
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN 26 İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

İNTERNET GİRİŞİMCİLİĞİNE GİRİŞ TÜYOLARI
TÜRK GİRİŞİMCİDEN KÜRESEL SOSYAL AĞ

EKONOMİST DERGİSİ’NİN PARASIZ EKİDİR. GARANTİ BBVA’NIN KATKILARIYLA

2019’UN KADIN
GİRİŞİMCİLERİ!

AARRAALLIIKK  22001199

300 YENİ ŞUBE AÇMAYA HAZIRLANIYOR

�� 1133’’üünnccüü  TTüürrkkiiyyee’’nniinn
KKaaddıınn  GGiirriişşiimmcciissii  

YYaarrıışşmmaassıı  ssoonnuuççllaannddıı

�� ÖÖddüüll  aallaann  
kkaaddıınn  ggiirriişşiimmcciilleerriinn
bbaaşşaarrıı  hhiikkaayyeelleerrii

�� 1133  yyııllddaa  4400  bbiinn
kkaaddıınn  ggiirriişşiimmccii

bbaaşşvvuurrdduu

KAPAK_EKO_girisim_ARALIK.qxp:EKO_girisim_kapakKOBI  12/6/19  1:07 PM  Page 1



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

KOBI_KV_TESLIM e 195x275 cp.pdf   1   6.12.2019   13:37



HAFTALIK
EKONOM‹
VE S‹YAS‹
HABER DERG‹S‹

EDİTÖR

YAYINCI

Doğan Burda Dergi
Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.

GENEL MÜDÜR  Cem M. Başar
YAYIN YÖNETMENİ Talat Yeşiloğlu
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ (Sorumlu) Dr. Orhan Karaca
HABER MÜDÜRÜ Talip Yılmaz
GÖRSEL YÖNETMEN Özcan Çaycoşar

EDİTÖRLER
BORSA - TEKNOLOJİ Gözde Yeniova
HABER MERKEZİ Levent Gökmen, Özlem Bay Yılmaz,
Burcu Tuvay, Sibel Atik, Ayşegül Sakarya Pehlivan, 
Aram Ekin Duran, Ceren Oral
MARKA MÜDÜRÜ Arzu Sözeri
SAYFA UYGULAMA M. Engin Bilgin  
FOTOĞRAFLAR Hüseyin S. Öngen, Gökhan Çelebi

ANKARA TEMSİLCİSİ   Erdal İpekeşen
Tel: 0 312 207 00 71
ekonomist@doganburda.com

YÖNETİM
SATIŞ VE DAĞITIM DİREKTÖRÜ Egemen Erkorