaplandırılabiliyor. Gergerli, “12 günde tam 15 bin
KOBİ’nin başvurusunu değerlendirdik ve aynı hız-
la devam ediyoruz. Bu projede hedefimiz toplam
2 ay gibi bir sürede 80 bin KOBİ’ye kefalet ver-
mek” diye konuşuyor. 

Özetle yeni düzenlemeler daha bütüncül ve
net bir çerçeve ortaya koyarak, kefalet temin sü-
recinin daha hızlı yürümesini sağlıyor. Kredinin
tüm taraflarını memnun ettiği gibi kredi temi-
ninde yaşanan sıkıntıları da hafifletiyor. Yeni dü-
zenlemeyle birlikte KGF; Hazine Müsteşarlı-
ğı’ndan sağlanan fon ile ihracatçıya yüzde 100,
KOBİ'lere ise yüzde 85’e kadar kefalet sağlaya-
cak reform niteliğinde bir kredi garanti meka-

nizması haline geliyor. Bu mekanizmay-
la birlikte finansmana erişimdeki sıkın-
tılar gideriliyor, bankalardan düşük ma-
liyetli kredi kullanımının önü açılıyor. Ye-
ni sistemde getirilen en önemli değişik-
lik kefalette portföy garanti sisteminin uy-
gulanması. Bununla birlikte KOBİ’ler bel-

li bir limite kadar, bankanın talebi üzeri-
ne hiç beklemeksizin kendisine verilen kre-

di limiti içerisinde Hazine kefaletine sahip ola-
biliyor.

KAPAK KONUSU

10 OCAK 2017

“2017’de desteğimiz artarak sürecek”
“2016 Aralık ayında alınan ekonomik kalkınma kararları KOBİ’ler için önemli gelişmelere işaret
ediyor. KOSGEB, 750 milyon TL’lik ‘0’ faizli kaynakla mikro işletmelere yönelik kredisiyle ekonomik
aktiviteye katkı sağlamayı hedefliyor. 2017 yılı içerisinde de farklı desteklerle KOBİ’lerin yanında
olacaklarını düşünüyoruz. Diğer taraftan KOBİ’lerin finansmana erişmekte en çok zorlandıkları
konu olan teminat yaratmayla ilgili de KGF (Kredi Garanti Fonu) çok etkin ve kapsamlı bir
uygulama değişikliğine gidiyor. Garanti Bankası olarak hem KOSGEB hem de KGF ile ilgili tüm
işlemlerde KOBİ’lere hizmet sunuyoruz ve KOBİ’lere yönelik desteklere aracılık ediyoruz. 2017
yılında desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. 2017 yılında KOBİ’ler KOSGEB faiz destek programları
ve KGF portföy garantisi sisteminden Garanti Bankası aracılığıyla kolaylıkla faydalanabilecekler.
Bunun yanında nakit akışlarına uygu ödeme planlı krediler, ihracat hazırlık kredileri, nakit
yönetimlerini düzenleyen ürün ve hizmetlerimizle KOBİ’lerin yanında olmaya devam edeceğiz.

Ayrıca, sadece bankacılık hizmetleri ile değil KOBİ’lerin gelişimleri, sürdürülebilirlikleri, bilgiye ulaşmaları ve yeni pazarlara
bulmalarını kolaylaştırmak için de farklı hizmetlerimizle KOBİ’lere destek olacağız. Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerin yüzde
99’unu KOBİ’ler oluşturuyor. İstihdamın da yüzde 74’ünü oluşturan bu grup, önemli bir yer teşkil ediyor. Esnaf ve KOBİ’lere
sağlanacak kolay ulaşabilecekleri ucuz finansman, yatırımlarını daha cesaretle yapabilmelerini sağlayacaktır. Genel olarak
bakarsak ekonomik aktiviteyi doğrudan etkileyen KOBİ’lere verilecek her türlü destek, ekonominin canlanmasına ve hareket
kazanmasına da destek olacaktır.” 

GARANTİ BANKASI KOBİ BANKACILIĞI PAZARLAMA KOORDİNATÖRÜ ESRA KIVRAK
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Kimlere öncelik sağlanıyor?
Banka firmaya kredi tahsisini uygun gördü-

ğü anda Hazine kefaleti otomatikman doğuyor, bu
nedenle bir gün içinde kefalet talebinin karşılan-
ması mümkün hale geliyor. Böylece KOBİ’lerin kre-
di temin süreci hızlanıyor ve kefaletin daha dü-
şük maliyetli olması sağlanıyor. KGF’nin kurulduğu
günden itibaren, özkaynaklarından ve 2009 yılında
uygulanmaya başlanan Hazine kaynaklı destek-
lerinden sağladığı kredi hacminin 2015 sonunda
2,4 milyar TL iken Kasım 2016 itibariyle yüzde
112’lik bir artış sağlayarak 5,1 milyar TL büyüklü-
ğe ulaştığını belirten Gergerli, sözlerini şöyle sür-
dürüyor: “Bu büyüme az önce anlattığım yapısal
reformlardan önceki dönemde gerçekleşen bü-
yüme. 2009 yılında Hazine Müsteşarlığı’nın sağ-
ladığı kefalet hacmi 7,5 milyar TL iken biz o gün-
den beri mevzuatsal sıkıntılar nedeniyle 2015 yı-
lı sonuna dek bu kaynağın sadece 1,9 milyar TL’si-
ni kullanabilmişiz. Yeni Bakanlar Kurulu Kararı ve
buna bağlı olarak Hazine Müsteşarlığı ile imzala-
dığımız protokol ile birlikte bu rakam 20 milyar
TL’ye çıkarılmıştı. Ancak bu imzanın hemen ertesi
gün Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın açıkla-
dığı Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararları doğ-
rultusunda bu rakam 250 milyar TL’ye çıkarıldı.
2017’nin ilk günlerinde uygulamaya konmasını
beklediğimiz bu yeni paketle birlikte KGF artık sa-
dece KOBİ’lerin değil KOBİ olmayan işletmelerin
de finansmana erişimde en büyük desteği olacak.
Özellikle ihracatçılara yönelik desteklerimiz artarak
devam edecek.”

KGF kurulduğu günden itibaren 2016 Kasım
sonuna kadar toplamda 24 bin KOBİ’ye kefalet sağ-
lamıştı. Bu rakam Portföy Garanti Sistemi’ni uy-
gulanan Nefes Kredisi ile birlikte 45 bine yüksel-
di. 2017 yılı sonunda hem Nefes Kredisi hem de
diğer desteklerle ulaşılması hedeflenen KOBİ sa-
yısı ise 200 bin. Bu kapsamda destek olunacak ön-
celikli sektörler de belirlendi. Kadın girişimciler,

genç girişimciler, ithalatı önleyici üretim yapan KO-
Bİ’ler, ihracatçı KOBİ’ler, AR-GE ve inovasyon sek-
töründeki KOBİ’ler, savunma sanayiine yönelik üre-
tim yapan KOBİ’ler ve istihdam arttırıcı faaliyet-
leri olan KOBİ’ler ve artık KOBİ olmayan ihracat-
çılar da öncelikler arasında yer alıyor.

KOBİ’lere nefes aldıracak kredi
Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-

liği, Kredi Garanti Fonu ve DenizBank** arasın-
da yapılan bir anlaşma ile verilen bir kredi. Kre-
di, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB)
bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ’lere yıllık
yüzde 9,9 faiz oranı ile veriliyor. Kredi yalnızca
KOBİ’ler tarafından kullanılabiliyor. Nefes Kredisi
üst limiti 150 bin TL. Kredi kullanan KOBİ’lerin ad-
reslerinin bulunduğu illere ve bağlı bulundukla-
rı odalara göre üst limit tutarları 150 bin TL’nin
altında olabiliyor. Nefes Kredisi aylık eşit taksit-
li ticari nakdi kredi olarak tanımlanıyor. Nefes Kre-
disi’nin vadesi ise 12 ay. Belirtilen aylık ve yıllık
faiz oranlarına BSMV ve KKDF dahil değil. 

Sadece ticari taksitli kredi kullandırımı ya-
pılabilecek, bireysel amaçlı kullandırımı yapıl-
mayacak. Her KOBİ bu krediden en fazla bir de-
fa faydalanabiliyor. Oda ve borsa üyesi olsa da-
hi, eczaneler, kooperatifler, döviz büfeleri/büroları
ve faktoring şirketleri, emlakçılar, mali müşavir-
ler ve yeminli mali müşavirler bu krediden fay-
dalanıyor. Sistem çok basit çalışıyor. TOBB üye-
si KOBİ, üyesi olduğu oda/borsadan alacağı tek
bir belge ile istediği Ziraat Bankası ya da Deniz-
bank şubesinden başvuru yapabiliyor. Banka baş-
vuruyu alıyor, değerlendirmesini yapıyor ve ke-
falet onayı için KGF’ye iletiyor. KGF yine aynı gün
içerisinde değerlendirmesini yapıp, kredi onayı-
nı veriyor. Daha sonra banka şubesi krediyi kul-
landırıyor. Dolayısıyla KOBİ’ler basit ve kısa bir
süreç sonunda kredi kullanımını gerçekleştire-
biliyorlar. 

81 ilde başladı
Uygulama 12 Aralık 2016 itibariyle 81 il, 160

ilçede başladı. Projenin ilk 2,5 haftasında yakla-
şık 10 bin KOBİ 900 milyon TL civarında Nefes Kre-
disi kullandı. Bu rakamın hızlanarak artması bek-
leniyor. Proje tamamlandığında 80 bin civarın-
da KOBİ Nefes Kredisi kullanmış olacak. TOBB Baş-
kanı Rifat Hisarcıklıoğlu, konuyla ilgili şunları söy-
lüyor: “Amaç KOBİ’lere uygun şartlarda kredi sağ-
lamak. Reel sektör ile finans sektörünün el ele ve-
rip geliştirdikleri KOBİ’lere nefes olacak bir pro-
je. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın tabiriyle finansmanda inovasyon projesi.
Önce TOBB ile 365 oda ve borsa elini taşın altı-

KOBİ’ler kefalet türüne göre KGF’ye doğrudan başvurarak ya da banka aracılığıyla ke-
faletlerden yararlanabiliyor. KGF ortağı olan bankaların yanı sıra bazı kurumların ver-
diği destelere de kefalet veriyor. KOSGEB, TÜBİTAK, Türk Teknoloji Geliştirme Vakfı
(TTGV), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bazı destekleri ile Eximbank kredi-
leri için KOBİ’lerz web sayfası aracılığıyla KGF’ye doğrudan başvuru yapabiliyorlar.
Bu kurumlar dışındaki tüm kefalet talepleri için işletmelerin KGF’nin ortağı olan ban-
kalara başvurmaları yeterli. Banka, kredi tahsisini yaptıktan sonra başvuruyu KGF’ye
yönlendiriyor ve değerlendirilmeye alınıyor.

KGF kefaletlerinden KOBİ’ler nasıl yararlanabilir?

1 Nakdi ve Ticari bir kredi,
2 12 ay vadeli,
3 Aylık taksit ödemeli,
4 Yıllık yüzde 9,9 sabit faiz oranlı,
5 250 TL KGF başvuru ücretli,
6 250 TL tahsis ücretli,
7 Yüzde 0.5 KGF komisyonlu,
8 En fazla 150 bin TL kredi kullanılabili-
yor.
9 Kredi 12 aydan daha uzun süreli kul-
landırılamıyor.
10 KGF Kredi Kefalet Komisyonu: Kredi
tahsisi esnasında toplam kredi tutarının
yüzde 85’ine kadar Kredi Garanti Fonu ta-
rafından kefalet veriliyor. Bu kefalet kar-
şılığında Kredi Garanti Fonu’na ödenmek
üzere, kredinin kefalet tutarının yüzde
0.5’i kadar Kredi Garanti Fonu Komisyo-
nu alınıyor.
1 1 Bu üründen bir KOBİ bir defa fayda-
lanabiliyor.
12 İlk başvurusu reddedilen bir KOBİ, ma-
li verilerinin düzelmesi durumunda tek-
rar başvurabiliyor. 
13 Nefes Kredisi’nden faydalanabilmek
için KOBİ statüsünde olmak gerekmek-
tedir. Yıllık cirosu 40 milyon TL altında
olan ve 250 kişiden az personel çalıştı-
ran bütün işletmeler “KOBİ” statüsünde
sayılıyor.
14 Nefes Kredisi’nden TOBB’a üye oda ve
borsalara üye olan KOBİ’ler faydalana-
biliyor.

14 adımda nefes kredisi
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na koydu. Tüm kaynaklarını birleştirdiler. Son-
ra Hazine ve Kredi Garanti Fonu devreye girdi.
KOBİ’ler teminat bulamıyor, bankalar da risk gör-
dükleri için onlara kredi verirken çekingen dav-
ranıyor, kredi talepleri geri çevrilebiliyordu. Baş-
bakan Binali Yıldırım’ın talimatlarıyla, Hazine des-
tekli KGF kefaleti devreye girdi. KOBİ’lerimizin
bu proje kapsamındaki kredilerine yüzde 85 ke-
falet sağlandı. Bankalar devreye girdi. Onlar da
zararı bile göze alarak projeye kaynak sağladı-
lar. Böylece KOBİ’lere 5 milyar lira taze kredi sağ-
layacak Nefes Kredisi ortaya çıktı. Cumhurbaş-
kanımız başlattığı kredi faizlerini düşürme poli-
tikasına özel sektör olarak katkı verildi.”

KOSGEB’den 1.1 milyon TL’lik bütçe
Toplam 244 bin 980 başvuru yapılan KOS-

GEB tarafından verilen Faizsiz Kredi oldukça yo-
ğun ilgi gördü. KOSGEB Başkanı Recep Biçer, bun-
dan sonra KOSGEB Destek Programları Yönet-
meliği ve KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Destekleri Yö-
netmeliği çerçevesinde yapılacak başvurularda;
yurtiçi tedarikçilerden alınan mal ve hizmetler
için sunulan başvuru ve ek belgelerde yalnızca
Türk Lirası kullanılanların değerlendirmeye alı-
nacağını söylüyor. 

Biçer,  bundan sonra KOSGEB Destek Prog-
ramlarında Milli Para Esaslı Uygulamaların ge-
çerli olacağını belirterek, KOSGEB’den destek ta-
lebinde bulunan bütün KOBİ’lerin destek önce-
si yapacakları başvurularda, sözleşmelerde ve

proforma faturalarda TL’nin dışında gelen ev-
rakların kabul edilmeyeceğini bildiriyor.

Destek başvuru aşamalarını örneklerle an-
latan Biçer; özellikle fuar başvuruları sırasında
gelen fuar döviz üzerinden yapılan sözleşmeler,
projeye dayalı destek programlarına müracaat
sırasında gelen döviz cinsinden proforma fatu-
ralar gibi başvuru evraklarının başvuru aşama-
sında kabul edilmeyeceğini belirtiyor. Recep Bi-
çer, 2017’ye ilişkin olarak ise şunları söylüyor:

“KOSGEB destek programlarını kurgulamadan
önce, mutlaka ama mutlaka içerisine kamu ku-
rum ve kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının, KO-
Bİ temsilcilerinin dahil edildiği çalıştaylar dü-
zenliyoruz. Bu çalıştaylarda KOBİ’lerimizin ihti-
yaçlarını belirliyoruz ve buna göre destek prog-
ramlarımızı hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda
2016 yılında bazı destek programlarımızda gün-
cellemeler yaparken yeni destek programlarını
da hayata geçirdik. 2017 yılında da yine aynı şe-
kilde KOBİ’lerimizi dinleyeceğiz ve onlardan ge-
len taleplere göre programlarımızı yapaca-
ğız.2017 yılı için KOBİ’lere 1.1*** milyon TL’lik kay-
nak ayırdık.”

TÜBİTAK’tan AR-GE’ye destek
TÜBİTAK’ın 1507 - TÜBİTAK KOBİ AR-GE Baş-

langıç Destek Programı, KOBİ’lerin verimlilikle-
rini, katma değer içindeki paylarının ve uluslar-
arası rekabet güçlerinin artırılması esasına da-
yanıyor. Türkiye’de AR-GE faaliyetlerinin önem-
li bir bölümü büyük ölçekli işletmelerle sınırlı olup,
ülke sanayinin yüzde 98’ini oluşturan KOBİ’lerin
AR-GE faaliyetleri istenilen düzeyin altında kalı-
yor. Bu stratejik hedeflere ulaşmak için piyasa ko-
şulları ve uluslararası anlaşmalar kapsamındaki
yükümlülükler dahilinde, KOBİ’lerin AR-GE ve ye-
nilik projeleri için farklılaştırılmış bir destek prog-
ramı TÜBİTAK tarafından kurgulanmış ve uygu-
lamaya alındı. 

Projelere program kapsamında sağlanacak
desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kap-
asitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmala-
rı, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri
yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma
teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulu-
sal ve uluslararası destek programlarında, daha
etkin yer almaları hedefleniyor. Geri ödemesiz hi-
be programında TÜBİTAK 500 bin TL’lik toplam
bütçenin 375 bin TL’sini destekliyor. Destek ora-
nı yüzde 75’i geçmiyor. TÜBİTAK 1507 KOBİ AR-
GE destekleme süresi proje bazında en çok 18 ay
olarak belirtiliyor. TÜBİTAK 1507 KOBİ AR-GE baş-
vuru zamanı için bir sınırlama yok. Fiilen başla-
tılmış bir proje için de başvuru yapılabiliyor. TÜ-
BİTAK 1507 KOBİ AR-GE 250 kişiden az yıllık ça-
lışanı olan, yıllık net satış hasılatı ya da mali bi-
lançosu 40 milyon TL’den az olan bütün işletmeler
başvurabiliyor. Yeni kurulan ve ilk yıl hesapları
henüz onaylanmamış işletmelerde sadece çalışan
sayısı dikkate alınıyor.

� Personel giderleri.
� Proje personeline ve varsa danış-
manlara ait seyahat giderleri.
� Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım
giderleri;
� Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hiz-
meti ve diğer hizmet alım giderleri.
� Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİ-
TAK’a bağlı AR-GE birimleri, özel sek-
tör AR-GE kuruluşları ve benzeri AR-Ge
kurum ve kuruluşlarına yaptırılan AR-
GE hizmet giderleri.
� Malzeme ve sarf giderleri.

TÜBİTAK 1507 KOBİ 
AR-GE Başlangıç
Programı’nda
desteklenen giderler 

RECEP BİÇER
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AR-GE

1954 yılında ABD’de Billy ve Beverly Dolan kar-
deşler, golfçüleri golf sahalarına taşımak için elek-
trikli araçlar yapmaya karar verdi. İki kardeş so-
nunda golf oynama biçimini yeniden tanımladı ve
birlikte bir golf aracı endüstrisi yarattı. Müşteri-
lerin, bu golf arabalarını kullanırken aksesuarlar
ve ters oturulan koltuklar gibi ek fonksiyonları ta-
lep etmesi üzerine ürün geliştirmeler yaptılar. Kü-
çük arabaların çok yönlü ve dayanıklı olması ge-
rektiğini keşfettiler. Zamanla bu araçlar bir lüks
olarak değil, bir ihtiyaç olarak görülmeye başlandı.
Bugün de farklı özelliklere sahip birçok çeşidi bu-
lunan, daha çok kısa mesafelerde kullanıma uy-
gun, düşük hızda ulaşım sağlayan bu araçlar, fark-
lı amaçlara yönelik olarak da kullanılıyor. Örne-
ğin; bir sanayi tesisi içindeki dar koridorlarda ko-
layca gezinebiliyor ve tüm binaların arasında ekip-
man ve insanların taşımasında rahatlıkla kulla-
nılabiliyor.

İki yıllık şirket
Türkiye’de de bu alanda faaliyet gösteren

Türk Elektrikli Araç Sanayi (TEVİ), endüstriyel, ti-
cari ve yer destek hizmetlerini içine alan geniş
bir yelpazede ürünü kullanıcılarla buluşturuyor.
2014 yılında kurulan ve iki yıla yakın süren AR-
GE çalışmalarının ardından bu yıl pazara giriş ya-
pan şirket, standart ve özel üretim olarak elek-
trikli yük taşıyıcıları, personel taşıyıcıları ve çe-

13OCAK 2017

kicileri satışa sunuyor. TEVİ Yönetim Kurulu Baş-
kanı Emir Bozkaya, “Ürün portföyümüzde en-
düstriyel araçlar, scooter ve römorklar olmak üze-
re üç kategoride 29 standart ürün bulunuyor. Bu-
nun yanı sıra standart modelleri binin üzerinde
farklı aksesuar ile özelleştirebiliyoruz” diyor.

Yurtdışına da satıyor
2014 yılında AR-GE çalışmalarına başlayan

TEVİ,  ilk araç teslimatını 2016 Şubat ayında yap-
tı. Şirket, yılsonuna kadar da yurtiçi ve yurtdışı-
na 450’nin üzerinde araç satışı gerçekleştirmiş
olacak. Şehir hastaneleri, oteller, tatil köyleri, as-
keri üstler, havalimanları, sanayi tesisleri, site-

ler, depolar, ambarlar, parklar, eğlence merkez-
leri, hayvanat bahçeleri,  üniversiteler, fuar ve
kongre merkezleri TEVİ”nin başlıca alıcıları.

Yurtdışından da talep aldıklarını belirten Boz-
kaya, “Şu anda satışlarımızın yüzde 30‘unu yurt-
dışı oluşturuyor. Ancak önümüzdeki dönemde bu
oranın yüzde 80 olmasını hedefliyoruz.  Pazara
çıkalı kısa bir süre olmasına rağmen Hırvatistan,
Almanya, BAE ve ABD gibi ülkelere ihracat yap-
mayı başardık. Hedef pazarlarımız ağırlıklı ola-
rak Kuzey Amerika ve Ortadoğu ülkeleri. Bura-
larda potansiyelin yüksek olduğunu biliyoruz” di-
ye anlatıyor.

Türk Elektrikli Araç Sanayi (TEVİ),  golf sahalarından
havalimanlarına kadar pek çok alanda kullanılan elektrikli
araçlar üretiyor. İki yıllık AR-GE çalışmalarının sonucunda
geliştirdikleri araçların satışına 2016 Şubat’ta başladıklarını
belirten TEVİ Yönetim Kurulu Başkanı Emir Bozkaya, “Bu yıl 4.5
milyon dolar olmasını beklediğimiz ciromuzu 2017’de 6 milyon
dolara çıkarmayı hedefliyoruz” diyor. 

Hedef 6 milyon dolar

Özlem Bay Yılmaz / obay@ekonomist.com.tr

TEVİ’nin ağırlık olarak
mühendislerden oluşan 6 kişilik
AR-GE ekibi ürün geliştirme
faaliyetlerini yürütüyor. Özellikle
rekabet gücümüzü arttırmak ve
küresel pazardaki varlığı
güçlendirmek için yenilik,
araştırma geliştirme ve ürün
portföyünün genişletilmesi
konularına giderek daha fazla
odaklanmakta. Şirket cirosunun
yüzde 10’unu AR-GE’ye ayırmayı
planlıyor. TEVİ’nin 3 bin
metrekare kapalı 7 bin metrekare
açık alana sahip Mersin Organize
Sanayi Bölgesi’ndeki üretim
tesisinde şimdilik yıllık 450 adet
araç üretiliyor. Şirket üretim
rakamının önümüzdeki 3-5 yılda
yıllık 800’e çıkmasını planlıyor.
Şubat 2016’da satışa
başladıklarını ifade eden Bozkaya,
“TEVİ olarak 2016 yılını 4.5
milyon dolar gibi bir ciro ile
kapatmayı bekliyoruz. 2017’de ise
beklentimiz, özellikle havalimanı
projelerinin katkısıyla birlikte 6
milyon doların üzerinde” diyor.

Elektrikli araçta  
fırsat gördü

EMİR BOZKAYA
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Hülya Güneri, farklı alanlarda çalıştıktan sonra
aile mesleğini işine dönüştüren bir girişimci.
Dünyaca ünlü ‘çikolatier’lardan profesyonel
çikolatacılık eğitimi aldıktan sonra 2015 yılında
New York’ta kendi çikolata atölyesi ‘Julietta’yı
kurdu. Sonrasında ise ikinci şubesini ve Türki-
ye’de atölyesini Bodrum’da hayata geçirdi. Es-
kiçeşme Mahallesi’nde ’Julietta Mon Amour Cho-
colate Art’ adıyla açtığı çikolata dükkanının bü-
yük ilgi görmesi, Güneri’yi yeni yatırımlara ce-
saretlendirdi.

Çikolatanın başkentlerine
girmeyi hedefliyor

Girişimci, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da
üçüncü şubesini açtı. Nişantaşı Abdi İpekçi Cad-
desi’ndeki ‘Julietta Chocolate Art’ı çikolata se-
verler ile buluşturdu. Bugüne kadar yılın büyük
kısmını New York’ta geçiren Güneri, bundan son-
raki dönemde ise Türkiye’deki iki şubesi nede-
niyle burada daha fazla mesai harcayacağını be-
lirtiyor. Önümüzdeki dönemde çikolatanın hü-
küm sürdüğü Avrupa’nın önemli noktalarında
da şubeler açmayı planladığını belirten Güne-
ri, “Paris, Milano, Cenevre ve Berlin Julietta’sız

olamaz diye düşünüyorum. Ancak bu aşamalı
olacak. Kısa vadede ise Dubai, Moskova ve Tal-
linn’de mağaza açma hedefimiz var” diyor.

Ünlülerin çikolatacısı
Londra’da otel yöneticiliği eğitimi alan Gü-

neri, bir süre takı ve taş tutkum üzerine takı ta-
sarımı ile ilgilendi. 15 yıl kadar mücevher tasa-
rımcılığı yaptıktan sonra dünyaca ünlü mutfak
okulu French Culinary’nin New York yerleşke-
sinde pastacılık, ekmek ve çikolatadan oluşan
üç dönemlik eğitimini tamamladı. Güneri, son-
raki gelişmeleri şöyle anlatıyor: 

“Dekanımız ve dünyaca ünlü çikolatiyer Jac-
ques Torres nam-ı diğer ‘Mr. Chocolate’ beni keş-
fetti ve özel bir bursla Ecole Chocolate Paris’e
çikolata eğitiminin bir üst seviyesine yolladı. O
aşamada aynı zamanda Jacques Torres’in atöl-
yesinde staja başladım. Ecole Chocolate eğiti-
mini tamamladıktan sonra da ‘çikolatier’ ün-
vanıyla Kanada Vencouver’da çikolata üzerine
master eğitimini tamamladım.  Böylece Torres’in
atölyesinde mutfak şefi statüsüne yükseldim. Bu
aşamada kendi lezzetlerimi oluşturabilmek ve
geliştirebilmek adına dünyaca ünlü çikolata ve
pasta şeflerinin workshoplarına katıldım. 5 yıl-
lık yoğun celebrity üretimleri sonrası kendi mar-
kamı yaratma fikirleriyle kendi atölyemi New
York Manhattan’da açtım. Kısa sure içerisinde
çikolatalarıma olan ilgi arttı ve bir anda ünlü-
lerin çikolatacısı oluverdim.”

1800’lü yıllarda ünlü bir lokum ustası olan dedesi Şevket Bey’in izinden gitmeyi tercih eden
girişimci Hülya Güneri, New York’ta ünlü ‘çikolatier’lardan eğitim aldıktan sonra Manhattan’da ilk
butik çikolata dükkanını açtı. Richard Gere’den Donald Trump’a kadar birçok ünlü müşterisi var.
Geçen yıl Bodrum’da bir şube açan Güneri, son olarak Nişantaşı’nda üçüncü şubesini devreye
soktu. Hedefi ise çikolatanın başkentlerinde  ‘Julietta’ şubeleri açmak.

Özlem Bay Yılmaz / obay@ekonomist.com.tr
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Dedesi lokum ustasıydı
Uzun yıllar Türkiye’ye sadece kısa süreli ta-

tillerde gelebilen Hülya Güneri, o zamanlarda
da ‘gönlümün cenneti’ dediği Bodrum’a gidi-
yordu. Ağabeyi Burteçin Güneri, arkadaşları Da-
ron Dedeoğlu ve Kaya Kalaycı ile yaptıkları soh-
betlerden birinde ‘Julietta’ markasını Bod-
rum’a da taşımaya karar verdi. Böylece ortak-
larıyla beraber Türkiye pazarına da Bodrum’dan
giriş yapmış oldu. Ardından da geçtiğimiz gün-
lerde Julietta’nın Nişantaşı şubesi devreye gir-
di.  Çikolataya olan ilgisinin aslında aileden gel-
diğinden bahseden Güneri, şöyle devam ediyor: 

“Aslında aile mesleğimiz şekercilik. Ço-
cukluğumdan beri içten içe ilgimi çekiyordu bu
alan. Dedemiz Şevket Çukultay, Osmanlı döne-
minde sevilen ve beğenilen bir lokum ustasıy-
dı. Dedem 1800’lü yıllarda Yunanistan’ın Mora
Yarımadası’ndan Antalya’ya göç ederek, lokum,

şeker ve helva üzerine çalışmış. Özellikle de aki-
de şekeri ve yanık dondurma üzerinde çok ün-
lenmiş. Ben hep onun lezzet dolu hikayeleriy-
le büyüdüm. Ne zaman ki kendi ayaklarımın üze-
rinde durmaya başladım, damak tadı odaklı bir
eğitim almayı kafaya koydum.”

Çikolata başkentlerine açılacak
Dünyanın önde gelen çikolata başkentle-

rinde bir Julietta mağazası açmayı hedeflediğini
ifade eden Güneri, “Ancak bu aşamalı olacak.
Sevkiyat şimdilik bizi düşündüren bir nokta. Ma-
lum tek yerden üretip, bir de katkısız çikolata
yaptığınızdan ürünlerinizin ömrü marketlerin raf
ürünleriyle kıyaslandığında çok daha kısa olu-
yor. Bu da yerinde üretimi düşünmemize neden
oluyor. O nedenle şu anda için biraz düşünü-
yoruz. Ancak kısa vadede Dubai, Moskova ve Tal-
linn’de mağaza açma hedefimiz var” diyor.

Trump’ın tercihi
karamelli
New York’taki Julietta
mağazasının birçok ünlü
müşterisi var. Hepsinin de
çikolata tercihleri farklı.
Örneğin;  Richard Gere’in
Himalaya tuzu ve konyaklı
çikolataları beğendiğini
belirten Hülya Güneri, “Donald
Trump’ın tercihi ise deniz tuzu
ve karamelli olanlar. Natalie
Portman’ın küçük kızı
ahududulu çikolatalarımızı
seviyor. Beyonce ve Hugh
Jackman ise dükkana girip
seçim yapıyor. Martha Stewart
ise özel davetlerinde bütün
çeşitlerimizden istiyor” diye
anlatıyor.

HÜLYA GÜNERİ

Tamamen el yapımı
Julietta markasının tüm
çikolatalarında dünyanın en iyi
çekirdeklerinden üretilmiş
Fransız cocobarry
kuvertürleri, Madagaskar,
Meksika ve Tahi vanilyaları
kullanılıyor. Meyve özlerinden
ve kakao çekirdeklerinden
renklendirmeleri yapılan,
tamamı el yapımı ve bitter olan
çikolatalarda, koruyucu, katkı
maddesi kullanılmıyor.
Çikolatalar, American Food,
Drug&Cosmetics Act ve Kosher
sertifikalarına sahip.
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Türkiye'nin gelecek nesil liderlerinden oluşan
üyelerinin desteği ve tecrübeli danışma kuru-
lunun rehberliğinde çalışmalarını sürdüren Ye-
nibirlider Derneği, 2016 yılında YBL21 progra-
mını başlattı. Program kapsamında, başarılı üni-
versite öğrencilerinin, kendilerini keşfetmelerini
ve değişime öncülük edecek nitelikte birer ka-
riyer inşa etmelerini hedefliyor. İlk yılında 58 il-
de bulunan 123 üniversiteden 3 binin üzerinde
başvuru alan YBL21 programı, başarılı üniver-

İş lideri, lider adaylarına
kritik mesajlar verdi

site öğrencilerine geleceğin liderlik ekolünün bir
parçası olma fırsatı sunuyor.

12 Aralık 2016’da Boğaziçi Üniversitesi Gü-
ney Kampüs Büyük Toplantı Salonu'nda kura çe-
kimiyle genç lider adayları ve liderlerin eşleş-
mesi gerçekleşti. Yine aynı gün yine program
liderlerinden bazılarının katılımıyla ve Capital
Dergisi Yayın Direktörü Rauf Ateş'in yöneti-
minde, ‘21 Olsaydım’ konulu bir panel de dü-
zenlendi. Günümüz koşullarında 21 yaşında ol-

maları durumunda yaşamlarında hangi adımları
atacaklarını değerlendiren ve Yenibirlider Der-
neği gibi liderlik ekosistemine katkıda bulunan
paydaşları tartışan panelistler, gençlerden ge-
len soruları da yanıtladı.

“Network ağınızı genişletin”
21 Olsaydım Paneli çerçevesinde söz alan

panelistler şöyle konuştu: TÜSİAD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Cansen Başaran Symes 21 yaşın-

Yenibirlider Derneği'nin YBL21 programı kapsamında seçilen 19 başarılı lider adayı genç, çekilen
kurayla iş dünyasının 19 lideriyle eşleşti. Bu yıl YBL21 programının liderleri arasında bulunan
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes, Intel Türkiye CEO'su Burak Aydın,
Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih gibi iş dünyasının önemli isimleriyle ‘21
Olsaydım’ konulu bir panel düzenlendi. Liderler, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Burcu Tuvay / btuvay@ekonomist.com.tr
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rının belli bir döneminde mutlaka ABD'de oku-
ma ya da çalışma konusunda tecrübe yaşama-
larını tavsiye eden Sabancı, “Ayrıca bu yaşlar in-
sanın sınırsız hata yapabileceği yaşlar, deneyip
yanılsınlar ve bu şekilde doğrusuna ulaşsınlar.
Bugün 21 yaşında olsam sektör ayrımı yap-
maksızın kodlama öğrenirdim. Ayrıca pazarla-
ma bilgisinin her alanda çok ama çok önemli ol-
duğunu düşünüyorum, müşterinizi iyi tanıma-
nız şart” diye konuştu. 

Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tan-
su Yeğen gençlere düzenli olarak beyin an-
trenmanı yapmalarını önerdi. Mümkün oldu-
ğunca gezmelerinin, farklı kültürleri görmele-
rinin, değişik insanları tanımalarının, tecrübe-
leri bu şekilde edinmelerini önemle tavsiye eden
Yeğen, öte yandan iletişim ve özellikle hitabet
yeteneğinin iş hayatında çok önemli bir yeri ol-
duğunu da kaydetti. Bir kişiyi değerlendirirken
en çok önem verdiği özelliğin iletişim becerisi

olduğunu söyleyen Yeğen, sözlerini
şöyle sürdürdü: 

“Networkün çok önemli olduğu-
nu söyleyebilirim, arkadaşlık ve dost-
luğun asla kaybedilmemesi gerektiği-
ne inanıyorum, insanın hangi arkada-
şından nasıl bir yardım alabileceği hiç
belli olmaz. Bugüne dek kariyerimde
beni ilerleten başarılarım oldu. Çalış-
tıkça işinizi düzgün yaptıkça başarının
da otomatikman geldiğini düşünüyo-
rum, başarılı olmak ya da herhangi bir
unvan – ödül kazanmak için çalışmak
doğru değil. Ben 21 yaşında olsam sa-
nata, tarihe ve yaşadığım topraklardaki
kültürün temellerini öğrenmeye ön-
celik verirdim.”
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da olsaydım panelinde gençlere tavsiyelerde bu-
lundu. Symes, “Benim gençlere en önemli tav-
siyem, kendi kararlarını kendilerinin vermele-
ridir. Gençler hayallerine sınır koymadan, ge-
leceğin mesleği ne olabilir diye düşünmeli ve ka-
rarlarını bu yönde şekillendirmeliler. Gençlerin,
çocuk değil, birer birey olarak görüldükleri bir
ortamda büyümelerinin onlara en büyük hedi-
ye olduğunu düşünüyorum. Bunun yanı sıra
gençlere kendi ilgi alanlarının dışında farklı ko-
nularda da araştırma yapmalarını ve farklı sos-
yal ortamlarda bulunmalarını tavsiye ediyorum”
dedi.

Intel Türkiye CEO'su Burak Aydın ise genç-
lere aşkla yapacak bir iş bulmalarını, buldukla-
rı zaman işlerinde derinleşmelerini ve işin içi-
ne teknolojiyi de katmalarını tavsiye etti. Bir di-
ğer önemli konunun da network olduğuna dik-
kat çeken Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Biz içine kapanık bir toplumuz oysa ki ta-
nışacağınız her yeni bireyden başka bir konu-
da bilgi alabilirsiniz, yeni bir şey öğrenebilirsi-
niz. Daha çok insana dokunmaya vesile olan ve
fiziksel engelleri kaldıran günümüz dünyasında
gençler bu anlamda çok şanslı.”

“Taklit etmek yerine ilham alın”
Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İz-

zet Garih de gençlere, başarılı oldukları alanlarda
keşfetmek konusunda yardımcı olacak geri bil-
dirimlere açık olmalarını söyledi. Ayrıca, ‘ha-
zırlıkların' ve ‘fırsatların' birer çember olarak dü-
şünüldüğünde her ikisinin kesiştiği alanın şan-
slıların bölgesini oluşturduğuna dikkat çeken Ga-
rih, ek olarak alınacak temel muhasebe
bilgisinin de gençlere büyük fayda sağ-
layacağını sözlerine ekledi. Garih, “21
yaşında olsaydım ailemden ilerde akıl
danışabilmem için üç alandan insan-
la tanıştırmalarını isterdim; tıp, hukuk
ve muhasebe. Taklit etmek yerine il-
ham almak üzerine kurulu bir bakış
açısına sahip olun. Bu da sizlerin ken-
dinize has güzel özelliklerinizin orta-
ya çıkmasını sağlayacaktır” dedi. 

Sabancı Holding Enerji Grubu
Başkanı Mehmet Göçmen de bu dö-
nemin gençler adına çok büyük fır-
satlar barındırdığını söyledi. Özellikle
gençlerin 30 yıldan fazladır çok de-
ğişmeyen sektörlere dikkat etmeleri-

ni tavsiye eden Göçmen, şöyle devam etti: 
“Bu kadar büyük bir belirsizlik ortamı ay-

nı zamanda bir bu kadar da fırsat barındırıyor.
Gençliğimde teknolojiye daha yakından bakmayı
isterdim. Teknoloji, bugün de olduğu gibi gele-
cekte de temel şekillendirici unsur olmaya de-
vam edecek.  Dolayısıyla gençlere gelecek ile il-
gili planlarını yaparken ailelerinin ve çevrele-
rindekilerin söylediklerini dikkate almalarını an-
cak kendi yollarını kendileri çizmelerini öneri-
rim.” 

“Deneyip yanılın, doğruya ulaşın” 
Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Baş-

kanı Ali Sabancı, geçmişi konuşmak ya da ge-
leceğe yönelik değerlendirme yapmak yerine bu-
günü yaşamayı tercih ettiğini belirterek, ABD'de
siyaset okumak istediğini ancak iş dünyasına gir-
meye zorlandığını ve ekonomi okuduğunu söy-
ledi. Bugün 21 yaşında olan gençlere hayatla-

19 lider adayı lideri ile buluştu
YBL21 Programı kapsamında tüm başvurular, özgeçmiş değerlendirmesi, video
mülakat, envanter uygulaması ve yüz yüze mülakatlar olmak üzere dört
aşamalı bir değerlendirme sürecinden geçirildi. Süreci başarıyla tamamlayarak
Şubat 2016 itibarıyla yarı finale kalan 50 üniversite öğrencisi, Birleşmiş
Milletler'in ilan ettiği 17 Global Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi alanından birini
seçerek, iki ay içinde birer sosyal girişim projesi hazırlamakla görevlendirildi.
YBL21 kapsamında yarı finale kalan 50 öğrencinin sosyal girişim projelerinin
değerlendirilmesinin ardından, YBL21'e katılmaya hak kazanan 19 kişi
belirlendi. 12 Aralık 2016 günü Boğaziçi Üniversitesi'ndeki etkinlikte
gerçekleştirilen kura sonucunda 19 iş dünyası lideriyle eşleşen gençler,
projedeki çalışmalarına liderleri eşliğinde devam edecek. 

CEM GARİH
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ACLteslim 2014’ün eylül ayında Ali Serdar
Alemdar ve Fatma Taş tarafından kuruldu. Üni-
versite yıllarından beri tanışan ve girişimcilik ala-
kalı planlar yapan iki ortak, üniversite döneminde
fikirlerini hayat geçirme fırsatı bulamadı. Her iki-
si de farklı sektörlerde iş hayatına atılan Alem-
dar ve Taş, görüşmeye devam ettiler. Bu süreçte

lojistik, e-ticaret ve pazarlama gibi alanlarda de-
neyim edindiler. Ortaklar için dönüm noktası ise
e-ticaret dahil diğer her sektörde hızlı veya özel
teslimat çözümlerinin yeteri kadar olgunlaş-
madığını, mevcut çözümlerin ise teknolojiyi ye-
teri kadar kullanmadığını ve bu sebeple yeter-
siz kaldığını fark etmeleri oldu.

Bir yerden sonra artık sadece problemleri
konuşmanın yeterli olmayacağına karar vererek
çözüm bulmak için çalışmaya başladılar. Önce so-
runu nasıl çözebileceğini gerek lokal imkanlara
bakarak, gerek yurtdışındaki mevcut yenilikçi çö-
zümleri inceleyerek oturtmaya çalıştıklarını söy-
leyen Fatma Taş, “Tüm bunların ardından çö-
zümün kurye firmalarını müşteri talepleriyle an-
lık olarak eşleştirecek bir platform kurmak ol-
duğuna karar verdik. Başlangıç olarak da e-ticaret
sektörünü seçtik ve ilk müşterimiz olan ParkB-
ravo'yu bu çözüme ikna edip onlarla çalışmaya
başladık” diyor. Daha sonrasında projeleriyle İTÜ
Çekirdek'e kabul alan BigBang'te finalist olan Taş
ve Alemdar, yine bu süreçte tanıştıkları Can Pars'ı
ekiplerine eklediler. Böylece Fatma Taş CEO (Chi-
ef Executive Officer-İcra Kurulu Başkanı), Ali Ser-
dar Alemdar COO (Chief Operating Officer-
Operasyonlardan Sorumlu Başkan) ve Can Pars
CTO (Chief Technology Officer- Teknolojiden So-
rumlu Başkan) olarak şirkette görev paylaşımı
yaptı.

Yatırımla büyümesini hızlandıracak
2015 yılında aldığı yatırımla büyümesi hız-

lanan ACLteslim’i müşteri taleplerini, kurye ve
dağıtım firmalarının kapasitelerine ve uygun-
luklarına göre anlık olarak eşleştiren bir tekno-
loji firması olarak tanımlamak mümkün. Uber'e
benzer bu yaklaşımıyla klasik dağıtım firmala-
rından ayrışan şirketin, rakiplerinden en büyük
farklı B2B odaklı olması ve dört dikeyde de hiz-
met sunması.

Şirket, başta e-ticaret olmak üzere kişiye
özel mobil kurye hizmeti, Türkiye çapında söz-
leşme toplama/imzalatma hizmeti ve restoran-
lara özel talep bazlı paket servisi olmak üzere
dört farklı alanda hizmet veriyor. ACLteslim’in

Lojistik sektörünün
Uber’i olacak 

Müşteri taleplerini, kurye ve dağıtım firmalarının kapasitelerine
ve uygunluklarına göre anlık olarak eşleştiren bir teknoloji
firması olan ACLteslim, bugüne 40 binden fazla teslimat
gerçekleştirdi. Şirketin kurucu ortaklarından ve CEO’su Fatma
Taş, “2017'de şirketi aylık yüzde 40 büyütmeyi, işlem adetlerini
aylık 200 bin ile 300 bin bandına getirmeyi hedefliyoruz” diyor.

GARANTİPARTNERS

FATMA TAŞ
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sistemi oldukça basit. Şirket, mobil ve web ara
yüzleri aracılığıyla anlık siparişleri sahada bu-
lunan üye kurye ve dağıtım firmaları ile kapasite
ve uygunluğa göre anlık olarak eşleştiriyor. Üze-
rinden geçen hacim sayesinde uygun fiyatlara
ulaşan ACLteslim platformu üzerinden yapılan
her işlem için belli bir komisyon alıyor. 

Sözleşme topluyor
Şirketin verdiği hizmetlerden biri sözleşme

toplamak. ACLteslim, imza ve belge toplama iş-
lemlerini,  sunduğu arayüz üzerinden kolay bir
şekilde yönetmeye imkan veriyor. Dilerseniz sis-
teminize entegre oluyor. Tüm işlemler üç adım-
da çözülüyor. Birinci adımda müşteri talep oluş-
turuyor. İkinci adımda ise randevu alınıyor. Ta-
lep oluşturulduktan sonra anında operasyon sis-
teme düşüyor. Çağrı merkezi ekibi müşterileri
arayarak imza ve belge toplama işlemi için müş-
teriye uygun en yakın tarihe randevu alıyor ve
ilgili şehirdeki kuryeye yönlendirme yapıyor. Ran-
devu günü kurye gerekli belgeler ile müşterinin
adresine gidiyor. İmza ve belge toplama işlemi
yapıldıktan sonra, belgeler uygulama ile kapı-
da taranıyor ve anında ACLteslim arayüzüne dü-

sunuyor. Bu modelde de platform üzerinden ya-
pılan işlem başı cüzi bir ücret talep ediliyor.
Ağırlıklı olarak e-ticaret, giyim, yemek, telekom,
enerji ve sağlık gibi sektörlere hizmet veren şir-
ketin, dokuz kişilik bir ekibi var. Platforma üye
500'e yakın araçlı ve motorlu kurye bulunuyor.

Bugüne 40 binden fazla teslimat gerçek-
leştirdiklerini söyleyen Fatma Taş, “Aralık
2016 itibariyle aylık 15 bin işlem sınırını aştık.
2016 yılının başında aylık 50-100 işlem ade-
dinden bahsediyorken şu an aylık 15 bin işlem
adedine kadar ulaştık.  Ortalama aylık yüzde
55-60 arası bir büyüme söz konusu” diyor.
2017'de şirketin aylık yüzde 40 büyütmesi, iş-
lem adetlerinin aylık 200 bin ile 300 bin ban-
dına getirilmesi hedefleniyor.  Taş, 2017 ile bir-
likte rota optimizasyonu ve kapasite yönetimi
tarafında ciddi AR-GE'leri olacağını söylüyor.
2016 yılında Revo Capital ve ISA melek ağın-
dan birkaç melek yatırımcının ortaklaşa katıl-
dığı bir turda 250 bin dolarlık tohum yatırım-
la teknik altyapı ve ekibini oluşturan ACLtes-
lim, büyüme hızını arttırmak için yeni bir ya-
tırım turu açtı. Taş, sürecin devam ettiğini söy-
lüyor. 

Ayşegül Sakarya Pehlivan / asakarya@ekonomist.com.tr

şüyor.  Belge asılları üç gün içerisinde müşteri-
ye ulaştırılıyor. 

Aynı zamanda restoranların yemek sipar-
işlerini teslim eden bir sistemleri olduğunu söy-
leyen Taş, ACLteslim ile kurye maliyetlerini yüz-
de 40’a varan oranlarda düşürme ve teslimat hı-
zını artırma imkanı sunduklarını belirtiyor. 

Yüzde 40 büyüme hedefi var
Bunun dışında şirket, dağıtım firmalarına

operasyon yönetim platformu olarak da hizmet

ALİ SERDER ALEMDAR

CAN PARS

Ağlar girişimciler için çok faydalı
Kısa bir süre önce GarantiPartners ve BUBA Programı’na
dahil olan ACLteslim, bu süreçte mentor, yatırımcı, eğitimler
gibi pek çok konuda destek aldı. Bu ağların girişimciler için
çok faydalı olduğunu söyleyen Taş, “Biz de ACLteslim olarak
bu ağların en değerlilerinden olan GarantiPartners
bünyesinde olduğumuz için çok şanslıyız” diyor.

E-ticarette sistem nasıl çalışıyor?
� Müşteri sipariş ekranında teslimat seçenekleri arasında
‘Aynı Gün Teslimat’ seçeneği ile sipariş veriyor.
� Sipariş sonrası, ACLteslim müşterinin ihtiyacına göre en
uygun kurye/dağıtım ağını kalite algoritması ile belirliyor.
� Sipariş ile ilgili yönlendirilen kurye, paketi tam
zamanında teslim alıyor ve müşteriye doğru yola çıkıyor.
� Siparişi veren müşteri paketinin nerede olduğunu takip
edebilme imkanı var.
� Teslimat tercihine göre 3-5 saat ya da gün içinde teslim
ediliyor.
� Ürünün teslimi esnasında müşteriden alınan dijital imza
ya da onay sonrası e-ticaret firması bilgilendiriliyor.
� Teslimat sonrası müşteri bu hizmeti puanlayabiliyor.
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Türkiye’de kadın girişimcilerin sayısı her geçen
gün artarken, iş dünyasında başarılı olmuş ka-
dınların hikayeleri de geleceğin girişimcilerinin
yolunu aydınlatıyor. İş hayatına cesaretle girmiş
bu kadın girişimcilerden biri de ENS Piezoaygıtlar
Limited Şirketi’nin büyük ortağı ve sorumlu mü-
dürü Ebru Menşur Alkoy. Aynı zamanda Malte-
pe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fa-
kültesi’nde doçent olan ve aynı üniversitede Fen
Bilimleri Enstitüsü Müdürü olarak yöneticilik ya-
pan Alkoy, özgün fikirleri ile Türkiye’nin ithalat
odaklı bir alanda üretici olmasını sağlamış ve şim-
di de gözünü ihracata dikmiş bir isim. Alkoy ile
iş dünyasına adım atışını ve gelecek hedefleri-
ni konuştuk.

Kendinizi tanıtır mısınız? 
1977 doğumluyum. Lisansımı ve yüksek li-

sansımı fizik alanında yaptım. İki ayrı doktora de-
recesine sahibim. İkinci doktora derecemi de al-
dıktan sonra Sabancı Üniversitesi’nde doktora-
lı araştırmacı olarak çalışmaya başladım. 2013
yılında ise doçentlik derecemi aldım. 2009 yı-
lından beri Maltepe Üniversitesi’nde öğretim üye-
si olarak çalışıyorum. Türkiye Bilimler Akademisi
(TÜBA) 2013 Genç Bilim Adamı ödülü sahibiyim
ve TÜBA-GEBİP üyesiyim. TÜBİTAK projeleri yö-
netiyorum, 25’ten fazla uluslararası bilimsel ya-
yınım var ve aktif bilimsel çalışmalarıma li-
sansüstü öğrencilerimle devam ediyorum.

İş dünyasına nasıl adım attınız?
Tüm bu akademik görevlerimin yanında bir

“Yerli üretim tamam, 
şimdi sıra ihracatta”

kadın girişimci olarak kurduğum ENS Piezoay-
gıtlar Ltd. isimli şirketimin sorumlu müdürü ola-
rak da profesyonel iş hayatıma, 2012’den beri
devam ediyorum. Çalışma konularım hem mal-
zeme bilimi hem de katıhal fiziğinin ana konu-
larından olan elektronik malzemeleri içeriyor.
Elektronik malzemeler esasında hem sivil ve
hem de askeri uygulamalarda hayatımızın çok
içindeler fakat teknolojisi yurtdışında olduğu için
biz bunları fark etmiyoruz. Örneğin, şirketimi-
zin ana hedef ürünleri, sualtı sonar sistemleri-
nin mekanik sonar sistemlerinin üretimi üzeri-
ne. Sualtı denince aklımıza hemen denizaltılar,
canlılar, balık adamlar geliyor. Doğru fakat bu-
nun teknolojisini düşünmüyoruz. Askeri uygu-
lamada kullanılan bir denizaltıda ya da bir tor-
pidoda hem kendi konumu hem de hedef yer
tespiti için sistemler var. Yine bir balık sürüsü-

nün ya da balık adamın yaklaşıp yaklaşmadığı-
nı ya da yerini tespit etmek için kullanılan so-
narlarda bizim üretimini yaptığımız sistemler
mevcut. Biz bu sonar sistemlerinin mekanik ay-
gıt tarafını tasarlayıp üretiyoruz. 

Sizi girişimci olmaya iten etkenler ne oldu?
Kullandığımız yurtdışı kaynaklı ürünleri biz-

de yapabiliriz ve neden yapmıyoruz diye dü-
şündük. Böylece sadece bilimsel çalışma yapa-
rak bilgilerimizin kağıt üzerinde değil aslında
üretimi bizzat yapıp yerli ürün haline getirerek
kendi ürünlerimizi sıfırdan oluşturmuş olacak-
tık. Yerli üretim yapma ve ülkemizde neredey-
se hiç üretimi olmayan tamamen dışa bağımlı
olduğumuz bir alanda bir şeyler yapma fikri, be-
ni çok heyecanlandırdı ve motive etti. Bu şekilde
yine akademisyen olan eşimle firmamızı kurduk.
Şirketimiz TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi Teknolo-

Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde doçent olan ENS Piezoaygıtlar
Limited Şirketi’nin büyük ortağı ve sorumlu müdürü Ebru Menşur Alkoy, Türkiye’nin ithal ettiği
mekanik sonar sistemleri üretmeye başladıklarını söylüyor. Alkoy, “Dört yıldır geliştirdiğimiz
sistemler artık yurtdışında satılanlar ile rekabet edebilecek ölçüde. Bu nedenle yurtdışı
tanıtımına ağırlık vermek istiyoruz” diyor. 

Aram Ekin Duran / eduran@ekonomist.com.tr
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demisyen olan eşimin küçük ortak, benim de so-
rumlu müdür ve büyük ortak olarak yer aldığım
ENS Piezoaygıtlar Limited Şirketi’ni kurduk. Yi-
ne 2012 yılında KOSGEB’in AR-GE İnovasyon Des-
tek programına başvurduk ve aldık. Bu devlet
kaynaklı desteklerin bana katkısını hiçbir zaman
unutmayacağım. Bunların arttırılması ve özel-
likle katma değeri yüksek ürünlerin üretimi, ül-
kemizin geleceği için de desteklenmeli. 

Önünüzdeki 10 yılda şirketinizi nerede
görmeyi hedefliyorsunuz?

Biz bilimsel bilgimizi bir ürüne dönüştürmeyi
hayal ederek yola çıktık ve bunu dört senedir ar-
tan bir grafikle başarıyoruz. 10 senelik hedefle-
rim arasında ihracat oranımızı arttırmak var. Çün-
kü dört senedir geliştirdiğimiz sistemler artık
yurtdışında satılanlar ile rekabet edebilecek öl-
çüde. Bu nedenle yurtdışı tanıtımına ağırlık ver-
mek istiyorum. Bu ürünlerin birçoğu artık AR-
GE’si bitmiş son ürünler.  İç piyasada ise askeri
alanlar dışında sivil sistemler üzerine, özellikle
sağlık sektöründeki ultrason uygulamalar için ça-
lışmalar yapmak hedefim. Tüm bunlar için hem
fiziksel hem de finansal olarak yatırım yaparak
ölçülü şekilde büyümek istiyoruz. 
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ji Geliştirme Bölgesi içinde faaliyet gösteriyor. 
Bir kadın girişimci olarak iş dünyasında ne

tür zorluklar yaşadınız?
Çalışma konum itibari ile büyük çoğunlu-

ğu erkek egemen bir alandayım. Genellikle kav-
ram bile “bilim insanı” değil, “bilim adamı” şek-
linde oluşturulmuş. Bir ürün geliştirmek için, bi-
zim birçok alandan ve tasarlayacağımız aygıt-
lar için farklı sanayi kollarındaki insanlarla gö-
rüşmemiz gerekiyor. Ben bir soru sorduğumda
ya da görüşme yaptığımda, konuşmaya ilk baş-
ladığımda karşımdaki insanda bir süre ‘yetkili
kişi kim? Siz niye bu soruları soruyorsunuz?’ tav-
rı oluyor. Genellikle görece genç ve kadın olup
özellikle mekanik ve elektronik sistemler üze-
rine çalışılan bir sektörde yetkili olarak çalışan
çok az kişi var. İlk ikna etme ve muhatap olma
süreci zor. Erkekte ise bir ikna süreci yok, işe

çok daha hızlı giriş yapılıyor. Karşımdakinin yet-
kinliğimi cinsiyetçi açısından test etmesi üzücü.
Ama ülkeme inanıyorum, bu hızla değişecek. 

Şirketinizi kurar ve büyütürken hangi fi-
nansal desteklerden yararlandınız?

İki akademisyen olarak bilimsel altyapımı-
zın bu alanda bir üretim için yeterli olduğunu
biliyorduk fakat bunu nasıl ticari ürün haline ge-
tirebiliriz, diye düşünüyorduk. Bu süreçte T.C.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Tek-
nogirişim Sermayesi Desteği” programından ha-
berdar oldum ve 2012 yılındaki çağrıya, kurşun
içermeyen piezoelektrik malzemelerin yine
kendi geliştirdiğimiz özgün bir yöntemle üre-
tilmesi konusunda başvuru yaptım. İlk aşama-
yı geçerek mülakata çağrıldım ve mülakat so-
nunda Teknogirişim Sermayesi Desteği almaya
hak kazandım. Bu hibe desteği ile yine bir aka-

“Kadınlar, 
hayallerin seçmeli”
“Kadın girişimcilere hayallerini
gerçekleştirmek için sadece
hayallerini seçmeleri gerektiğini
bilmelerini söylemek isterim.
Hayallerimiz için aileden ya da
isteniyorsa çocuktan feragat
etmemiz baskısı var üzerimizde.
Öyle bir şey yok. Evet, çok zor
günler ve anlar geçiriyorsunuz
ama hiçbir şey girişimci
ruhunuzu bastırmanıza yol
açmamalı. En güzel duygu
şirkette ve işimle geçirdiğim
verimli bir gün sonrası
çocuklarımla geçirdiğim oyun
zamanları. Bunun için destek
önemli ve bu konudaki en büyük
tavsiyem kendilerini iyi
anlatsınlar. Hayallerimizin
peşinden gidelim, iyi gözlem
yapalım ve isteklerimizi net
şekilde aktaralım. Bence işin 
sırrı burada.” 

EBRU AKYOL
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Yapılan araştırmalara göre dünyada kurulan start
up’ların yüzde 90’ı aynı yıl batıyor. Türkiye’de
bu oran çok daha yüksek. Bu başarısızlığın; yan-
lış iş modeli, şirketlerin yeterli imkanlara sahip
olmaması, sermaye yetersizliği, ekip uyumsuz-
luğu, girişimcilik eko sisteminin yeterince geliş-
memesi gibi pek çok sebebi var. Bu noktada start
up’lara ve yeni kurulan şirketlere destek vermek
amacıyla kurulan kuluçka merkezleri kritik
önem taşıyor. Ücretsiz ofis alanı, birebir danış-
manlık, mentörlük programları, İK desteği, ma-
li destek, yatırımcı-girişimci buluşmaları, çekir-
dek sermaye desteği, muhasebe gibi temel ko-
nularda destek veren merkezler start up’ların

Işık Üniversitesi üç yılda 10
projeyi destekleyecek

ayakta kalmasını sağlıyor.
Son dönemde pek çok üniversite kendi bün-

yesinde kurduğu kuluçka merkezleriyle girişim-
cilere destek olmaya çalışıyor. Bunlardan biri de
Işık Üniversitesi oldu. Kısa bir süre önce üni-
versitenin İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi bün-
yesinde bir kuluçka merkezi kuruldu. Işık Üni-
versitesi Kuluçka Merkezi'nde önümüzdeki üç yıl
içinde en az 10 yeni fikrin kalıcı ve sürdürülebi-
lir şekilde ticarileştirilmesi hedefleniyor. FMV Işık
Üniversitesi inovasyon ve Girişimcilik Araştırma
Merkezi Direktörü Prof. Dr. Ali Beba, “Kuluçka
merkezimizin mevcut merkezlerden en büyük far-
kı, inovasyon ve girişimcilik alanında uluslararası
deneyime sahip sekiz üyeden oluşan danışma ku-
rulu sayesinde burada geliştirilecek ürün ve hiz-
metlerin tüm dünyaya derhal ulaşabilecek olması.
Ayrıca Işık Kuluçka Merkezi’nin IBM tarafından
da destekleniyor olması nedeni ile katılımcılara
teknoloji alanında önemli avantajlar sağlanıyor”
diyor. İnovatif projelere öncelik vereceklerini söy-
leyen Beba, kuluçka merkezine ilişkin soruları-
mızı yanıtladı.

Kuluçka merkezi ne zaman kuruldu? Bu mer-
kezi kurma fikri nasıl ortaya çıktı?

Işık Üniversitesi olarak İnovasyon ve Giri-
şimcilik Merkezi’mizde başta öğrencilerimiz,
akademisyenlerimiz ve mezunlarımız olmak
üzere girişimcilik ekosistemine katılmak isteyen
tüm gruplara farklı destekler sunuyoruz. Bunun
bir parçası olarak İnovasyon ve Girişimcilik Mer-

kezi bünyesinde Maslak kampüsünde 2016’nın
aralık ayında kuluçka merkezimizi kurduk. Mer-
kezimiz, Işık Üniversitesi’nde yapılan akademik
araştırmalar sonucunda ortaya çıkan yeni bilgi-
nin toplum için yararlı ürün ve hizmetlere dö-
nüşmesi için yapılan çok sayıda atılımın bir par-
çası olarak hayata geçirildi.

İlk destek verdiğiniz girişimden bahsedebilir
misiniz? Bu girişimi seçmenizi nedeni nedir? 

Kuluçkaya alınan ilk girişimci şirketimiz da-
ha önce, İstanbul Tourist Pass firmasını kuran
ve üniversitemiz 2014 yılı mezunu Buğra Cem Ab-
dullahoğlu’nun kurduğu şirket oldu. Buğra bu şir-
keti ile Işık camiası başta olmak üzere çocuklu
ailelerin sosyal etkinliklere daha etkin ve verimli
olarak katılımını sağlayan ve çocuklara özel eği-
tim programları sunmayı hedefliyor. Bu hedefi
ile kurulan bu ilk şirket Feyziye Mektepleri Vak-
fı’nın kurmuş olduğu eğitim kurumlarının temel
felsefesi olan iyi insan yetiştirmek prensipleri ile
örtüşüyor.

Bu merkezin özelliklerinden bahsedebilir mi-
siniz? Nasıl bir farklılık yaratacaksınız?

Kuluçka merkezimizin mevcut merkezlerden
en büyük farkı, inovasyon ve girişimcilik alanında
uluslararası deneyime sahip sekiz üyeden olu-
şan danışma kurulu sayesinde burada geliştiri-
lecek ürün ve hizmetlerin tüm dünyaya derhal
ulaşabilecek olması olarak belirlenmiştir. Ayrı-
ca Işık Kuluçka Merkezi’nin IBM tarafından da
destekleniyor olması nedeni ile katılımcılara tek-

Kuluçka merkezi kuran üniversiteler arasına Işık Üniversitesi de katıldı.  Önümüzdeki üç yıl
içinde en az 10 yeni fikrin kalıcı ve sürdürülebilir şekilde ticarileştirilmesi hedefleniyor. FMV Işık
Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Ali Beba, “Kuluçka
merkezimizde girişimcilere fiiksel mekan sağlamanın anı sıra onların tüm yönlerde gelişmesini
hedefleyen destek paketleri oluşturduk” diyor.

Ayşegül Sakarya Pehlivan / asakarya@ekonomist.com.tr

“Destek almalılar”
Girişimci adaylarının öncelikle
girişimcilik yolculuğuna bu
alanda kendilerine her
aşamada destek olacak
gruplarla yola çıkmalarını
önerdiklerini söyleyen Beba,
“İş fikrinin geliştirilmesinden
şirketleşme aşamasına kadar
etkin mentorluk, koçluk ve
diğer destekleri alarak
özellikle girişimcilik ağına
katılarak kendilerini
geliştirebilecekleri gruplarla
birlikte yer almalılar” diyor.  

ISIKUNI_EKO_girisim_OCAK.qxp:Layout 1  12/30/16  2:46 PM  Page 1



23OCAK 2017

noloji alanında önemli avantajlar sağlanıyor. 
Bu merkez aracılığıyla girişimcilik ekosis-

temine nasıl bir katkı sağlamayı hedefliyorsunuz? 
Işık Üniversitesi Kuluçka Merkezi ile daha

fazla girişimcinin girişimcilik ekosisteminde yer
almasını sağlayarak girişimcilik ekosisteminin ge-
lişmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. 

Önümüzdeki dönemde kaç projeye destek
vermeyi planlıyorsunuz? 

Kuluçka merkezimizde önümüzdeki üç yıl
içinde en az 10 yeni fikri kalıcı ve sürdürülebilir
şekilde ticarileştirmeyi planlıyoruz. Girişimci
solarak inovasyona dayalı start up’ların yer al-
masını istiyoruz.

Işık Üniversitesi olarak girişimcilere yöne-
lik verdiğiniz farklı destekler var mı?

İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi aracılığı
ile girişimcilere ve girişimci adaylarına peçete
üzerindeki iş fikirlerinin geliştirilmesi aşama-
sından kuluçka merkezine alındığı şirketleşme
aşamasına kadar olan tüm süreçte farklı yapı-
da ve içerikte destekler sunuluyor.

Önümüzdeki dönemde girişimcilere yöne-
lik yeni projeleriniz olacak mı? Bunlardan bah-
sedebilir misiniz? 

Kuluçka merkezimizin kurulması ile giri-
şimcilere vermekte olduğumuz hizmetler farklı
bir ivme kazanıyor. Bu sayede ileriki dönemde
üniversitemiz tarafından sağlanan girişimcilik eği-
timleri, mentor çalışmaları, şirketleşme destek-
leri farklı bir boyutta sunuluyor. 

Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin büyü-
mesi için neler yapılmalı?

Ülkemizde girişimcilik ekosisteminin büyü-
mesi için öncelikle daha fazla girişimcinin des-
teklenmesi gerekli. Bunun için bir taraftan doğ-
rudan bu girişimcilere verilen, diğer taraftan da
girişimcilere destek sağlayan kuluçka merkez-
lerine sunulan destek programlarının artması bü-
yük önem taşıyor. 

Merkezde girişimcilere ne gibi destekler veriliyor?
Işık Üniversitesi Kuluçka Merkezi’ne kabul edilecek girişimcilere sadece
fiziksel mekan sağlamanın yanı sıra onların tüm yönlerde geliştirilmesini
hedefleyen destek paketleri oluşturuldu. Buna göre;
� En başta girişimcilere inovasyon ve girişimcilik eğitimleri verilecek, 
� Alanında girişimciler için ilham kaynağı olmuş uzmanlarla birlikte çalışma
imkanları sunulacak. 
� Üniversiteye ait YapLab, AR-GE ve diğer laboratuvar hizmetlerinin
kullanımına imkan tanınacak. 
� Teknik ve idari konularda danışmanlık hizmeti sunulacak. 
� Girişimcilik kaynakları hakkında bilgi veya mentorluk verilecek.

PROF. DR. ALİ BEBA
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2000 yılında Güney Kore’de kurulan Netmarb-
le Games, Asya’da en hızlı büyüyen oyun şirketi.
4 bine yakın çalışanı bulunun Netmarble Ga-
mes’in dünya cirosu ise 1,5 milyar dolar. Şirke-
tin, 2013 yılından bu yana Türkiye’de de ofisi bu-
lunuyor. Hatırlanacağı üzere Netmarble, 2011 yı-
lında globalleşme kararı almasının ardından
farklı coğrafyalara açılma stratejisiyle 2013 yı-
lında Türk oyun şirketi JoyGame’i alarak Türki-
ye pazarına girdi. Netmarble Games’in İstanbul
merkezli ofisi Netmarble Turkey; Paramanya,
Wolfteam, MARVEL Future Fight ve Seven
Knights gibi başarılı oyunlar için pazarlama, ye-
relleştirme gibi hizmetler sunuyor. Türkiye’de
girişim destekleme platformu Startershub’ın da
kurucusu ve yatırımcısı olan Netmarble Games’in
Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nin yöneti-
mi ise bir Türk’e emanet.

Netmarble Games EMEA CEO’su Barış Özis-
tek, 2017’de şirketin Kore’de halka açılacağını
söylüyor. 2017’ye ilişkin bir başka hedef de şir-
ket satın almak. Oyun şirketi satın almak için böl-

“1 milyar dolarlık oyun
ihracatı yapılabilir”

gede aktif arayışları olduğunun altını çizen Özis-
tek, Türkiye’den de şirket alabileceklerinin bil-
gisini veriyor. Oyun pazarının Türkiye’de hızlı bü-
yümesinin önündeki engellerin kaldırılması ha-
linde 2023’te 1 milyar dolarlık oyun ihraç eder
hale gelinebileceğini söyleyen Özistek’le oyun
sektörü ve Netmarble üzerine konuştuk.

Dünyada oyun pazarı ne kadarlık bir bü-
yüklüğe ulaştı? Netmarble bu pazardan ne ka-
dar pay alıyor?

PC, konsol ve mobil oyun pazarının toplam
büyüklüğü 100 milyar dolar. Gün geçtikçe de bü-
yüyor. Büyüme ise daha çok mobil oyun tara-
fında. Bugün mobil oyun pazarının dünyadaki
büyüklüğü 37 milyar dolara ulaşmış durumda.
Netmarble ise dünyanın en büyük 10 oyun fir-
masından biri. 2016 ciromuz 1,5 milyar dolar.

Türkiye’de pazarın büyüklüğü nedir?
Yaklaşık 700 milyon dolar civarında. 280

milyon doları ise mobil oyundan geliyor. Oyun
üretimi konusunda Türkiye özellikle bölgesin-
de çok başarılı. Türkiye’de bu alanda şirket sa-
yısı 100’e yakın. Ancak başarılı ve oyun ihraç
eden şirket sayısı henüz bir elin parmaklarını
geçmiyor.

4.5 G’ye geçiş oyun özellikle de mobil oyun
pazarını nasıl etkiledi?

Akıllı telefon oyun severlere pek çok avan-
taj sağlıyor. En büyük avantajı ise her istediğin
yerden oyun oynayabilme imkanı. Türkiye’de
4.5G’ye geçilmesi tabii ki oyun sektörünü bü-
yüttü. Çünkü kaliteli ve zengin içerikli oyunla-
rın sürekli internet bağlantısının yanında, hız ve
stabiliteye de ihtiyacı var. 4,5G bunu sağlıyor.
Öyle ki birçok oyun şirketi bazı oyunlarını bu böl-
geye açmıyordu. 4.5G ile birlikte yeni oyunlar
geldi. Sektör büyüyor ve büyümeye de devam
edecek. Zaten 2011- 2016 yılları arasında aile-
lerin ve devlet tarafının oyuna bakışı da değiş-
ti. İnanılmaz bir değişim ve dönüşüm yaşandı
sektörde. 

Netmarble Games Güney Kore’de kurulmuş ve dünyaya yayılan bir oyun şirketi. 2013 yılında
JoyGame’i satın alarak Türkiye pazarına giren şirketin EMEA CEO’su Barış Özistek, Türkiye’de
oyun pazarının gelişmesinin ekonomi için önemli olduğuna vurgu yapıyor.  Özistek,  başarılı oyun
şirketlerinin üreteceği ve popüler hale gelen 5-6 oyunun çıkması halinde, 2023’de sadece oyun
ihracatında 1 milyar dolarlık gelir elde edilebileceğini söylüyor. 

Fatoş Bozkuş / fbozkus@ekonomist.com.tr
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şılabiliyor mu? Başarı kriterleri listesi var mı?
Teknik bilgi birikimi şart. Ama şu anda mo-

bil store’larda 500 bin oyun var ve bir oyuncu
3-4 oyun oynayabiliyor. Kısacası çok ciddi bir re-
kabet var ve hangi oyunun başarılı olacağını ön-
ceden bilmenin imkanı yok.

Siz yatırım yaparken oyun şirketlerinde
hangi kriterleri dikkate alıyorsunuz?

Ekibin tutkusu önemli. Teknik olarak kap-
asitelerine bakıyorum. Oyunun görsellerini ta-
sarlayabilecekler mi, fikri hayata geçirebilecek
ekibi oluştururken nelere dikkat ediyorlar gibi
detaylar önemli. Araştırmacı olmak ve rakiple-
ri takip etmek önemli. Ayrıca fikre değil haya-
ta geçene yatırım yapmaktan yanayım. Kısaca-
sı başarılı olacak ekibi tahmin ediyorsunuz ama
çılgınlık haline dönüşecek oyunu tahmin ede-
miyorsunuz.

Popüler oyunların türü değişiyor mu?
Tabii ki. Mobil oyun pazarının gelişme sü-

recinde daha kolay oyunlar popülerdi. Şimdi ise
komplike, daha gelişmiş oyunlar öne çıkıyor. 
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Değişim ve dönüşüme rağmen başarılı ve
oyun ihraç eden şirket sayısının bir elin par-
maklarını geçmediğini söylediniz.  Başarılı
oyun şirketleri kurulmasının önündeki engel ne?

Oyun en riskli yatırım alanı. Bir oyun ge-
liştirmek için minimum 1 milyon dolar harcı-
yorsunuz. Oyun beğenilmezse paranız çöpe gi-
diyor. Ki ortalama kaliteli bir oyunun maliyeti
20-30 milyon dolarlara çıkıyor. Yatırımcılar bu
nedenle oyun şirketlerine yatırım yapmak iste-
miyor.  Oyun pazarında bir şirkete yatırım yap-
mak yerine, 4-5 şirkete aynı anda yatırım ya-
pıp riski dağıtmak gerekiyor. Çok sayıda yatırım
yapacak finansal gücün olması lazım. Bu nok-
tada devlet desteği gerekiyor.

Devletin desteği var, bu yetersiz mi?
Oyun sektörü kritik, desteklenmesi gereken

sektörler arasında ama devlet destekleri sektörle
uyumlu değil. Dünyada oyun ve animasyon sek-
törüne yatırım yapacak fon oluşturulduğunda
devlet de aynı oranda fona para koyup, fonu bü-
yütüyor. Böylece daha çok şirkete yatırım ya-

pıp riski dağıtma fırsatı sunuyor. 20 şirkete ya-
tırım yapılıyorsa 5’i başarılı oluyor. Başarılı olan
şirket sayesinde devlet de para kazanıyor. Ofis,
ekipman, personel maliyetlerinin karşılanması
gibi klasik devlet desteklerinde de kaynakların
en verimli şekilde kullanılmasını beraberinde ge-
tiriyor. Bu konuda devlet mercileriyle görüş-
melerimiz sürüyor.

Siz Startershub’da benzer bir şey yapıyor-
sunuz değil mi?

Evet. MV Holding, Gedik Holding, Bahçe-
şehir Üniversitesi ve Netmarble’ın oluşturduğu
fon var. Orada programlar açıyoruz. Örneğin
oyun programı açıyoruz ve aynı anda 7-8 giri-
şime yatırım yapıyoruz.

Başarılı oyun şirketlerinin artmasının eko-
nomiye nasıl bir etkisi olur?

Türkiye’de 6 yıl içinde 30 tane firma yük-
sek kaliteli oyun geliştirse ve bunların 5-6 ta-
nesi popüler olsa 2023’de 1 milyar dolarlık ih-
racat yapılabilir. 

Bir oyunun başarılı olacağı önceden anla-

2017 hedefleri 
Netmarble Games, 2017’ye pek
çok hedefle girdi. En önemli hedef
Kore borsasına açılmak. Yıl içinde
kendilerinden birkaç satın alma
haberi gelebileceğini söyleyen
Barış Özistek konuşmasın şöyle
sürdürüyor: “2017’de bizim
birkaç tane önemli hedefimiz var.
Oyun sektöründe satın almaya
istekli,  yatırım fırsatlarını
kollayan bir şirketiz. Türkiye’den
bir şirket daha alabiliriz. Aktif
arayış içindeyiz bölgede.” 

BARIŞ ÖZİSTEK
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“KOBİ’ler de özel yazılım
kullanabilecek”

Yazılım sektörü, bilgi ve iletişim teknolojilerin-
deki büyümeye paralel olarak son yıllarda po-
tansiyelini hızla artırıyor. Yazılım ürün ve hiz-
metlerinin farklı birçok alanda kullanılması, sek-
törü büyüten en önemli özelliklerin başında ge-
liyor. Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD)
açıkladığı son veriler de bu kanıyı doğruluyor.

Buna göre, 2015’te bilgi ve iletişim tekno-
lojilerinin toplam sektör büyüklüğü, 2014’e gö-
re yüzde 18 artışla 83,1 milyar TL’ye ulaştı. Sek-
törü oluşturan iki ana unsurdan biri olan bilgi
teknolojileri yüzde 19 büyüyerek 27,4 milyar TL,
iletişim teknolojileri ise yüzde 17 büyüyerek 55,7
milyar TL hacim elde etti. Bilgi teknolojileri sek-
törünün alt kategorilerinden yazılım ise 2015 iti-
barıyla 9,7 milyar TL büyüklüğe sahip. 2011’de
bu rakamın 1,3 milyar TL olduğu düşünüldü-
ğünde, kat edilen yol azımsanmayacak kadar bü-
yük.

Düşük verimliliğe çözüm
Sektördeki hızlı gelişim bu alanda faaliyet

gösteren şirketlerin sayısını da artırıyor. Temeli
1999’da atılan EMS Grup’un bünyesinde, yüzde
100 yerli sermayeyle 2008’de kurulan EMS Ya-
zılım da bu şirketlerden biri. Müşteri ihtiyaçla-
rına özel teknolojik çözümler üreten EMS Yazı-
lım, şirketlerin kurumsal yapıya geçişlerinde özel
danışmanlık hizmeti de veriyor. Şirket, Türki-
ye’nin yanı sıra Rusya, Yunanistan, Bulgaristan,
Mısır, Fas ve Dubai’de de teknik destek ve da-

ERP çözümlerinde verimliliğin düşük olduğunu gözlemleyen EMS Yazılım, dört yıllık AR-GE
çalışmasıyla Octopod Yazılım Geliştirme Platformu’nu hayata geçirdi. Octopod ile kod yazmadan
yazılım yapmanın ve KOBİ’lerin özel yazılım kullanabilmesinin önünün açılması hedefleniyor.
“Octopod özelinde 2017 yıl sonunda yüzde 500 büyüyeceğiz” diyen EMS Yazılım Yönetim Kurulu
Başkanı Şenol Balo, Octopod’u başta Avrupa olmak üzere 20’den fazla ülkeye de ihraç edecek.

Ceren Oral / coral@ekonomist.com.tr

ŞENOL BALO
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lan Octopod, kullanıcısının iş büyüklüğüne ve is-
teklerine göre ölçeklendirilebiliyor. İhtiyaç tek bir
modül olabileceği gibi süreçlerin tamamı da Oc-
topod üzerinde ele alınabilecek şekilde oluştu-
rulmuş. Bu nedenle Şenol Balo, KOBİ’lerin de hol-
dinglerin de iş süreçlerini Octopod üzerinde yö-
netebileceğine ve klasik metotlara oranla altı-
20 kat arası hız sağlayacağına dikkat çekiyor.
Platformun; finans, muhasebe, kamu, sağlık, eği-
tim, otomotiv, gıda ve inşaata kadar uzanan çok
geniş alanlara çözüm üretebilen esnek bir yapıya
sahip olduğunu da sözlerine ekliyor.

Ekim ayından bu yana 100’ün üzerinde pro-
jeyi tamamlayan Octopod’un şu anda aktif 7 bin
kullanıcısı var. Garanti Koza İnşaat, Eczacıbaşı
E-kart, Raymarine Elektronik, Pimsa Adler Oto-
motiv,  Univar Kimya, Gedore El Aletleri,  Şiteks
Tekstil, Calinos Holding iş süreçlerini Octopod
ile yöneten şirketler arasında yer alıyor.
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nışmanlık konularında faaliyet gösteriyor.
EMS Yazılım, geçtiğimiz ekim ayında Oc-

topod Yazılım Geliştirme Platformu adındaki ye-
ni hizmetini pazara sundu. 5 milyon TL yatırımla
hayat geçirilen Octopod, dört yıllık AR-GE ça-
lışması, 15 bin saati aşkın test ile uygulama ve
100’ü aşkın uygulama sonunda müşterilerin kar-
şısına çıkarıldı. EMS Yazılım Yönetim Kurulu Baş-
kanı Şenol Balo, Octopod’u kurumsal kaynak
planlaması (ERP) çözümlerinde yerli ya da ya-
bancı teknoloji tarafından müşterilere önerilen
çözümlerin yetersizliğinden yola çıkarak oluş-
turduklarını kaydediyor. ERP’nin ana hedefini
‘kaynakların etkin kullanımı’ olarak açıklayan Şe-
nol Balo, mevcut yazılım ürünleriyle bu etkin-
liğin sağlanamadığı kanaatinde. Bu görüşünü,
“Sektördeki hazır paket yazılımlarla verimliliğin
yüzde 65’te kaldığını gözlemledik. Çünkü hazır
yazılımın şirkete özel geliştirilip uygulanması 12-
18 ay arası değişiyor. Ancak bu esnada ihtiyaçlar
ve insan kaynağı değişebiliyor” diyerek açıklı-
yor.

Hedef, Avrupa pazarı
Özellikle KOBİ’lerin kendi yapı ve işleyiş-

lerine göre özelleştirilmiş yazılımlara maliyet-
lerin yüksekliği nedeniyle erişmekte yaşadıkla-
rı güçlük de EMS Yazılım’ı bu platformu oluş-
turmaya yönelten etkenlerden biri olarak öne
çıkıyor. Şirkete göre özelleşmeyen yazılımlar, sü-
reçleri uzattığı gibi raporlamaları aksatabiliyor.
Bu da verimlilikte düşüşü beraberinde getiriyor.
Şenol Balo, yıllardır karşılaştıkları bu sorunla-
ra çözüm olarak geliştirdiklerini Octopod’un, ERP
yazılım sektöründeki ilk özel yazılım geliştirme
platformu olduğunun altını çiziyor.

EMS Yazılım, Octopod özelinde 2017 yıl so-
nunda yüzde 500 büyüme hedefliyor. Octopod’u
yurtdışına da taşımak isteyen şirketin radarın-
da Avrupa pazarı var. Hâlihazırda İngiltere ve
Dubai ile görüşmeler sürüyor. EMS Yazılım, beş
yıl içinde yıllık minimum 20 milyon TL yazılım
ihracatı yapmayı ve 20’den fazla ülkeye ulaşmayı
da planlıyor. Octopod ise bu hedefteki en yük-
sek paya sahip ürün olarak başı çekiyor. 

Platform nasıl kullanılıyor?
Octopod iki farklı süreçte kurumla buluşa-

biliyor. Kurumlar kendi ekiplerinden arkadaş-
larını Octopod Akademi’ye göndererek eğitim
almalarını sağlayıp kendi içlerinde ihtiyaç duy-

dukları yazılımları Octopod üzerinde yazmayı
tercih edebiliyor. Diğer bir yöntem ise Octopod
Mutfak. Burada şirketlerin iş süreçleri analiz edi-
liyor ve ona göre yazılım hazırlanarak müşte-
rilere sunuluyor.

İnternet olan her yerden geliştirme plat-
formuna erişilerek tasarım yapmayı mümkün kı-

“Dokuz saatte herkes yazılımcı olacak”
SEKTÖRE YAZILIMCI KAZANDIRIYORUZ: Yazılım sektöründe nitelikli
eleman açığı bulunuyor. Yeni mezunlar bu sektörde iş bulamadıklarından başka
sektörlere yöneliyor. Çünkü yazılım geliştiricisi olarak mezun olduklarında,
tecrübe eksikliği nedeniyle iş bulmaları neredeyse imkânsız hale geliyor. Bu
açıdan Octopod ile yazılımcı olmak isteyenlere hızlı bir kariyer başlangıcı vaat
ediyoruz ve sektörün yazılımcı sorununu ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. 
KOBİ’LER İÇİN AVANTAJ: Octopod Akademi’de her salı günü, bedelsiz olarak
sunulan dokuz saatlik eğitimin sonunda bir üniversite öğrencisi ya da yeni
mezun, şirkete özel yazılım geliştirebilecek kapasiteye ulaşabiliyor. Böylece
yazılım geliştirebilecek en az üç yıl deneyimli bir yazılımcıyı maliyet nedeniyle
bünyesinde bulunduramayan KOBİ’ler de bu açığı kapatabiliyor. 
ÜCRETSİZ KULLANIM: Akademiye katılmak için akademi@octopod.com.tr
adresine mail atmak yeterli. Yazılımcı olan ya da olmak isteyen herkesin kayıt
yaptırarak katılabileceği eğitimin sonunda, sertifika almaya hak kazananlara
Octopod Hızlı Yazılım Geliştirme Aracı kullanımını da ücretsiz olarak
sunuyoruz. 

“Yazılımda ciddi çalışmalara ihtiyaç var”
“2016 yıl sonunda; yazılım pazarının 12 milyar TL’ye, yazılım ihracatının 1,7
milyar TL’ye ulaşmasını tahmin ediyorum. Ancak yazılım ihracatındaki bu
rakamın ülke sektör performansımızın üç katı gerisinde olduğunu
düşünüyorum. Yüzümüzü Ortadoğu’dan öte, Avrupa ülkelerine çevirmemiz
gerekiyor. 2023’te Türkiye’nin yazılım ihracatında hedefi, 10 milyar dolar.
Bunu gerçekleştirebilmek için sektörün ciddi çalışmalara ihtiyacı var.
Sektördeki mevcut genç nüfus ve mezun gençlerin istihdama katılması için
doğru politikalar ve yöntemler geliştirilebilirse, yazılımda büyük gelişmeler
elde edebiliriz.”
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Türkiye’de e-ticaret sektörünün 24,7 milyar TL bü-
yüklüğe ulaştığı tahmin ediliyor. E-ticaretin genel
perakende içindeki payı ise 2 civarında. Aynı ora-
na dünyada ortalamasına bakıldığında yüzde 7,
İngiltere’de yüzde 11. Yani Türkiye’nin e-ticaret ala-
nında hala ciddi bir büyüme potansiyeli var. Bu
nedenle e-ticaret girişimciler için cazibesini ko-
rumaya devam ediyor. E-ticaretin farklı alanları-
na yönelik pek çok yeni yatırım mevcut. Bunlar-
dan biri de Marketinf.

E-ticaret sitesi kurmak isteyenlere alt yapı
sağlayan Marketinf, her ikisi de Boğaziçi Üniver-
sitesi mezunu olan Demircan Çelebi ve Barış Pa-
laska‘nın ortak girişimi olarak kuruldu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde okumaya başladı-
ğında programlamaya ilgi duyan Demircan Çele-
bi, bir gün kendi şirketini kurmaya kadar verdi-
ğinde bilgi ve tecrübe edinmek için bir start up’ta
çalışmaya karar veriyor. Böylece VC destekli bir
girişimde yazılım geliştirici olarak çalışmaya
başlayan Demircan, “Okulda ‘Bir teknoloji start up’ı
nasıl kurulur?’ dersinin verildiğini görünce kay-
doldum ve orada şu anki ortağım Barış Palaska
ile tanıştım. Birlikte birkaç freelance iş yapıp çe-
şitli projeler geliştirdiğimiz 1-1,5 yıldan sonra şu
an üzerinde çalıştığımız fikir ortaya çıktı” diyor.

Pes etmek yok!
Marketinf için çalışmaya başlayan ortaklar

benzer projelerin yapıldığını görse de pes etmi-

yor. Daha iyisini yapabileceklerini düşünerek
projelerini geliştirmeye devam ediyorlar. O sıra-
da bir teknoloji şirketinde çalışmaya başlayan Pa-
laska’yı da bu işe odaklanma konusunda ikna eden
Çelebi, süreci şu şekilde anlatıyor:

“Hemen hemen aynı zamanlarda Barış'a işi
bırakıp bunun üzerinde çalışmanın iyi olabilece-

e-ticaret sitelerine
alt yapı sağlıyor

E-ticaret sitesi kurmak isteyenlere alt yapı sağlayan Marketinf,
her ikisi de Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Demircan Çelebi
ve Barış Palaska tarafından kuruldu. Bugüne kadar 20 projeye
hizmet verdiklerini söyleyen Çelebi, “2017 sonu için hedefimiz en
az 100 platformun altyapısını sağlamak. Şu anda ekibimiz dört
kişi ve bu sayıyı artırmaya devam ediyoruz” diyor.

GARANTİPARTNERS

DEMİRHAN ÇELEBİ - BARIŞ PALASKA
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ğini, yatırımcılara da burada bir fırsat olabilece-
ğini göstermeye çalıştım. Böylece 2016 Ocak'ta şir-
ketleştik. Şubat'ta Barış bana katıldı.” 

75 bin dolar destek olacak
İkili birkaç ay içinde String Ventures'dan 75

bin dolarlık bir melek yatırım alıyor. Marketinf’nin
yaptığı iş kısaca girişimcilerin online pazaryeri kur-
masını kolaylaştırmak olarak özetlenebilir. Airbnb,
n11 gibi başarılı pazaryeri örneklerinin sayısını ço-
ğalmasını hedefleyen ikili, farklı dikeylerde böy-
le platformlar oluşturmak isteyen girişimcilere ve
şirketlere destek veriyor. 2016’da iyi bir yazılım
oluşturmayı ve bunu müşterilerin web arayü-
zünden kendilerine bir platform oluşturabilecek-
leri şekilde otomatikleştirmeyi başaran ortakla-
rın, şu anda Software as a Service şeklinde ad-
landırılabilecek bir çözüm bulunuyor. Yani giri-
şimciler direkt olarak Marketinf sitesi üzerinden

hedefliyoruz” diye konuşuyor. Marketinf, ürünler,
servisler, dijital varlıklar için pazar yeri ya da on-
line seri ilan servisi açmak isteyen tüm girişimci-
lere özel çözümler sunabiliyor. Şirketin gelirleri ise
sağladığı altyapı karşılığında aldığı kurulum ve ay-
lık olarak bedellendirilen servis ücretinden geli-
yor.

Ödeme altyapısı için Türkiye’de iyzico ve yurt-
dışında ise Stripe ile entegrasyon sunan Marke-
tinf’nin ağırlıklı olarak yoğunlaştığı bir sektör bu-
lunmuyor. Diğer taraftan Çelebi, hizmet verdikleri
girişimcilerin çoğu zaman için benzerlik göster-
diğini söylüyor. String Ventures'dan 75 bin dolarlık
bir melek yatırım alan ortaklar, şimdilik yeni bir
yatırım arayışında değil. 2016 boyunca Garanti-
Partners ve BUBA’dan destek aldıklarını söyleyen
Çelebi, “Girişimcileri destekleyen bu yapılar çok
önemli. Networking, ofis alanı gibi pek çok konu-
da destek aldık ve almaya devam ediyoruz” diyor. 

Ayşegül Sakarya Pehlivan / asakarya@ekonomist.com.tr

kendilerine bir platform oluşturup, ayarlarını ya-
pıp kendi internet adreslerinde çözümü kullan-
maya başlayabiliyorlar. Bugüne kadar 20 giri-
şimciye hizmet verdiklerini söyleyen Çelebi, “2017
sonu için hedefimiz en az 100 platformun altya-
pısını sağlıyor olmak. Şu anda ekibimiz dört kişi
ve bu sayıyı artırmaya devam ediyoruz” diyor.

Hız ve fiyat avantajı sunuyor
Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofi-

si’nde konumlanan Marketinf, pazarda hız ve fi-
yat açısından sunduğu avantajlarla fark yaratmayı
hedefliyor. Marketinf, açık kaynak kodlu pazar ye-
ri platformu Sharetribe ve SaaS tabanlı Mirakl gi-
bi popüler servislerin arasında bir segmentte yer
alıyor. Online pazar yeri altyapısı servisiyle öne çık-
tıklarını söyleyen Çelebi, “Rakiplerimizden proje-
leri hızlıca hayata geçirirken özelleştirme ihti-
yaçlarına cevap verebilme yönümüzle farklılaşmayı

Hala ciddi bir büyüme potansiyeli var
Bilişim Sanayicileri Derneği rakamlarına göre Türkiye’de e-ticaret sektörü 2015
yılında yüzde 31 oranında artış göstererek 24,7 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştı.
En hızlı büyüyen alanlardan biri olan online pazaryerinin büyüklüğü 3.8 milyar
TL civarında. Türkiye’deki en büyük 10 perakende şirketi, tüm perakende
sektörünün cirosunun yüzde 57’sini (yaklaşık 47,5 milyar TL) oluşturuyor. Bu
10 markadan 5’inin bir e-ticaret sitesi henüz yok. En büyük 100 perakendeciye
bakıldığında ise e-ticaret sitesine sahip olma oranı yüzde 35’te kalıyor.
Perakende sektöründeki en yüksek ciro oranı süpermarket kategorisinde. İlk
100 içerisinde 17 süpermarket var ve yaklaşık 42,6 milyar TL ciro yapıyor.
Ancak bu 17 markanın 13’ünün e-ticaret sitesi bulunmuyor. Dünyanın en büyük
50 perakendecisinin 39’u e-ticareti kullanıyor ve tüm kanallarda (omni-
channel) pazarlama yapıyor.

Türkiye’de e-ticaret sektöründe alt kırılımlar
Türkiye’de e-ticaret sektöründe alt kırılımlar
Tatil-Seyahat: 8,9  milyar TL  (yüzde 31 yıllık büyüme)
Sadece Online Perakende: 8,5 milyar TL  (yüzde 32 yıllık büyüme)
Çok Kanallı Perakende: 4,8 milyar TL  (yüzde 33 yıllık büyüme)
Online Pazaryeri: 3,8 milyar TL (yüzde 40  yıllık büyüme)
Online Bahis: 2,5 milyar TL (yüzde 22 yıllık büyüme)
Online- Çok Kategorili: 2,2 milyar TL (yüzde 28 yıllık büyüme)
Online – Özel Alışveriş: 1,8 Milyar TL (yüzde 27  yıllık büyüme)
Online – Dikey: 0,7 Milyar TL (yüzde 17 yıllık büyüme) 
Çok Kanallı – Elektronik: 1,8 Milyar TL (yüzde 35 yıllık büyüme)
Çok Kanallı – Giyim & Ayakkabı: 0,8 Milyar TL (yüzde 25 yıllık büyüme)
Çok Kanallı – Ev & Dekorasyon: 0,5 Milyar TL (yüzde 34 yıllık büyüme)
Çok Kanallı – Eğlence & Kültür : 0,3 Milyar TL (yüzde 27 yıllık büyüme)
Çok Kanallı – Diğer : 1,3 milyar TL  (yüzde 36 yıllık büyüme)
Kaynak: Bilişim Sanayicileri Derneği
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Organizasyon sektörü, spor, düğün, kurumsal
etkinlik, özel parti gibi pek çok farklı alanda
büyüyor. Son yıllardaki büyüme ivmesiyle gi-
rişimcilerin de dikkatini çeken sektör, başarı-
lı girişimcilik örneklerine ev sahipliği yapıyor.
Bunlardan biri de AdStation. 1986 doğumlu
Muhittin Palazoğlu kardeşleriyle birlikte kur-
duğu AdStation’ı sekiz yılda 100 milyon TL ci-
rolu bir şirket haline getirdi.

Palazoğlu’nun öyküsü üniversite eğitimi
için Bolu’dan İstanbul’a taşınmasıyla başlıyor.
Üniversite eğitimi sırasında bir kurumsal ile-
tişim ve danışmanlık firmasında yarı zaman-
lı olarak işe başlayan Palazoğlu hikayesini şöy-
le anlatıyor:

“Aslına bakarsanız küçük yaşlarımdan iti-
baren hep ticaretin içindeydim. Ailem bana her
okul tatilinde çeşitli yerlerde çıraklık yaptır-
dı. Ticaret hayatını bizzat sahadan öğrenme-
mi istediler. Üniversite eğitimim sırasında okul-
da öğrendiklerimin tek başına yeterli olma-
yacağının farkındaydım.”

Ülker’le anlaştı
Böylece Palazoğlu, okurken bir taraftan

da 2,5 yıl boyunca spor karşılaşmalarından dev
konser organizasyonlarına, halı saha turnu-
vasından pist yarışlarına, bir binaya asılacak
reklam panosundan kulübe sponsor olacak
markanın yönetimine kadar her türlü işi ya-
pıyor. 2008 yılında ise iki kardeşiyle birlikte

Lüks organizasyon
işine girdi

Ülker'in spor sponsorlukları için başladığı etkinlik-organizasyon işini büyüterek AdStation’ı kuran
Muhittin Palazoğlu, şimdi de 214 Event Co. markasıyla lüks organizasyon işine girdi. Düğün,
kurumsal organizasyon, parti gibi lüks davet organizasyonları düzenleyeceklerini söyleyen
Palazoğlu, 2017 yılı içerisinde 20 büyük organizasyon üzerine çalıştıklarını söylüyor. Palazoğlu,
önümüzdeki yıl lüks organizasyon işinde yüzde 100 büyüme hedefliyor. 

Ayşegül Sakarya Pehlivan / asakaryal@ekonomist.com.tr

MUHİTTİN PALAZOĞLU
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kendi şirketini kurmaya veriyor. Ülker’le el sı-
kışarak grubun tüm spor etkinliklerini yönet-
meye başladıklarını söyleyen Palazoğlu, “Hem
geçmiş yıllardaki know how, hem Ülker’le ge-
len kurumsal firma/müşteri ilişkisinin iyi yöne-
timi sonrası sektördeki diğer markalarla da iş-
birliklerimiz başladı. Yıllar geçti, işlerimizin kap-
samı büyüdü, etki alanımız genişledi ve sek-
tördeki en büyük firmalardan birisi haline gel-
dik” diyor. AdStation bugün etkinlik, spor, out-
door, dijital ve TV olmak üzere beş farklı alan-
da, 50’nin üzerinde markaya hizmet veriyor.
Bünyesinde 80 kişilik sabit bir ekibi ve 2 binin
üzerinde yarı zamanlı çalışanı bulunan şirketin
müşterileri arasında Ülker, THY, Türk Telekom,
Samsung, Yandex gibi kendi alanlarında sek-
törün lider firmaları yer alıyor. 

Lüks işine girdi
Ajansın en önemli ayağını ise spor organi-

zasyonları oluşturuyor. 2013 yılında Fenerbah-
çe’nin ve 2014 yılında Galatasaray’ın şampi-
yonluk kutlamalarını organize eden şirket, her
iki kutlamada da 40 tır malzeme kullandı ve 450
kişilik ekiple çalıştı. Türkiye’de spor organizas-
yonlarını ilk başlatan şirketlerden biri olan Ad-

Station, maraton, tekne yarışları gibi organi-
zasyonlar da düzenliyor.  Yine birçok markanın
kurumsal organizasyonlarını düzenlediklerini
söyleyen Palazoğlu, şimdi de 214 Event Co. mar-
kasıyla lüks organizasyon işine girdi. 

Bu işin müşterilerin talepleri doğrultusun-
da ortaya çıktığını söyleyen Palazoğlu, “Mar-
kaların bünyesinde genel müdürler, CEO’lar, pa-
zarlama müdürleri gibi üst düzey çalışanlar or-
ganizasyonlardaki başarımızdan yararlanmak is-
tediler. Ciddi bir taleple karşı karşıya kaldık. Özel-
likle lüks bir davet düzenlemek istediklerini, an-
cak isteklerini gerçekleştiren bir ajans bula-
madıklarını söylüyorlardı” diye konuşuyor. 

“Neden, bizim düğünü siz yapmıyorsunuz?”
gibi talepler çoğalmaya başlayınca, tecrübesi-
ni lüks etkinlik işine taşıyan Palazoğlu, düğün,
kurumsal organizasyon, parti gibi A plus davet
organizasyonları yapmaya başladı. 2016 yılının
ortalarında kurulan şirket, şimdiden önemli or-
ganizasyonlara imza atmaya başladı. Türkiye’de
ilk defa bir düğünde Game of Thrones konsep-
tini uygulayacaklarını söyleyen Palazoğlu söz-
lerine şu şekilde devam ediyor: 

“Dediğim gibi biz AdStation’da olduğu gi-
bi 214 Event Co. daha da ilkleri yaşatacağız. Ör-

2016’da yatay büyüdü
Spor organizasyonlarına
odaklanan AdStation, kurulduğu
günden beri her yıl büyüyor.
2016’da yüzde 100 büyüdüklerini
söyleyen Palazoğlu sözlerine
şöyle devam ediyor:
“Bunda en büyük etken yeni
yatırımlarımız oldu. Çünkü
işimizde sürekli kendimizi
yenilememiz gerekiyor. Bu
anlamda dikey değil, yatay
büyüdük. Organizasyonlarda
ortaya çıkan ulaşım ve yemek
ihtiyaçlarından dolayı dışarıdan
bu hizmetleri almak yerine
kendimiz rent a car ve catering
şirketi kurduk. 2017 yılında da
yine yüzde 100 büyümek
istiyoruz. Mevcut işlerimizi
geliştirmenin dışında
kurduğumuz 214 Event Co. ile
organizasyondaki deneyimimizi,
davetlere yansıtmak istiyoruz.” 

neğin; Maldivler’deki okyanusun büyüleyici gü-
zelliğini, İstanbul’daki düğünlere taşıyabiliyoruz.
Maldivler konsepti ortaya çıkarabiliyoruz. Ayrıca
bünyemize sektörün uzman isimlerini kattık.
Güçlü bir ekibimiz bulunuyor.”

Ortadoğu’ya açılacak
214 Event Co. ekibi önce müşterilerin is-

teklerini dinliyor. Daha sonra onların karakter-
lerine ve isteklerine uygun olarak birkaç kon-
sept geliştiriyor. Şirket çalışanları, söz, nişan, kı-
na, düğün öncesinden başlayarak, davetli lis-
tesinden balayı seyahatine kadar her bir detayla
yakından ilgileniyor. Şimdiden 2017 yılı içerisinde
20 büyük organizasyon üzerine çalışan şirket,
önümüzdeki dönemde Avrupa ve Ortadoğu’ya
da açılmayı planlıyor. Şirketin lüks organizas-
yon işinde yüzde 100 büyüme hedefi bulunuyor.
Diğer taraftan genç girişimci spor organizas-
yonlarına yönelik olarak da yurtdışını gündemine
almış durumda. Her iki tarafta edindikleri de-
neyimi yurtdışında değerlendireceklerini söy-
leyen Palazoğlu, önümüzdeki dönemde özellikle
futbolun yükselen bir değer olmaya başladığı Or-
tadoğu’da yer almaya yönelik projeler yürüte-
ceklerini söylüyor.
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İhracat konusunda tecrübesizlik
ve eğitimsizlik nedeniyle
KOBİ'lerimiz yurtdışına açılmakta
zorluk çekiyorlar. Halbuki,
ürünlerini yurtdışına satmak
isteyen girişimcilerin hayatlarını
kolaylaştıracak birçok gelişme
mevcut. Maalesef, girişimcilerin
çoğu bu gelişmelerden henüz
haberdar değil. Bu nedenle,
sizlerle bu ayki yazımda mikro
ihracata dair bazı püf noktaları
paylaşmak istedim.

Mikro ihracat nedir?
Türkiye'den yurtdışına

yapacağınız bir satışın KDV hariç
fatura tutarı (yurtdışına ürün
satarken KDV'siz fatura
düzenlenir) 7 bin 500 Euro'dan az

KOBİ'ler, genellikle bir gümrük
müşavirlik şirketinden
profesyonel hizmet alırlar ve
gümrük müşavirinin yardımıyla
gümrük beyannamesinin
düzenlenmesi, beyannamenin
ihracatçı birliğe onaylatılması gibi
birçok prosedürle uğraşmak
durumunda kalırlar.

Mikro ihracatta ise
ürünlerinizi sadece Türkçe fatura
aslı ve İngilizce nüshası ile birlikte
yetkili kargo şirketlerine teslim
etmeniz yeterli olmaktadır. Yetkili
kargo şirketi, “operatör” sıfatıyla
gönderici KOBİ adına herhangi bir
ek ücret almadan ETGB
düzenleyip ürünlerinizin gümrük
işlemlerinin yapılmasını
sağlamaktadır. ETGB sistemi ile
yapılan mikro ihracat işlemleri
sonrasında KDV iadesi almanız
için size ETGB sorgu numarası
verilir, bu sayede KDV iadenizi de
kolayca alabilirsiniz.

Mikro ihracatın sağladığı
hızdan ve minimum bürokrasi
avantajından yararlanmak için
yetkili kargo şirketlerinin
kullanılması şarttır. Kendiniz veya
gümrük müşaviriniz ETGB sistemi
üzerinde işlem yapamazsınız.

Yurtdışındaki potansiyel
müşterilere nasıl ulaşabilirsiniz?

Tüm dünyadan tüketicilere
(B2C: business-to-consumer) ve
şirketlere (B2B: business-to-
business) ulaşmanızı sağlayan çok
sayıda “pazar yeri” (market place)
platformu bulunuyor. Yıllık ticaret

Cem Ener
Direktör-BÜMED
Business Angels / BUBA

ise bu ihracat, mikro ihracat
olarak yapılabilir. Devletimiz
KOBİ'lerin daha çok ihracat
yapmalarını teşvik etmek
amacıyla mikro ihracat
prosedürlerini normal ihracat
prosedürlerine kıyasla daha basit
tutmuştur.

Mikro ihracat nasıl yapılır?
Yurtdışındaki müşterilerinizin

7 bin 500 Euro'dan düşük olan
siparişlerini ETGB (elektronik
ticaret gümrük beyanı)
düzenleme yetkisi olan PTT, DHL,
UPS, TNT gibi firmalar ile
göndererek ihracat prosedürlerini
minimize edebilirsiniz.

“Geleneksel” diyebileceğimiz
yöntemlerle ihracat yapan

GİRİŞİMCİLER İÇİN
MİKRO İHRACAT 
KOLAYLIKLARI
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hacmi bakımından dünyanın
en büyük platformları
arasında Alibaba.com (ve
Aliexpress.com),
Amazon.com, eBay.com,
Rakuten.com ve etsy.com
gibi platformlar
bulunmaktadır. Bu
platformlara üye olup,
ürünlerinizi listeleyerek tüm
dünyadan potansiyel
müşteriler bulabilirsiniz.
Platformlara üye olmak,
genellikle ücretsiz olup,
listelediğiniz her ürün için
sizden 1 ila 5 dolar arasında
ücret alınabilmektedir. Üyelik
ücreti bulunan farklı
platformlara katılmak
istiyorsanız, T.C. Ekonomi
Bakanlığı'nın “Pazar
Araştırması ve Pazara Giriş
Desteği Hakkında Tebliğ”
kapsamında girişimcilere
sağladığı yıllık azami 10 bin
dolarlık destekten
yararlanmanız ve ödediğiniz
üyelik ücretlerini devletten
iade almanız mümkün.

Alibaba.com ve
Aliexpress.com'da ürünlerini
listeleyecek olan
firmalarımız, Çinli satıcılarla
sıkı bir rekabete gireceklerini
bilmeliler. eBay.com,
Amazon.com ve etsy.com'da
ağırlıklı olarak ABD ve
Avrupa Birliği ülkelerindeki
satıcılar, Rakuten.com'da ise
Japonya merkezli satıcılar
bulunmaktadır.

Mikro ihracatta tahsilat ve
ödeme güvenliği nasıl
sağlanır?

Pazar yeri platformları,
alıcılar ve satıcılar arasındaki
ticaretin güvenli bir şekilde
yapılmasını sağlamak amacıyla
kendi güvenli ticaret sistemlerini
geliştirmişlerdir. Bu sistemler
tahsilat ve ödeme işlemlerine
aracılık etmekte, aynı zamanda
satıcıların gönderdiği ürünler
alıcılara ulaşana kadar
tahsilatların havuzda bekletilmesi

azaltılması bakımından farklıdır.
Devletin teşvik ve desteklerinden
yararlanmanız için herhangi bir
dezavantaj yaratmaz.

Mikro ihracata dair tüm bu
bilgileri sizlerle paylaştıktan sonra
son olarak, 2017 yılının ülkemize
hayırlı olmasını, KOBİ'lerimiz için
ihracat imkanlarıyla dolu bir yıl
olmasını temenni ediyorum...

gibi güvenlik önlemlerini de
sağlamakta. Bu gibi hizmetler
sayesinde mikro ihracat süreçleri
en kolay şekilde yönetilebilmekte.

Mikro ihracat yapan KOBİ'ler,
ihracatçı firmalara sağlanan
desteklerden yararlanabilir mi?

Evet. Mikro ihracat sadece
ihracat sürecindeki bürokrasinin
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� Shopify.com: Shopify platformu üzerinde çok hızlı bir
şekilde kendi e-ticaret web sitenizi oluşturabilirsiniz.
� PayU.com.tr: Shopify üzerinde kurduğunuz e-ticaret
web sitenizde müşterilerinizden kredi kartı ile tahsilat
yapmak için PayU'nun hizmetinden yararlanabilirsiniz.
� Sellbrite.com: Amazon, eBay, Etsy gibi
platformlardaki satışlarınızı ayrı ayrı ekranlar
üzerinden yönetmek yerine, tek bir ekran üzerinden
yönetmeniz mümkün. Sellbrite.com'un sağladığı
teknolojik altyapı sayesinde tüm platformlarda bir
defada yeni ürünler listeleyebilir, platformların
herhangi birinde satış olduğunda stok envanterinize
otomatik yansımasını sağlayabilir, tüm platformlardaki
müşteri verilerinizin tek merkezde toplanmasını
sağlayabilirsiniz.
� Shipito.com: ABD'ye mikro ihracat yapan KOBİ'ler
Shipito'dan çok cüzi ücretler karşılığında “fulfillment”
hizmeti alabilir. “Fulfillment” hizmeti sayesinde
ABD'deki her müşterinize Türkiye'den ayrı ayrı paketler
kargolamak yerine, tüm ürünleri haftada bir veya iki
haftada bir büyük kutular içerisinde Türkiye'den
Shipito'nun ABD'deki deposuna kargolayıp, Shipito'nun
kutulardaki ürünleri ayrıştırıp ABD içerisindeki
alıcılara küçük paketler halinde kargolamasını
sağlayabilirsiniz. Böyle bir yöntemi tercih etmek size
kargo maliyetlerinde ciddi bir tasarruf sağlayacaktır.
� Incnow.com: Mikro ihracatta hedef pazar olarak
ABD'yi seçtiyseniz, ABD'de kurulu bir şirketinizin
olmasında büyük fayda var. Bu sayede ABD'de banka
hesabı açabilir, yerleşik şirket olmanın çeşitli
avantajlarından da yararlanabilirsiniz. ABD'de uzaktan
şirket kurmak için Incnow.com'un danışmanlık hizmet
paketinden yararlanabilirsiniz.
� Skype.com Skype Number: Yurtdışındaki
müşterilerinizin sizi telefonla aramalarını
kolaylaştırmak için Skype üzerinden lokal telefon
numaraları kiralayabilirsiniz. Örneğin, Almanya'da bir
sabit telefon hattı kiralayıp, bu hatta gelen çağrıları cep
telefonunuzdaki Skype uygulaması üzerinden
cevaplayabilirsiniz. Bu sayede Almanya'daki
müşterileriniz uluslararası görüşme tarifesi üzerinden
ödeme yapmak zorunda kalmayacaklar, size daha kolay
ulaşacaklardır.

Türk KOBİ'lerinin mikro ihracat yapmalarını kolaylaştıran çeşitli servisler
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Dünyanın ve ülkemizin içinde bulundu-
ğu zorlu koşullar altında 2017’ye girdik.
2016 yılı ekonomik olarak maalesef zor-
lu koşullar altında geçti. Dünyadaki dal-
galanma ve ülkemizde yaşadıklarımız bu
zorlu koşulları açıklıyor. Özellikle KO-
Bİ’lerin 2017 yılına girerken ekonomik
olarak güçlü ve sürdürülebilir olabilme-
leri, hedeflerini doğru belirlemelerine ve
bu hedefler için stratejik planlarını be-
lirleyip hayata geçirmelerine bağlıdır. Bu
ay ki yazımda; KOBİ’ler için bazı temel
önerilerde bulunmaya çalışacağım. Bun-
lar; bütçe yapmaları, kendilerini ve ra-
kiplerini analiz etmeleri (basitçe SWOT)
ve uygulama stratejilerini iyi belirleme-
leridir.

İşletme Bütçeleri
Modern işletmelerde yönetimin gör-

evi, işletmenin stratejik amaçlarını ger-
çekleştirecek biçimde işletme faaliyet-
lerini planlamak, örgütlemek ve kontrol
etmek; paydaşların ve menfaat sahiple-
rinin finansal ve finansal olmayan bek-
lentilerini maksimum düzeyde karşıla-
yabilmektir. Yönetim faaliyetleri, küre-
sel ekonomi içerisinde meydana gelen
sürekli değişim ve gelişim sonucu artan
bir karmaşıklık göstermektedir. Bu sü-
rekli değişim ve gelişimi tetikleyen baş-
lıca nedenler şunlardır: Müşterilerin de-
ğişen gereksinimleri, rekabetin artması,
maliyet kontrolünün önem kazanması,
bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı de-
ğişim, işletme çevresinin genişlemesi ve
menfaat gruplarının artması, işletmele-
rin küresel şirketler haline gelmesi, kü-
resel standartların önem kazanması,
sermaye ihtiyacının artması ve sermaye

letmelerinde) bütçe kavramı plan kav-
ramı ile karıştırılabilmekte zaman zaman
da birbirinin yerine kullanılabilmektedir.
Bunun nedeni işletme yönetimlerinin
yaptığı geleceğe dönük öngörülerin sa-
dece planlardan ibaret olup, bu planla-
rı sistematik bir şekilde bütçe çizelgele-
rine aktarılamayışı ve bu bütçelerinde
yönetim aracı olarak kullanılamayışına
bağlıdır.

Bütçe; seri olarak hazırlanmış plan-
lar dizisidir. Bir işletmenin bir döneme ait
bütçesinde; onlarca hatta yüzlerce plan
yer alabilir. Bütçe, işletmede yapılan
planların sistematik bir şekilde sayılar-
la ifade edilmesi, çizelgelere bağlanma-
sı ve yönetsel amaçlarla kullanılmasıdır.

Bir gelecek planlaması olan bütçe, ön
tahminden (forecast) daha geniş kap-
samlıdır. Burada söz edilen tahmin,
rastgele veya genel izlenimlere dayalı ya-
pılan tahminlerden farklıdır. İşletme ile
ilgili tahminler (business forecasting), he-
saplanmış ve kontrol edilmiş verilere da-
yanır. Bu veriler işletmeler için gelişti-
rilmiş kurumsal kaynak planlaması (ERP)
yazılımlarından elde edilir ve bu yazı-
lımlarda istatistik bilimi ve ürettiği bil-
giler sıklıkla kullanılmaktadır. Bir işlet-
me tahmini, belirttiği durumlara ilişkin
önlemleri kapsamadıkça bütçe niteliği-
ni kazanamaz.

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

Bütçeleme; işletmenin hâlihazırda

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

bulma yöntemlerinin artması ve küre-
selleşmesi. 

İşletme bütçeleri; hem yönetim bili-
minin hem de muhasebe-finansman bi-
liminin ortak ilgi alanlarından biridir.
Çünkü işletme bütçeleri; yönetim aracı
olmakla birlikte hazırlanmasında kulla-
nılan teorik ve uygulama adımları fi-
nansal muhasebe, maliyet ve yönetim
muhasebesi, finansman gibi konuları
kapsamlı olarak içine almaktadır. Bazı
yerli ve yabancı kaynaklarda işletme büt-
çeleri ile kar planlaması ve kontrol eş an-
lamlı olarak kullanılmaktadır.

İşletmelerde bütçeleme süreci ve
planlama sistemleri; yönetim muhase-
besi uygulamaları içinde büyük bir öne-
me sahiptir. Çünkü işletme bütçeleri bir
yönetim planlamasıdır. İşletme bütçele-
ri; yönetime gelecek dönemlerde orga-
nizasyonun karşı karşıya kalması muh-
temel olan tüm problemlerle önceden
yüzleşmesini ve bu problemleri çözüme
kavuşturması fırsatını sunar. Böylece iş-
letme yönetimleri; karşılaşabilecekleri fi-
nansal ve finansal olmayan problemle-
rin etkilerini de en düşük seviyede tut-
maya çaba gösterirler.

İşletme bütçeleri doğru hazırlandık-
larında; (1) kaynakların etkin kullanımı-
nı sağlayarak verimliliğin artmasını, (2)
stratejik amaçları gerçekleştirmek için
yapılan çalışmalarla kârlılığın artmasını,
(3) yapılan finansal planların zamanla-
ması ile likidite başarısını, (4) bölümler
veya departmanlar arasındaki hedefle-
ri ve dönem sonlarında bu hedeflerden
sapmaları raporlaması ile de performans
yönetimini sağlamakta.

İşletmelerde (genellikle üretim iş-

2017 YILI İÇİN 
KOBİ’LERE

YÖNETİM ÖNERİLERİ
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olabileceği gibi, savunma özellikli de ola-
bilmekte. SWOT analizi sonrası işletme-
ler; kurumsal, işletme ve fonksiyonel dü-
zeyde izlenebilecek en uygun kaynak kul-
lanma yollarını (stratejilerini) belirleme-
ye çalışmakta.

Uygulamaya Odaklanma
(Focus on Execution)

İşletmede amaçların uygulanmasın-
da odaklanılan rekabet stratejilerinin
nasıl uygulanacağını açıklamakta. Aşa-
ğıda Tablo 1’de bir işletmenin maliyet li-
derliği ve farklılık stratejilerini başarıya
ulaştırabilmek için uygulamanın nasıl ya-
pılacağı özetlenmekte. Bu tabloda stra-
teji sütunu; Michael Porter’ın 1980’de ge-
liştirdiği rekabetçi strateji (competitive
strategy) düşüncesini oluşturan ve özel-
likle de sanayi işletmeleri için daha faz-
la geçerli olan maliyet liderliği (düşük ma-
liyet) ve farklılık stratejilerinden oluş-
makta.

Maliyet liderliği stratejisi; işletmenin
rakiplerinden daha düşük maliyet ile ben-
zer mamulleri üretebilme ve pazarlaya-
bilme yeteneğini ifade etmektedir. Bu dü-
şünce; düşük maliyete, yüksek düzeyde
pazar paylaşımına, standart mamullere,
ölçek ekonomisine ve sıkı maliyet kont-
rolüne odaklandı. 

Farklılık stratejisi ise; işletmenin her
işletme tarafından üretilmeyen (nadir) ve
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yüksek kalitede üretilen mamulleri üre-
tebilme ve pazara sunabilme yeteneği-
ni ifade etmekte. Bu strateji; az bulunan
mamulleri üretebilmeye, marka kalitesi
oluşturmaya, pazarlama araştırmalarına
ve yüksek düzeyde satış sonrası hiz-
metlere odaklandı.

2017 için; sıcak para girişinde yaşa-
nabilecek olası sorunlar, ülkemizdeki en-
flasyon hedefinin tutturulamaması, dö-
viz kurlarındaki dalgalanmalar konu-
sunda riskler oluşturmakta. 2017 yılın-
daki bu ekonomik gelişmelere karşın KO-
Bİ’lerin;

� Döviz borçlarını, finansal riskten
korunma yöntemleri kullanarak sabitle-
meleri, mümkünse dövizli borçlanma-
maları,

� Müşterilere vade açma konula-
rında daha dikkatli olmaları,

� Kısa vadeli borç ve finansal kre-
dilerle sabit yatırımlardan kaçınmaları,
bunun yerine uzun vadeli ve mümkünse
ödemeleri yatırımdan hasılat yaratılınca
başlayan borç ve kredilere yönelmeleri,

� Faaliyette bulundukları sektör ile
ilgili analiz ve yorumlara yönelik senar-
yolar geliştirmeleri,

� İşletmelerindeki değer yaratma-
yan faaliyetleri ve maliyetleri azaltmaları
ve zamanla ortadan kaldırmaları, sür-
dürülebilirlikleri açısından son derece
önemlidir.

devam eden faaliyetlerinin ve bu
faaliyetlerinin finansal etkilerinin
tasarlanması sürecidir. Genel-
likle yıllık bütçenin düzenlen-
mesine ilişkin finansal, finansal
olmayan ve teknik çizelgeleri ifa-
de eder.

Genel veya ana bütçe (mas-
ter budget): İşletmenin gelecek
dönemine ait finansman faaliyet
planlarıdır. Genel bütçe, işlet-
menin kısa vadeli amaçlarının
uygulama adımlarıdır. İşletmede,
faaliyet bölümlerine ait bütçele-
rin konsolide edilmesiyle genel
bütçe ortaya çıkar.

Faaliyet bölümü veya fonk-
siyon bütçeleri (operating bud-
gets): İşletmede yer alan her faa-
liyet bölümü veya fonksiyon için
ayrıntılı işletme bütçeleri düzenlenmek-
tedir. İşletmede; satış, satın alma, üre-
tim, insan kaynakları, pazarlama bütçe-
leri gibi bütçelerin ve faaliyetlerinin her
aşamasının planlanmasıdır.

Bütçe Kontrolü: Bütçede saptanan
amaçlar ve hedeflerle ilgili olarak fiili faa-
liyet sonuçlarının sürekli olarak kontrol
edilmesi ve değerlendirilmesi ile gerek-
li durumlarda düzeltici önlemlerin alın-
masına bütçe kontrolü denir. Bir işlet-
mede, işletme bütçelerinden en fazla ya-
rar, ancak etkili bütçe kontrolü ile ger-
çekleştirilebilir. Bütçe kontrolü, günlük
işletme faaliyetlerinin koordinasyon ve
kontrolü için bütçeler ve bütçe kontrol
raporlarından yararlanılmasını öngörür. 

SWOT Analizi (Güçlü-Zayıf 
Yönler-Fırsatlar-Tehditler)

SWOT analizi; bir işletmenin kritik
başarı faktörlerini tanımlayan sistema-
tik bir prosedürdür. Kritik başarı faktör-
leri; iç ve dış faktörlerden oluşmaktadır.
İç faktörler, işletmenin güçlü ve zayıf
yönlerine odaklanmakta iken dış faktör-
ler fırsat ve tehditlere odaklanmakta.
SWOT analizi, işletmelerin bulundukları
çevrede rekabet avantajı sağlamak ve-
ya mevcut avantajı devam ettirebilmek
için çeşitli stratejiler geliştirmeleri ve bu
stratejileri uygulamalarını sağlamakta.
Bu stratejiler, saldırgan-hücum özellikli

Strateji İhtiyaç Duyulan Kaynaklar Uygulama

Sermaye Sıkı Maliyet Kontrolü

Mühendislik Becerileri Sık ve Detaylı Kontrol Raporları

İşçiliğin Denetimi Yapılanmış Organizasyon ve Politikalar

Üretimin Kolaylaşması Keskin Nicel Hedeflere Güdülenme
için Mamul Tasarımı

Güçlü Pazarlama Yeteneği

Üretim Mühendisliği

Teknolojik Liderlik veya 
Kalite Liderliği için Şirket İsmi

Diğer İşletmelerden Farklı 
Benzersiz Yetenekler veya 
Uzun Süreli Sektörel Deneyimler

� Kaynak: Blocher, E.J.; Stout, D.; Cokins, G.; Chen, K.H. (2008); “Cost Management: A Strategic Emphasis”,
Forth Edition, McGraw-Hill International Edition, USA, s.34

Maaliyet
Liderliği

Farklılık

Araştırma, Mamul Geliştirme,
Üretim ve Pazarlama Fonksiyonları
Arasında Güçlü Koordinasyon

Tablo 1: İhtiyaç Duyulan Kaynaklarda ve Uygulamada Rekabetçi Stratejilerin Etkileri
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MILWAUKEE BOAT SHOW 02 Ocak 2017 29 Ocak 2017 Tekne Fuar› Milwaukee ABD

TRENDSET 04 Ocak 2017 06 Ocak 2017 Cam, porselen, seramik, El Sanatlar› Münih ALMANYA

PIMEX - PHUKET INTERNATIONAL BOAT SHOW 05 Ocak 2017 08 Ocak 2017 Uluslararas› Boat Show Phuket TAYLAND

SILICON VALLEY INTERNATIONAL AUTO SHOW 05 Ocak 2017 08 Ocak 2017 Yeni Model Araçlar San Jose CA ABD

BRIDAL SHOWCASE - SOUTH TOWNE EXPO CENTER 06 Ocak 2017 07 Ocak 2017 Düµün Fuar› Sandy, UT ABD

COLARADO SPRINGS HOME BUILDING & REMODELING 06 Ocak 2017 08 Ocak 2017 Ev yap› ve Modelleme Charlotte, NC ABD

COLUMBUS BUILD, REMODEL & LANDSCAPE EXPO 06 Ocak 2017 08 Ocak 2017 Ev yap› ve Modelleme Colombus, OH ABD

EXPONOIVOS LISBOA 06 Ocak 2017 08 Ocak 2017 Düµün ve DüµünÜrünleri Lizbon PORTEK‹Z

GGJS - GUJARAT GOLD JEWELLERY SHOW 06 Ocak 2017 08 Ocak 2017 Alt›n veTak› Ahmedabad H‹ND‹STAN

GRAND SALON DU MARIAGE STRASBOURG 06 Ocak 2017 08 Ocak 2017 Düµün Fuar› Strazburg FRANSA

GRAND SALON DU MARIAGE STRASBOURG 06 Ocak 2017 08 Ocak 2017 Fitness, Yüzme, Bisiklet, Saµl›k Naples, FL ABD

KNOXVILLE RV SUPER SHOW 06 Ocak 2017 08 Ocak 2017 Eµlence Araçlar›, Otomobil ve Parçalar› Knoxville, TN ABD

SALON STUDYRAMA DES ETUDES SUPÉRIEURES. 07 Ocak 2017 07 Ocak 2017 Öµrenci ve Eµitim Fuar› Metz FRANSA

ASHEVILLE GUN & KNIFE SHOW IN WINTER 07 Ocak 2017 08 Ocak 2017 Silah Fuar› Asheville, NY ABD

FEST- UND HOCHZEITSMESSE ZÜRICH 07 Ocak 2017 08 Ocak 2017 Uluslararas› Düµün ve Parti Fuar› Zürih ‹SV‹ÇRE

HONG KONG WEDDING BANQUET EXPO 07 Ocak 2017 08 Ocak 2017 Düµün ve Düµün Ürünleri Hong Kong HONG KONG

PARS HOMEX 09 Ocak 2017 13 Ocak 2017 Uluslararas› Ev Aletleri Fuar› Mashhad ‹RAN

PSI 10 Ocak 2017 12 Ocak 2017 Reklam ve Promosyon Ürünleri Dusseldorf ALMANYA

ÖPPED HUS 11 Ocak 2017 13 Ocak 2017 ‹ç Dekorasyon, Hediye ve Çiçek Fuar› Jönköping ‹SVEÇ

FINNISH MEDICAL CONVENTION AND EXHIBITION 11 Ocak 2017 13 Ocak 2017 T›p Fuar› Helsinki F‹LLAND‹YA

PAROUSIES 11 Ocak 2017 15 Ocak 2017 Turizm Ürünleri Fuar› Atina YUNAN‹STAN

PORTLAND BOAT SHOW 11 Ocak 2017 15 Ocak 2017 Tekne, Yelkenli, Bal›kç› Tekn.ve Akse. Portland, OR ABD

VAKANTIEBEURS 11 Ocak 2017 15 Ocak 2017 Tatil Fuar› Utrecht HOLLANDA

VIENNA AUTOSHOW 12 Ocak 2017 15 Ocak 2017 Otomobil Fuar› Vienne AVUSTURYA

ANTIK & KUNST 12 Ocak 2017 15 Ocak 2017 Antik ve Çaµdafl Sanat Fuar› Sindelfingen ALMANYA

ART STAGE SINGAPORE 12 Ocak 2017 15 Ocak 2017 Çaµdafl Sanat Fuar› Singapore S‹NGAPUR

FERIEN 12 Ocak 2017 15 Ocak 2017 Tatil ve Seyahat Fuar› Bern ‹SV‹ÇRE

FRANCHISE EXPO SOUTH 12 Ocak 2017 14 Ocak 2017 Franchising Fuar› Dallas, TX ABD

SALON DES FORMATIONS ET CARRIÈRES INT. 13 Ocak 2017 14 Ocak 2017 Eµitim ve Uluslararas› Kariyer Fuar› Nice FRANSA

CARREFOUR NATIONAL PÊCHE & LOISIRS 13 Ocak 2017 15 Ocak 2017 Bal›kç›l›k ve Su Sporlar› Clermont FRANSA

DESTINATION HABITAT - BEAUNE 13 Ocak 2017 15 Ocak 2017 Ev, ‹nflaat, Tadilat, ‹ç ve D›fl Tasar›m Beaune FRANSA

REISELIV MESSEN OSLO 13 Ocak 2017 15 Ocak 2017 Toplant› ve Seyahat Fuar› Oslo NORVEÇ

ROCK ‘N’ ROLL ARIZONA 13 Ocak 2017 15 Ocak 2017 Saµl›k, Fitness Ürünleri Phoenix, AZ ABD

TRAVEL & TOURISM FAIR (TTF) - BANGALORE 13 Ocak 2017 15 Ocak 2017 Seyahat ve Turizm Fuar› Bangalore H‹ND‹STAN

UDINE SPOSA 13 Ocak 2017 15 Ocak 2017 Düµün Fuar› Udine ‹TALYA

VAKANZ 13 Ocak 2017 15 Ocak 2017 Turizm Fuar› Lüksenburg LUKSENBURG

TRUCK & TRANSPORT 13 Ocak 2017 16 Ocak 2017 Tafl›ma Araçlar› ve Ulafl›m Bürüksel BELÇ‹KA

MILANO MODA UOMO 13 Ocak 2017 17 Ocak 2017 Erkek Moda Fuar› Milano ‹TALYA

PHILADELPHIA HOME SHOW 13 Ocak 2017 22 Ocak 2017 Ev ve Bahçe Fuar› Philadelphia ABD

EXPO ELETTRONICA - MODENA 14 Ocak 2017 14 Ocak 2017 Elektronik Ticaret Fuar› Modena ‹TALYA

OLDTIMER- UND TEILEMARKT 14 Ocak 2017 14 Ocak 2017 Otomobil, Yedek Parça ve Aksusuvar Magdeburg ALMANYA

EXPOZOO - PORTO 14 Ocak 2017 15 Ocak 2017 Evcil Hayvan Fuar› Porto PORTEK‹Z

AGROVET 15 Ocak 2017 19 Ocak 2017 Tar›m ve Tohum Sanayi Fuar› Isfahan ‹RAN

GIVING & LIVING 15 Ocak 2017 18 Ocak 2017 Hediye Perakendesi Fuar› Exeter ‹NG‹LTERE

PCSI 15 Ocak 2017 19 Ocak 2017 Fizik, Kimya ve Yar› ‹letken SantaFe, NM ABD

PHARMACON SCHLADMING 15 Ocak 2017 20 Ocak 2017 Eczac›l›k Fuar› Schladming AVUSTURYA

WORLD FUTURE ENERGY SUMMIT 16 Ocak 2017 19 Ocak 2017 Yenilenebilir Enerji Abu Dabi BAE

JEWELERS INTERNATIONAL SHOWCASE 17 Ocak 2017 29 Ocak 2017 Uluslararas› Mücevher Fuar› Ford Lauder. ABD

SEEK 17 Ocak 2017 19 Ocak 2017 Moda Fuar› Berlin ALMANYA

GRAND SKI 17 Ocak 2017 18 Ocak 2017 Kayak ve Daµ Turizmi Chambery FRANSA

WORLD OF CONCRETE 17 Ocak 2017 20 Ocak 2017 Beton ve ‹nflaat Endüstrisi Fuar› Las Vegas, NV ABD

AUTOZUM SALZBURG 18 Ocak 2017 21 Ocak 2017 Araba Atölye ve Benzin ‹stasyonu Salzburg ALMANYA

FORMEX 18 Ocak 2017 21 Ocak 2017 ‹ç Tasar›m, Hediye ve Oyuncak Fuar› Stockholm ‹SVEÇ

GAPEXPO 18 Ocak 2017 21 Ocak 2017 Uluslaras› Haz›r Giyim Aksusuvarlar› Dhaka BANGLADEfi

FITUR 18 Ocak 2017 22 Ocak 2017 Turizm Fuar› Madrit ‹SPANYA

VANCOUVER INTERNATIONAL BOAT SHOW 18 Ocak 2017 22 Ocak 2017 Tekne Fuar› Vancouver KANADA

AEROSOL & DISPENSING FORUM 18 Ocak 2017 19 Ocak 2017 Ambalaj Kongresi ve Fuar› Paris FRANSA

NUCLEAR POWER ASIA 18 Ocak 2017 19 Ocak 2017 Nükleer Enerji Konferans› Hanoi V‹ETNAM

PCD - PACKAGING PARFUMS, COSMÉTIQUES & DESIGN 18 Ocak 2017 19 Ocak 2017 Kozmetik ve Ambalaj Paris FRANSA

GRESS 19 Ocak 2017 19 Ocak 2017 Otel, Haz›ryemek ve Restoran Lillesteom NORVEÇ

FOR DECOR &HOME 19 Ocak 2017 21 Ocak 2017 Dekorasyon, Cam ve Ev Aksesuarlar› Prag ÇEK CMH.

FOR HOME DECOR 19 Ocak 2017 21 Ocak 2017 Dekorasyon, Züccaciye ve Hediyelik Prag ÇEK CMH.

INDIA RUBBER EXPO 19 Ocak 2017 21 Ocak 2017 Kauçuk Hammade, Katk› Maddeleri Chennai H‹ND‹STAN

MOROC STONE 19 Ocak 2017 21 Ocak 2017 Mermer ve Doµal Tafl Fuar› Casablanca FAS

PITTI IMMAGINE BIMBO 19 Ocak 2017 21 Ocak 2017 Çocuk Modas› Floransa ‹TALYA

GOLF UND WELLNESSREISEN 19 Ocak .2017 22 Ocak .2017 Golf ve Saµl›k Stuttgart ALMANYA

HAUS UND ENERGIE 19 Ocak 2017 22 Ocak 2017 Mimari, Hamam, ‹zonlasyon, Boya Sindelfingen ALMANYA

INTERIOR DESIGN SHOW 19 Ocak 2017 22 Ocak 2017 Ev ‹ç Tasar›m Toronto KANADA

JAGEN UND FISCHEN, SPORTSCHÜTZEN 19 Ocak 2017 22 Ocak 2017 Avc›l›k ve ve Bal›kç›l›k Augsburg ALMANYA

LES THERMELIES 19 Ocak 2017 22 Ocak 2017 Su, saµl›k ve Termal Paris FRANSA

NAMM SHOW 19 Ocak 2017 22 Ocak 2017 Müzik Ürünleri Anaheim, CA ABD

NASHVILLE BOAT & SPORTSHOW 19 Ocak 2017 22 Ocak 2017 Tekne ve Su Sporlar› Nashville, TN ABD

PARTNER PFERD 19 Ocak 2017 22 Ocak 2017 Binicilik Fuar› Leipzig ALMANYA

TACOMA RV SHOW 19 Ocak 2017 22 Ocak 2017 Karavan ve Kamp Araçlar› Tacoma, WA ABD

PLASTIVISION INDIA 19 Ocak 2017 23 Ocak 2017 Plastik Fuar› Mumbai H‹ND‹STAN

BOLOGNA SÌ SPOSA 20 Ocak 2017 21 Ocak 2017 Düµün Fuar› Bologna ‹TALYA

TROUW-MARIAGE GENT 20 Ocak 2017 21 Ocak 2017 Düµün Fuar› Ghent BELÇ‹KA

WEDDING DAYS AND BEAUTÉ 20 Ocak 2017 21 Ocak 2017 Düµün ve Güzellik Fuar› Nitra SLOVAKYA

ADVENTUR 20 Ocak 2017 22 Ocak 2017 Turizm, Eµlence ve Spor Vilnius L‹TVANYA

BAUMESSE OFFENBACH 20 Ocak 2017 22 Ocak 2017 Ev, ‹nflaat ve Enerji Offenbach ALMANYA

CARAVAN HELSINKI 20 Ocak 2017 22 Ocak 2017 Kamp Araçlar› ve Karavan Helsinke F‹LLAND‹YA

BIJORHCA PARIS 20 Ocak 2017 23 Ocak 2017 Saat, Tak› ve Moda Aksesuarlar› Paris FRANSA

FERIENMESSE ST. GALLEN 20 Ocak 2017 22 Ocak 2017 Tatil ve Seyahat Fuar› Gallen ‹SV‹ÇRE

GTEX TEXTILE MACHINERY EXPO 20 Ocak 2017 22 Ocak 2017 Tekstil, Haz›r Giyim, Boya, ‹plik vs. Karachi PAK‹STAN

AIFW 21 Ocak 2017 29 Ocak 2017 Amsterdam Uluslararas› Moda Haftas› Amsterdam HOLLANDA

HOCHZEITSTAGE DORTMUND 21 Ocak 2017 22 Ocak 2017 Düµün Fuar› Dortmund ALMANYA

LUXURY GOODS EXPO 23 Ocak 2017 26 Ocak 2017 Moda Ürünleri ve Aksesuarlar› Tokyo JAPONYA

GIRLS JEWELLERY TOKYO 23 Ocak 2017 26 Ocak 2017 Tak› Fuar› Tokyo JAPONYA

PANORAMA PARIS 24 Ocak 2017 24 Ocak 2017 Petrol, Gaz Sanayi Paris FRANSA

TRANSPORT TICKETING GLOBAL 24 Ocak 2017 25 Ocak 2017 Toplu Tafl›ma ve Ak›ll› Ulafl›m Sistemleri Londra ‹NG‹LTERE

CLEANNESS AND HYGIENE 24 Ocak 2017 26 Ocak 2017 Temizlik ve Hijyen Minsk BELARUS

COLOMBIATEX DE LAS AMÉRICAS 24 Ocak 2017 26 Ocak 2017 Tekstil, Moda ve Konfeksyon Medellin KOLOMB‹YA

GARMENT 24 Ocak 2017 26 Ocak 2017 Ayakkab›, Giyim, Tekstil ve Aksesuarlar› Minsk BELARUS

PROMOGIFT 24 Ocak 2017 26 Ocak 2017 Hediye Fuar› Madrid ‹SPANYA

WORK WEAR 24 Ocak 2017 26 Ocak 2017 ‹fl K›yafetleri Minsk BELARUS

BAIEX 24 Ocak 2017 27 Ocak 2017 Asfalt Tahran ‹RAN

CERAMATECH 24 Ocak 2017 27 Ocak 2017 Seramik Sanayi, Makine Ekipman Tekn. Moskova RUSYA

WINTECH 24 Ocak 2017 27 Ocak 2017 Kap› ve Pencere Sistemleri Tahran ‹RAN

INTERPLASTICA 24 Ocak 2017 27 Ocak 2017 Plastik ve Kauçuk Makine ve Hammade Moskova RUSYA

MOSSHOES 24 Ocak 2017 27 Ocak 2017 Ayakkab›, Çanta ve Aksesuarlar› Moskova RUSYA

OCM - CONSTRUCTION MATERIALS 24 Ocak 2017 27 Ocak 2017 Özel ‹nflaat Malzemeleri Moskova RUSYA

UPAKOVKA 24 Ocak 2017 27 Ocak 2017 Ambalafl Makineleri ve Ekipmanlar› Moskova RUSYA

ARCHITECT @ WORK 25 Ocak 2017 26 Ocak 2017 Mimarl›k ve Dekorasyon Fuar› Londra ‹NG‹LTERE

COMMUNICATION NETWORKS FINLAND 25 Ocak 2017 26 Ocak 2017 Telekominikasyon ve Bilgi Aµlar› Tampere F‹LLAND‹YA

TRANS MIDDLE EAST 25 Ocak 2017 26 Ocak 2017 Nakliye ve Lojistik Tahran ‹RAN

IFAM SLOVENIJA 25 Ocak 2017 27 Ocak 2017 Otomasyon, Robotik ve Mekatronik Celje SLOVENYA

AGRO+MASHEXPO 25 Ocak 2017 28 Ocak 2017 Tar›m ve Tar›m Makineleri Budapeflte MACAR‹STAN

HUNGARIAN GARDEN FAIR 25 Ocak 2017 28 Ocak 2017 Bahçivan ve Bahçe Budapeflte MACAR‹STAN

HOMI MILANO 25 Ocak 2017 29.01 2017 Ev Hediyelik Eflya, Tak›, Parfüm Milano ‹TALYA

NEW YORK NATIONAL BOAT SHOW 25 Ocak 2017 29.01 2017 Tekne Fuar› New York ABD

AGRIEST LAND 26 Ocak 2017 29.01 2017 Tar›m ve Tar›m Makineleri Udine ‹TALYA

ANGOULÊME BD 26 Ocak 2017 29.01 2017 Uluslararas› Çizgiroman Festivali Angoulême ‹TALYA

BOEKENFESTIJNEN - ROTTERDAM 26 Ocak 2017 29.01 2017 Kitap Fuar› Rotterdam HOLLANDA

DANUBIUS GASTRO 26 Ocak 2017 29.01 2017 Gastronomi Fuar› Bratislava SLOVAKYA

IDÉES VACANCES 26 Ocak 2017 29.01 2017 Tatil ve Eµlence Fuar› Cherleroil BELÇ‹KA

MC MÄSSAN 26 Ocak 2017 29.01 2017 Motosiklet, Moped ve ATV Gotenburg ‹SVEÇ

WELLNESS A FITNESS 26 Ocak 2017 29.01 2017 Saµl›k, Fitness Expo Bratislava SLOVAKYA

BIEN-ÊTRE PARIS 26 Ocak 2017 29.01 2017 SPA ve Saµl›k Fuar› Paris FRANSA

HELLENIC SHOE FAIR 27 Ocak 2017 30 Ocak 2017 Ayakkab› ve Aksesuarlar› Atina YUNAN‹STAN

MOSTRA ROTA 27 Ocak 2017 30 Ocak 2017 ‹ç Tasar›m ve Dekorasyon Atina YUNAN‹STAN

ARTE FIERA 27 Ocak 2017 30 Ocak 2017 Çaµdafl Sanat Fuar› Paris FRANSA

OPTI 28 Ocak 2017 30 Ocak 2017 Optik ve Optik Tasar›m Fuar› Münih ALMANYA

PMA 28 Ocak 2017 31 Ocak 2017 Ofis, K›rtasiye, Okul, Sanat ve Grafik Frankfurd ALMANYA

GARTENTRÄUME LINGEN 29 Ocak 2017 29.01 2017 Bahçe Fuar› Lingen ALMANYA

PROSWEETS COLOGNE 29 Ocak 2017 01 fiubat 2017 fiekerleme Köln ALMANYA

AHR EXPO 30 Ocak 2017 01 fiubat 2017 Klima, Is›tma ve Soµutma Las Vegas, NV ABD

IFEX TABRIZ 30 Ocak 2017 03 fiubat 2017 Ofis, Mobilya, ‹ç Tasar›m Tabriz ‹RAN

PARIS IMAGES PRO 31 Ocak 2017 01 fiubat 2017 Dijital Sinema Paris FRANSA

CTCO 31 Ocak 2017 02 fiubat 2017 Promosyon ve Hediye Lyon FRANSA

JAGD & HUND 31 Ocak 2017 05 fiubat 2017 Avc›l›k ve Bal›kç›l›k Fuar› Dortmund ALMANYA

MUNICH FABRIC START 31 Ocak 2017 02 fiubat 2017 Kumafl Fuar› Münih ALMANYA

BISUTEX FERIA DE MADRID 01.02.2017 05.02.2017 Tak› ve Aksesuar Madrid ‹SPANYA

CARAVAN UND CAMPING 01.02.2017 05.02.2017 Karavan, Kamp ve Aksesuarlar› Hannover ALMANYA

SPIELWARENMESSE 01.02.2017 06.02.2017 Oyuncak Nümberg ALMANYA

DREVOSTAVBY 02.02.2017 05.02.2017 Ahflap Yap› ve ‹nflaat Fuar› Prag ÇEK CMH.

FORMLAND 02.02.2017 05.02.2017 Hediyelik Eflya ve Aksesuarlar› Herning DAN‹MARKA

KRBY A KAMNA 02.02.2017 05.02.2017 fiömine, Soba Prag ÇEK CMH.

YURTDIŞI FUARLAR TAKVİMİ

Fuar Tarihi Konusu Yeri Fuar Tarihi Konusu Yeri
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Kap› Fuar› Türkiye 05 Ocak 2017 08 Ocak 2017 Kap› Mutfak, Banyo, Ahflap, Çelik, Endüstriyel, Otomatik Kap›, Kontrollü Geçifl Kap› Geçifl Sistemleri, Kap› Yan Sanayi ‹stanbul
Kitap Fuar› 06 Ocak 2017 15 Ocak 2017 Kitap ve Süreli Yay›nlar Ankara
Çukurova 10.Kitap Fuar› 07 Ocak 2017 15 Ocak 2017 Kitap, Süreli Yay›n Adana
JUNIOSHOW 10 Ocak 2017 14 Ocak 2017 Bebe ve Çocuk Haz›r Giyim Bursa
‹SMOB ‹stanbul Mobilya Fuar› 10 Ocak 2017 15 Ocak 2017 Ev ve Ofis Mobilyalar›, Dekorasyon Üniteleri, Aksesuarlar, Tasar›m ‹stanbul
EµitimYat›mlar› Zirvesi ve Fuar› 11 Ocak 2017 12 Ocak 2017 Bayilik, Eµitim Ekipmanlar›, Eµitim Teknolojileri, Bask› ve Yay›n, Bina ve Gayr›menkul ‹stanbul
8. Enerji Verimliliµi Forumu ve Fuar› 11 Ocak 2017 12 Ocak 2017 Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliµi ‹stanbul
32.Uluslararas› Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuar› 11 Ocak 2017 14 Ocak 2017 Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri ‹stanbul
4.PNEXT 12 Ocak 2017 14 Ocak 2017 Jeotermal, Biogaz, Depolama, Hidrojen, Nükleer, Kömür Enerji Teknolojileri ve Uzaktan Kontrol, Takip Sistem Ekipman ‹stanbul
5.‹skele ve Kal›p Endüstriyel Yap› Teknolojileri Fuar› 12 Ocak 2017 15 Ocak 2017 ‹skele, Kal›p Sistemleri, ‹fl ‹nflaat Güvenliµi, ‹nflaat Makineleri Ekipmanlar›, Boya, Mantolama ve Yal›t›m Malzemeleri ‹stanbul
Fashionist Abiye, Gelinlik ve Damatl›k Fuar› 17 Ocak 2017 19 Ocak 2017 Abiye, Gelinlik ve Damatl›k Üreten Firmalar›n Toptan Sat›fl› ‹stanbul
Anfafl Hotel Equipment 18 Ocak 2017 21 Ocak 2017 Otel Ekipmanlar›, Tekstil, Dekorasyon ve Servis Ekipmanlar› Antalya
Agroexpo Eurasia 19 Ocak 2017 22 Ocak 2017 Tar›m, Tar›msal Mekanizasyon, Serac›l›k ve Hayvanc›l›k Teknolojileri ‹zmir
CNR ‹MOB 2017- ‹stanbul Mobilya Fuar› 24 Ocak 2017 29 Ocak 2017 Her Türlü Ev ve Ofis Mobilyas› ‹stanbul
Gapfood 13.G›da, G›da Teknolojileri ve Ambalaj Fuar› 26 Ocak 2017 29 Ocak 2017 G›da, G›da Teknolojileri ve Ambalaj Gaziantep
Gaptar›m Tar›m 26 Ocak 2017 29 Ocak 2017 Tar›m, Tar›m Teknolojileri, Hayvanc›l›k Gaziantep
EMITT 2017 26 Ocak 2017 29 Ocak 2017 Turizm ‹stanbul
Armasad Ar›c›l›k Fuar› 27 Ocak 2017 29 Ocak 2017 Ar›c›l›k Malzemeleri, Ekipmanlar›, Petek, Yem ve Teknolojileri ‹stanbul
Alleather IDF ‹stanbul Deri Fuar› 01 fiubat 2017 03 fiubat 2017 Giysilik, Ham Deriler, Deri Konfeksiyon, Deri ‹flleme Makineleri, Finisaj, Kimyasallar ‹stanbul
3. Çukurova Tar›m Fuar› 2017 02 fiubat 2017 05 fiubat 2017 3.Çukurova Tar›m Hayvanc›l›k, Süt Endüstrisi, Serac›l›k ve Teknolojileri Fuar› Adana
Gaming ‹stanbul Dijital Eµlence ve Oyun Fuar› 02 fiubat 2017 05 fiubat 2017 Dijital Eµlence ve Oyun Teknolojileri Fuar› ‹stanbul
MAYFU Manisa 3.Ayakkab› Moda Fuar› 02 fiubat 2017 05 fiubat 2017 Ayakkab› ve Ayakkab› Yan Sanayi Manisa
EV'leniyoruz 2017 02 fiubat 2017 05 fiubat 2017 Evlilik Haz›rl›klar›, Konut Projeleri, Mobilya Aksesuar, Dekorasyon, Züccaciye, Gelinlik, Damatl›k, Abiye, Çeyiz, Hal›, Beyaz Eflya. Düµün Organflzasyonu Adana
14.Uluslararas› ‹stanbul ‹plik Fuar› 2017 02 fiubat 2017 05 fiubat 2017 Pamuk, Yün, Sentetik, Rejenere, Doµal, Teknik ‹plikler, Elyaf, Bobin, Masuralar ‹stanbul
KN‹TT‹NG TECH 2017 02 fiubat 2017 05 fiubat 2017 Örgü, Çorap, Nak›fl, Bask› Dar Dokuma, Terbiye Makineleri Kimyasallar ‹stanbul
Evlilik Dünyas› 2017 Evlilik Haz›rl›klar› Fuar› 03 fiubat 2017 05 fiubat 2017 Evlenecek Çiftlerin Bulabileceµi Her fiey, Ev ve Evlilik haz›rl›klar› ‹stanbul
IF Wedding Fashion ‹zmir 07 fiubat 2017 10 fiubat 2017 Gelinlik, Damatl›k ve Abiye Giyim ‹zmir
PENTEX 6.Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuar› 08 fiubat 2017 12 fiubat 2017 Penye, Tekstil ve Teknolojileri Gaziantep
WIN Metal Working'17 09 fiubat 2017 12 fiubat 2017 Sac ‹flleme, Metal Kesme ve fiekillendirme Teknolojileri ‹stanbul
WIN Welding'17 09 fiubat 2017 12 fiubat 2017 Birlefltirme, Kaynak ve Kesme Teknolojileri ‹stanbul
WIN Surface Treatment'17 09 fiubat 2017 12 fiubat 2017 Yüzey ‹flleme Teknolojileri ‹stanbul
Lineexpo ‹stanbul ‹ç Giyim Moda Fuar› 09 fiubat 2017 12 fiubat 2017 ‹ç Giyim ve Aksesuarlar›, Yatak K›yafeti, Çorap, Mayo, Ev K›yafeti ‹stanbul
Yap›da Ahflap ve Ahflap Ürünleri Fuar› 09 fiubat 2017 12 fiubat 2017 Yap›da Kullan›lan Ahflap Malzemeler ‹stanbul
3.Benim Okulum Fuar› 09 fiubat 2017 12 fiubat 2017 Özel Okullar, Ekipmanlar, G›da Tedarik ve Tafl›mac›l›k Antalya
EV'leniyoruz 2017 Evlilik Haz›rl›klar› Fuar› 09 fiubat 2017 12 fiubat 2017 Evlilik Haz›rl›klar›, Konut Projeleri, Mobilya Aksesuar, Dekorasyon, Züccaciye, Gelinlik, Damatl›k, Abiye, Çeyiz, Hal›, Beyaz Eflya. Düµün Organflzasyonu Samsun
Ankara Eµitim Fuar› 09 fiubat 2017 12 fiubat 2017 Eµitim Kurumlar›, Eµitim Ekipmanlar› ve Tekonolojileri Ankara
Avrasya Boat Show 2017 10 fiubat 2017 19 fiubat 2017 Deniz Araçlar›, Ekipmanlar› ve Aksesuarlar› ‹stanbul
‹nsan Kaynaklar› Fuar› 2017 15 fiubat 2017 16 fiubat 2017 ‹nsan Kaynaklar› ‹stanbul
Anfafl Food Product 15 fiubat 2017 18 fiubat 2017 Yiyecek Ürünleri, Ambalaj ve Ekipmanlar› Antalya
IFAT EURASIA 2017 16 fiubat 2017 18 fiubat 2017 Çevre Teknolojileri ‹stanbul
Dünya Turizm Forumu ve Fuar› 2017 16 fiubat 2017 18 fiubat 2017 Turizm ‹stanbul
Biz Evleniyoruz - Evlilik ve Düµün Haz›rl›klar› Fuar› 16 fiubat 2017 19 fiubat 2017 Evlilik ve Düµün Haz›rl›klar› Antalya
Ayd›n Tar›m G›da ve Hayvanc›l›k Fuar› 16 fiubat 2017 19 fiubat 2017 Tar›m G›da ve Hayvanc›l›k Ayd›n
IHS ADANA 2017 16 fiubat 2017 19 fiubat 2017 Is›tma, Soµutma, Havaland›rma, Doµalgaz Teknolojisi, Tesisat ve Yal›t›m Adana
Adana ‹nflaat 2017 16 fiubat 2017 19 fiubat 2017 Yap› Malzemeleri, ‹fl ve ‹nflaat Makineleri, Altyap›, Müteahhitlik Hizmetleri Adana
Adana Kent 2017 16 fiubat 2017 19 fiubat 2017 Belediye ‹htiyaçlar›, Kent Mobilyalar›, Park Bahçe Düzenlemeleri Çevre Teknolojileri Adana
Karadeniz 3.Kitap Fuar›-Samsun 21 fiubat 2017 26 fiubat 2017 Kitap, Süreli Yay›nlar Samsun
ACE OF M.I.C.E. Kongre, Toplant› ve Etkinlik Fuar› 22 fiubat 2017 24 fiubat 2017 Kongre, Toplant› ve Etkinlik ‹stanbul
Mersin Agrodays 22 fiubat 2017 25 fiubat 2017 Tar›m, Tar›m Makineleri, Gübre ,Tohum, Serac›l›k Mersin
Aegean Hosttech 22 fiubat 2017 25 fiubat 2017 Otel Ekipmanlar› ve Ev D›fl› Tüketim Ayd›n
AEGEANAGRI 13.Ege Tar›m Sera ve Hayvanc›l›k F. 22 fiubat 2017 26 fiubat 2017 Tar›msal Mekanizasyon, Tar›m Teknolojileri, Serac›l›k ve Hayvanc›l›k Denizli
‹stanbul K›rtasiye - Ofis 22 fiubat 2017 26 fiubat 2017 K›rtasiye ve Kaµ›t Ürünleri, Okul ve Ofis Malzemeleri, Oyuncaklar ‹stanbul
Bal›kesir Tar›m Fuar› 2017 23 fiubat 2017 26 fiubat 2017 Tar›m Hayvanc›l›k ve G›da Bal›kesir
Motobike ‹stanbul 23 fiubat 2017 26 fiubat 2017 Motosikletler, Bisikletler, Aksesuarlar, Tuning, Servisler ve Bayiler ‹stanbul
E-TECH Eµitim Teknolojileri Fuar› 24 fiubat 2017 26 fiubat 2017 Mesleki ve Teknik Eµitim Gereçleri, Kurum ve Kurulufllar› ‹stanbul
Uluslararas› CNR Kitap Fuar› 24 fiubat 2017 05 Mart 2017 Yay›nc›l›k, E-Yay›nc›l›k ve Teknolojileri ‹stanbul
QS Dünya MBA ve Yüksek Lisans Fuar› 25 fiubat 2017 25 fiubat 2017 Yurtd›fl› Yüksek Eµitim ‹stanbul
Study Expo Yurtd›fl› Eiµim Fuarlar› 25 fiubat 2017 26 fiubat 2017 Yurtd›fl› Eµitim Seçenekleri ‹stanbul
Study Expo Yurtd›fl› Eiµim Fuarlar› 28 fiubat 2017 28 fiubat 2017 Yurtd›fl› Eµitim Seçenekleri Ankara
DISCOP ‹STANBUL 28 fiubat 2017 02 Mart 2017 Televizyon ‹çerik, Dijital ‹çerik ve Telif Haklar› ‹stanbul
‹TVF- ‹stanbul TV Forum ve Fuar› 28 fiubat 2017 02 Mart 2017 Görsel ve ‹flitsel Yay›nc›l›k Teknolojileri Forum ve Fuar› ‹stanbul
R+T Türkiye 01 Mart 2017 04 Mart 2017 Panjur, Otomatik Kap›, Geçifl ve Güneflten Koruma Sistemleri ‹stanbul
Konya Tohum 2017 01 Mart 2017 04 Mart 2017 Tohum Teknolojileri ve Tohumculuk ve Ekipmanlar› Konya
Konya 6.Sulama Teknolojileri ve Bitki Besleme Fuar› 01 Mart 2017 04 Mart 2017 Fidanc›l›k, Bitki Besleme, Bahçe Bitkileri, Zirai Mücadele, Sulama, Gübreleme, ve Ekipmanlar› Konya
Konya Hayvanc›l›k 2017 01 Mart 2017 04 Mart 2017 Hayvanc›l›k, Ekipmanlar›, Hayvansal Üretim Teknolojileri, Yem Endüstrisi, Tavukçuluk (Tavukçuluk Kümes Hayvanlar› Ekipmanlar› Özel Bölümü) Konya
MODEKO 2017 28.‹zmir Mobilya Fuar› 01 Mart 2017 05 Mart 2017 Mobilya, Dekorasyon, Ev ve Büro Mobilyalar› ‹zmir
Study Expo Yurtd›fl› Eiµim Fuarlar› 02 Mart 2017 02 Mart 2017 Yurtd›fl› Eµitim Seçenekleri ‹zmir
‹stanbul Bulufllar Fuar› 02 Mart 2017 04 Mart 2017 Bulufllar, Buluflcular ve Yat›r›mc›lar› Buluflturmak ‹stanbul
Lifestyle Turkey- Muhafazar Giyim ve Yaflam Fuar› 02 Mart 2017 04 Mart 2017 Giyim ve Yaflam Fuar› ‹stanbul
Farmers' Fair - Güney Ege 02 Mart 2017 05 Mart 2017 Tar›m, G›da, Hayvanc›l›k Teknolojileri ve Endüstrileri Muµla
4.Aksaray Tar›m Hayvanc›l›k ve Tar›m Tekn. Fuar› 02 Mart 2017 05 Mart 2017 Tar›m, Hayvanc›l›k, Tar›m Makineleri, Süt Endüstrisi, Ambalaj ve Tohum Aksaray
1.Isparta Kitap Fuar› 03 Mart 2017 12 Mart 2017 Kitap, Dergi, Süreli Yay›nlar Isparta
Study Expo Yurtd›fl› Eiµim Fuarlar› 04 Mart 2017 04 Mart 2017 Yurtd›fl› Eµitim Seçenekleri ‹stanbul
SHOEXPO ‹zmir "41.Ayakkab› ve Çanta Fuar›" 07 Mart 2017 10 Mart 2017 Ayakkab› ve Çanta ‹zmir
Samsun 2.Mobilya Dekorasyon Fuar›2017 07 Mart 2017 12 Mart 2017 Mobilya, Dekorasyon, Ayd›nlatma, Ev Tekstili ve Aksesuarlar Samsun
CPHI ‹stanbul 2017 ‹laç Bileflenleri Fuar› 08 Mart 2017 10 Mart 2017 ‹laç, ‹laç Bileflenleri ve Hammaddeleri, ‹laç Ekipman›, ve Kontrat Hizmetleri, ‹laç Paketleme, Ambalaj ve ‹laç üretim Sistemleri ‹stanbul
FETEX 2017 08 Mart 2017 11 Mart 2017 Fethiye Turizm, Turizm Tedarikçileri ve Yiyecek, ‹çecek Muµla
Avrasya Pencere 2017 18.Uluslararas› Pencere Fuar› 08 Mart 2017 11 Mart 2017 Pencere, Panjur, Cephe ve Profil, Üretim Makineleri, Aksesuar, Yal›t›m Malzemeleri, Hammadde ve Tamamlay›c› Ürünler ‹stanbul
Avrasya Kap› 2017 08 Mart 2017 11 Mart 2017 Kap›, Kepenk, Kilit, Alarm ve Güvenlik, Panel, Pano, Bölme Sistem ve Aksesuarlar› ‹stanbul
Avrasya Cam 2017 08 Mart 2017 11 Mart 2017 Cam Ürünleri, Uygulamalar›, Üretim ‹flleme Teknolojileri ve Makineleri, Tamamlay›c› Ürün ve Kimyasallar› ‹stanbul

Fuar Tarihi Konusu Yeri

YURTİÇİ FUARLAR TAKVİMİOcak 2017
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PERAKENDE

Tesan, yurtdışında
büyümeye odaklandı

Özlem Bay Yılmaz / obay@ekonomist.com.tr

2 milyar TL büyüklüğe sahip mobil aksesuar pazarının lider markası
ttec, 12 bin noktaya girmiş durumda. Geçen yıl ihracata da başlayan
üretici şirket Tesan, önümüzdeki dönemde yurtdışına odaklanmayı
planlıyor. 10’un üzerinde ülkeye girdiklerini belirten Tesan İletişim
Genel Müdürü Rüştü Arseven, “ABD’de de Amazon ile
görüşmelerimiz sürüyor” diyor. 

Dünyada 2012 yılında 20 milyar do-
larlık büyüklüğe sahip olan mobil
aksesuar pazarı bugün 81,5 milyar
dolarlık bir hacme ulaştı. Her yıl yüz-
de 9-10 oranında büyüyen pazarın
2012 yılında ise 101 milyar dolarlık
büyüklüğe ulaşacağı tahmin edili-
yor. Pazar Türkiye’de de hızla geli-
şiyor. Hacmi 2 milyar TL’ye ulaşan
bu pazarda, orijinal markaların ya-
nı sıra kalite standartlarına uygun
üretilen, yasal ve teknik değerlen-
dirmelerden geçmiş firmaların da
ürünleri yer alıyor. Öte yandan pa-
zarda ‘no name’ olarak nitelendiri-
len kayıtsız, markasız ya da kopya ürünlerin de
ağırlığı söz konusu. Ancak merdiven altının sek-
tördeki büyüklüğü henüz ölçülebilmiş değil. 

Temelleri 1982 yılında atılan Tesan şirketi-
nin markası ttec ise kulaklıktan taşınabilir şarj-
lara kadar pek çok ürünü kapsayan bu sektörün
lider markası konumunda. Bin 500’ü aşan ürün
gamına sahip olan marka, bugüne kadar 60 mil-
yon adetlik satış gerçekleştirdi. Ürünlerinin GSM
operatörlerinin mağazalarında, müzik ve tekno-
loji marketlerinde tüketicilerle buluştuğunu be-
lirten Tesan İletişim Genel Müdürü Rüştü Arse-
ven, “Şu anda yurtiçinde 12 bin notada ürünleri-
miz satılıyor. 2015’te ihracata da başladık. AB’de
büyüyoruz. Şu anda 10’un üzerinde ülkeye ihra-
catımız var. Yunanistan’ın en büyük dağıtım fir-

Rüştü Arseven, üretimde kaliteden ödün ver-
memek adına 25 kişilik mühendis kadrolarının sık
sık Çin’e giderek üretim departmanlarını denet-
lediğini ve süreçleri yakından takip ettiğini dile
getiriyor. 

Amazon ile anlaşacak
Tesan, ttec markasıyla 2015 yılında ihracat

yapmaya başladı. Bugün Almanya, Polonya, Yu-
nanistan gibi 10’un üzerinde ülkede 12 binin üze-
rinde satış noktasında ttec markalı mobil akse-
suarlar satılıyor.  Rüştü Arseven, şunları ekliyor:
“Yunanistan’ın en büyük dağıtım firmalarından
olan Europa ile anlaşma imzaladık. ABD’de de
Amazon ile görüşmelerimiz sürüyor. Fas’ta Vir-
gin mağazalarında, Polonya’da da 40’ın üzerin-
de MediaMarkt mağazasında ttec ürünlerimiz sa-
tılıyor.”

Kurumsal çözümler
sunuyor
Tesan 13 yıldır teknoloji
ürünleri alanında da hizmet
veriyor. Kurumsal firmaların
ofislerinin ihtiyaçlarını
karşılamak için birtakım
çözümler sunuyor. Bu
kapsamda; ses, data, görüntü ve
yapısal kablolama diye dört
bölümde hizmet veriyor.
Teknoloji ürünleri
departmanında 30’un üzerinde
markanın distribütörlüğünü
yaptıklarını belirten Rüştü
Arseven, “3 binin üzerinde
kurumsal firmaya hizmet
veriyoruz. Bunlar içinde pek çok
üniversite, banka, hastane,
şirket ve kamu kurumunu
sayabiliriz” diyor. 

malarından olan Europa ile anlaşma imzaladık.
ABD’de de Amazon ile görüşmelerimiz sürüyor.
Beş yılın sonunda ttec’i global bir marka haline
getirmeyi hedefliyoruz” diyor. Bu yıl 150 milyon
TL ciro hedefleyen Tesan, 2017’de ise yüzde 20
ciro artışı planlıyor. 

Çin’de üretiyor
270 kişiye istihdam sağlayan Tesan’ın İs-

tanbul Yenibosna’da genel merkezi ve deposu yer
alıyor. Cep telefonu aksesuarları alanına 10 yıl ka-
dar önce giriş yapan şirket, Çin’de 3-4 tedarikçi
ile başladığı üretim serüvenine bugün Çinli
20’nin üzerinde tedarikçiyle devam ediyor. Hat-
ta bunların birçoğu üretiminin yüzde 80’ini ttec
için yapıyor. 

RÜŞTÜ ARSEVEN
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MACARİSTAN
Firma Adı: ALX Macar Ticareti

Geliştirme Merkezi
Adres: İncilipınar Mah. Nişantaşı Sok. Cazibe İş
Merkezi No:13 Daire:1301 Şehitkamil /
GAZİANTEP 
Yetkili Kişi: Alper BAKIR / İş Geliştirme Müdürü
Tel: +90.342.215 3376; 
Cep Tel: +90.505.982 7371;
Faks:+90.342.215 3377; 
e-mail: alper.bakir@alx.com.tr; 
web: www.alx.com.tr
ALX Macar Ticareti Geliştirme Merkezi
tarafından, tarım sektörü için tohum üreten bir
Macar firmasının işbirliği yapabileceği Türk
firmaları aradığı bildiriliyor. 1943 yılında
Macaristan da kurulan şirketin, 1993 yılında
yaptığı yeni yatırımlar ile ulusal boyut kazandığı
ve üretiminin yüzde 50’sinden fazlasını ihraç
ettiği belirtiliyor. Firmanın özellikle kırmızıbiber,
salatalık, karpuz, bezelye, kabak, tatlı mısır,
soğan gibi tohumların üretimi ve paketlenmesi

konusunda uzmanlaşmış olduğu, üretiminde son
teknoloji Hollanda menşeli makineleri kullandığı
ve ISO 9001;2008 standardına sahip olduğu
ifade ediliyor. Firma ve ürünleri ile ilgilenen ve
bağlantı kurmak isteyen kuruluşların, 'tohum'
referansıyla ALX Macar Ticareti Geliştirme
Merkezi’ne başvurmaları gerekiyor. 

Firma Adı: ALX Macar Ticareti
Geliştirme Merkezi

Adres: İncilipınar Mah. Nişantaşı Sok. Cazibe İş
Merkezi No:13 Daire:1301 Şehitkamil /
GAZİANTEP
Yetkili Kişi: Alper BAKIR / İş Geliştirme Müdürü
Tel: +90.342.215 3376;
Cep Tel: +90.505.982 7371; 
Faks: +90.342.215 3377; 
e-mail: alper.bakir@alx.com.tr; 
web: www.alx.com.tr
ALX Macar Ticareti Geliştirme Merkezi, tarım
sektörü için tahıl siloları (50 ila 2.000 m3
aralığında yatay ve dikey), temizleyiciler (12 ila

30 ton aralığında), kurutucular, konveyörler ve
diğer yardımcı makinelerin üretimi konusunda
uzman olan bir şirketin, Türkiye’de işbirliği
yapabileceği firmalar aradığını bildiriyor.
Şirketin, 1958 yılında Macaristan’da kurulduğu,
hâlihazırda 140 işçi çalıştırdığı ve Macaristan’da
konusunda lider olduğu, uluslararası
sertifikalara sahip olduğu ve ürünlerinin CE
belgeli olduğu belirtiliyor. Söz konusu şirket ve
ürünleri ile ilgilenen ve bağlantı kurmak isteyen
kuruluşların, 'silo' referansıyla ALX Macar
Ticareti Geliştirme Merkezi’ne başvurmaları
gerekiyor. 

UKRAYNA
Firma Adı: EROL FOTSALI

Yetkili Kişi: Erol Fotsalı
Cep Tel: +380.995.247777; 
e-mail: erol.rustemovich@gmail.com 
TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı
kapsamında her yıl düzenlenen etkinliklerden
birisine Ukrayna’dan katılan Kırım kökenli

Yurtdışından
16 işbirliği teklifi

3

2

1

Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’ne (TOBB) 2016
yılının son ayında birçok
farklı ülkeden işbirliği
teklifi geldi. Tohum
üretiminden kömür madeni
satışına, koyun derisi
satışından çeviri
hizmetlerine kadar
yurtdışından gelen 16
işbirliğini sizler için
derledik. 
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girişimci Erol Fotsalı; kendisinden bazı
turunçgiller (turunç, limon, mandalina) ile hicaz
narı talep edildiğini ve aşağıdaki özellikleri
taşıyan ürünleri belirtilen fiyatlarla Türkiye’den
temin etmek istediğini bildiriyor: 1- Limon/enter
- 54-72 uzunluk 0,47 dolar, 2- Limon/Mayer -
60-60 uzunluk, 035 dolar, 3- Turunç - 42-66
uzunluk, 0,25 dolar, 4- Mandalina / 90-120
uzunluk, 0,3 dolar, 5- Nar/hicaz - 7-9-12
uzunluk, 0,52 dolar.

Firma Adı: IntraMotion LLC
Adres: Luganska str., 18, Lviv 79034,

Yetkili Kişi: Roman Oliynyk / General Manager
Tel: +380.32.295 85 11; 
Faks: +380.32.295 85 22; 
e-mail: info@intramotion.com; 
web: www.intramotion.com
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından,
modüler yüksek kaliteli plastik-zincirli
konveyörler üreten IntraMotion LLC Şirketinin,
konveyörlerini servis hizmeti de vererek son
kullanıcıya ulaştıracak firmalarla uzun vadeli
işbirliği yapmak istediği bildiriliyor. Şirketin
ürünlerinin özellikle hafif ürünleri geleneksel
rulolu ve bantlı konveyörlere nazaran daha
yüksek hızlarda ve zedelemeden taşıdığı
belirtiliyor. 

KOLOMBİYA
Firma Adı: CASA TURCA

TURCOLOMBIANA
Adres: Av. Jimenez # 7-25 Oficina 913Bogotá, 
Yetkili Kişi: Burhaneddin Yalçın
Cep Tel: +57.319.204 1383; 
e-mail: export.casaturca@gmail.com; 
web: www.facebook.com/Casaturcolombiana/
Yeni kurulan bir Kolombiya şirketinin ortağı
olan yurttaşımız Burhaneddin Yalçın,
CONTINENTAL COAL SAS isminde bir Kolombiya
şirketinin, Kolombiya'daki bir taş kömür
madenini kısmen veya tamamen satmak
istendiğini bildiriyor. Kömür madenleri işleten
Continental Coal SAS Şirketi’nin Bogota Ticaret
Odasına kayıtlı olduğu, 75 milyon ton rezervli ve
iyi kaliteli bir kömür madeninin sahibi olduğu
belirtiliyor (İmtiyaz GCM 083 22X. Maden).
Madenin, Kolombiya'nın Boyaca şehrine bağlı
Chinavita Beldesi’nin Usillo yerleşkesinde ve
Boyaca şehrine üç saat mesafede bulunduğu
belirtiliyor. Madenin kısmen ya da tamamen

satılmak istendiği, detaylı jeolojik çalışma ve
578 metre sondajın tamamen gerçekleştirildiği
bildiriliyor. Burhaneddin Yalçın, ilgilenen
yatırımcılarla, T.C. Kolombiya Ticaret Ataşeliği
Asistanı Sayın Juan Galvis'in refakatinde,
Continental Coal SAS şirketini ziyaret
edebileceklerini ve madeni yerinde
inceleyebileceklerini ifade ediyor. 

KUZEY KIBRIS 
TÜRK CUMHURİYETİ

Firma Adı: NECDET ERGÜN
Yetkili Kişi: NECDET ERGÜN / Economist /
Entrepreneur / Business Developer
Cep Tel: +90.533.862 9977;
e-mail: necdet1969@gmail.com
Necdet Ergün isimli girişimci, TOBB Türkçe
Konuşan Girişimciler Programı kapsamında her
yıl düzenlenen etkinliklerden birisine Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) katılıyor.
Ergün, inşaatlarda kullanılan inovatif hareketli
70-75 civarı cephe platformları-iskeleleri sahibi
olan bir iş adamıyla söz konusu ekipmanların
3,7 milyon liraya satışı için anlaştığını bildiriyor.
Yine bunları almak isteyen firmalarla bağlantı
kurmak istediğini aktarıyor. Necdet Ergün, hepsi
aktif ve kiralanmış durumda olan (aylık 200 bin
TL kira geliri) olan ekipmanların satış
komisyonunun yüzde 5 olduğunu ve satışa
yardımcı/aracı olacak kişilerle de eşit
paylaşılacağını belirtiyor. 

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
(KKTC) girişimci Necdet Ergün katıldı. Ergün,
Aydın’da lisansı alınmış ve çok kıymetli bir
rezerve ve konuma sahip kuvarslı silis kum
ocağına; yıkama, mikronize (sınıflandırma) ve
zenginleştirme tesisi projesi sözleşmesinin
yapıldığını anlatıyor. Yine bu yatırımın
gerçekleştirilmesi için 2,8 milyon dolar yatırım
sermayesine ihtiyaç olduğunu ve yatırımcı
arandığını bildiriyor. Kârlılığı yüksek olduğu
ifade edilen ürünün birçok alanda kullanılmaya
başlandığı, yeni kârlı ilave ürünler çıkarma

potansiyelinin bulunduğu, her tür bilimsel
çalışması ve raporlarının hazır olduğu
belirtiliyor. Ayrıca satış komisyonunun satışa
yardımcı/aracı olacak kişilerle eşit paylaşılacağı
da kaydediliyor. 

HİNDİSTAN
Firma Adı: M.Y. Global Commodities

Adres: E-503, Shyam Hills Apt. GST road, Nr.
Savan Bunglows, New Ranip, Ahmedabad
382470 INDIA
Yetkili Kişi: Kunal Barchha 
Cep Tel: +91.8511.246-428; 
e-mail: kunal.barchha1285@gmail.com 
Bu firma, büyükbaş hayvan yemleri, buğday,
pirinç, seramik ürünler, sıhhi tesisat
malzemeleri, banyo armatürleri, şampuan vb.
kozmetik ürünleri ile PP rafya dokuma kumaş
üreticisi ve ihracatçısı. İlgili firmanın ürünlerini
Türkiye’ye de satmasına yardımcı olabilecek
acenteler aradığı bildiriliyor. 

ALMANYA
Firma Adı: IFM Internationale

Freileitungsmontage A.S.
Adres: Klöcknerstr. 85, 44579 Castrop-Rauxel /
Deutschland
Yetkili Kişi: İsmail Hakkı Yıldız
Tel: +49.2305.97311-0; 
Cep Tel: +49.172.681 1544; 
Faks: +49.2305.97311-19; 
e-mail: ismail-hakki@ifm-as.de; 
web: www.ifm-as.de
TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı
kapsamında her yıl düzenlenen etkinliklerden
birisine Almanya’dan katılan iş adamı İsmail
Hakkı Yıldız, Polonyalı ortaklarının 1,0 litrelik
şişelerde ayçiçeği yağı almak istediklerini
bildiriyor. Teslimat miktarının, 12 ay X 10.000 t
= 120.000 t biçiminde olacağı belirtiliyor. 

POLONYA
Firma Adı: ATA DEVELOPMENT

Adres: ul. Wejherowska 30/2 84-100 PUCK
POLLAND
Yetkili Kişi: Numan ÖZTÜRK
Cep Tel: +48.793.400 922; 
e-mail: info@atadevelopment.com; 
web: www.atadevelopment.com
Yurttaşımız Numan Öztürk, 21 yıldır Polonya’da
yaşayan, inşaat yapım işlerinin yanı sıra inşaat
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malzemeleri ithalatı ve ticareti yapan bir
girişimci. Öztürk, Türkiye’den rekabet kabiliyeti
bulunan kaliteli ve inşaat sektörü ağırlıklı her
hangi bir ürün ve/veya ürünlerin Polonya’ya
ithalatı, pazarlaması ve dağıtımı üzerine Türk
girişimcileri ile işbirliği yapmak istediğini
bildiriyor.

AZERBAYCAN
Firma Adı: LAÇIN - 2012 MMC

Adres: Azerbaycan,Yevlax sah. Nizami
pr.3,dal.4
Yetkili Kişi: Lacin Lacin
Cep Tel: +994.50.716 29 29; 
e-mail: lacin.2012mmc@mail.ru 
Firmanın Azerbaycan’dan Türkiye’ye pikle
edilmiş koyun derisi ihraç etmek istediği
bildiriliyor. 

RUSYA
Firma Adı: PIGMENT JSC

Adres: 392000, Russia, Tambov,
ul.Montazhnikov 1
Tel: +7.4752.72-26-57; 
Cep Tel: +7.4752.79-50-89; 
e-mail: info@krata.ru; 
web: www.krata.ru
Rusya Ticaret Temsilciliği tarafından, petrol
arıtma, inşaat, boya, kâğıt, baskı, kimya, lastik
ve tekstil petrol gibi temel sanayi sektörleri için
kimyasal maddeler üreten PIGMENT JSC
şirketinin ürünlerini Türkiye’ye de ihraç etmek
istediği bildiriliyor. Şirket, 1993 yılından bu yana
tescilli KRATA® markası altında organik
pigmentler, boya katkıları, beton için katkı
maddeleri, yakıt katkı maddeleri, optik
ağartıcılar, akrilik dispersiyonu, boyalar ve
vernikler için hammaddeler, hazır astar, vernik,

emayeler, astar emaye, boyalar, fenol, üre
formaldehit reçineler, sülfamik asit vs. kimyasal
maddeler üretiyor. Temsilcilik tarafından, söz
konusu şirket ve ürünlerine ilgi duyan Türk
şirketlerinin, Rusya Ticaret Temsilciliği’ne de
başvurabilecekleri ifade ediliyor. 

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
Şirket, kurulduğu 2008 yılından bu yana renkli
metal ve metal hurda toplama, ayrıştırma işinde
faaliyet gösteriyor. 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 başladı. Şirketin; PET çapak, PET kütük çapak
ve HDPE çapak satışı için Türkiye’deki elyaf
üreticileri ve boya kimya sanayicileri bağlantı
kurmak istediği bildiriliyor. 

HOLLANDA
Firma Adı: COSKUN COMPANY

Adres: Aydıntepe Mah. Alaaddin Sok. No:7, A15,
Daire 14, Tuzla/ İstanbul
Yetkili Kişi: Mustafa Coşkun
Tel: +90.216.5040701; 
Cep Tel: +90.542.7205362; 
Faks: +90.216.5040701;
e-mail: cosxun@gmail.com
Mustafa Coşkun; 40 yıl Hollanda’da yaşayan,
Hollanda vatandaşlığı da bulunan ve yurda
döndükten sonra Türkiye’de kurduğu çalışır
durumdaki hidroelektrik santrali (HES) ve yeni

projelerinin uygulamalarıyla meşgul olan bir
girişimci. Coşkun, Avrupa Birliği başkentlerinden
Londra, Paris veya Berlin’de 40 bin m2 ile 80
bin m2 temel oturumlu üç kattan oluşan
ABD’deki Beyaz Saray görünümünde AVM
kompleksi projesi kurmayı düşünüyor. Yine
Avrupa’nın en yüksek binası olacak şekilde bir,
otel, ofis, konut ve ortalama 500 oda veya
yataktan oluşacak AB’nin en yüksek uluslararası
5 yıldızlı otel kompleksi projesi var. Coşkun, bu
projeler için finansör ve ortak aradığını
bildiriyor. 

ABD
Firma Adı: OUTROOP

Adres: 1616 anderson Road, Suite #227 
Tysons Corner VA22102 USA
Yetkili Kişi: İlbay Özbay / CEO
Tel: +1.703.9926629; 
e-mail: ilbay@outroop.com;
web: www.outroop.com
Firma, ABD'de iş yapmak isteyenler için
Outroop’un iyi bir ortak ya da yatırım
olabileceğini bildiriyor. Outroop'un tanıtım
videosunun
www.youtube.com/watch?v=kncrOWpruwU
linkinden izlenebileceği belirtiliyor. 

BOSNA HERSEK
Firma Adı: ANES ZUKİÇ

Adres: Zmaja od Bosne bb, 72000 Zenica, BH
Yetkili Kişi: Anes Zukiç
Cep Tel: +387.60.301 74 82 
e-mail: aneszukic@tumacsudski.info; 
web: www.tumacsudski.info
Bosna Hersek Federasyonu Adalet Bakanlığı’nın
onayı ile Yeminli Tercüman unvanını kazanan
Bosna Hersek doğumlu, Anes Zukiç; kişi ve
kuruluşlara sözlü ve yazılı çeviri hizmetleri
vermek istediğini bildiriyor. Zukiç; Türkçeden -
Boşnakça, Sırpça, Hırvatçaya / Boşnakça, Sırpça,
Hırvatçadan - Türkçeye, simultane veya
konuşma sonrası sözlü çeviri ve Türkçeden -
Boşnakça, Sırpça, Hırvatçaya / Boşnakça, Sırpça,
Hırvatçadan - Türkçeye, her amaç için yeminli
tercüman tarafından onaylanması gereken yazılı
çeviri hizmetleri verebiliyor. Anes Zukiç,
tercüme hizmetleri ile birlikte iş kurmayı
düşünen kuruluşlara danışmanlık hizmetleri de
sunduğunu belirtiyor. 
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MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

Ocak 2017

2 Ocak 2017 Pazartesi
� Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar 
İçin 2. Taksit Ödemesi
� 2017 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
� Kasım 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
� Kasım 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
� Kasım 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 13. taksit ödemesi

11 0cak 2017 Çarşamba
� 16-31 Aralık 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

12 Ocak 2016 Perşembe
� 16-31 Aralık 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi 
ve Ödenmesi

16 Ocak 2016 Pazartesi
� Aralık 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin 
Beyanı ve Ödemesi
� Aralık 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Aralık 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) 
Beyanı ve Ödemesi
� Aralık 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Aralık 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Aralık 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Ocak 2016 Cuma
� Aralık 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Aralık 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence 
Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
� Aralık 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Aralık 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Aralık 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Aralık 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin 
Beyanı ve Ödemesi

25 Ocak 2016 Çarşamba
� Aralık 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
� Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
� 1-15 Ocak 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Aralık 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar 
Beyanname ile Beyanı
� Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 
3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
� Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar 
Beyanname ile Beyanı
� Aralık 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti 
Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

26 Ocak 2016 Perşembe
� Aralık 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti 
Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
� 1-15 Ocak 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi 
ve Ödenmesi
� Aralık 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
� Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
� Aralık 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
� Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık 
Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
� Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
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Ekonomist’te Neler Olacak?
CEO Club

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

Best Brands

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

İnşaat 2023

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

Garanti Mortgage

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

Türkiye’nin önde gelen
girişimcileri bu kulüpte
buluşuyor.

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

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

Satın Alma Liderleri

Girişimci Kulübü

CMO Club

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

Vergide Gündem

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

Türkiye’nin En Başarılı
Emlak Yatırımları
Araştırması

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

M&A Raporu

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

Yılın Kadın
Girişimcisi

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

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

Yılın En İyi
Filo Yöneticisi

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

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

50 Kadın CEO

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

Anadolu
Buluşmaları

Türkiye’nin En Başarılı
Turizm Yatırımları

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

Anadolu’nun
En Etkili
50 İş İnsanı

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

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

Gayrimenkul Saati

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

Anadolu Markaları

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

Franchise 100

Anadolu’nun
En Büyük 500 Şirketi
araştırması...

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

Kobi Girişim

2017

katkılarıyla

katkılarıyla

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

100 Kadın Patron

katkılarıyla
katkılarıyla

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

Yılın İş İnsanları

EKONOMİNİN
DÜNÜ, BUGÜNÜ

VE YARINI...

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

Sosyal girişimci
ödülleri

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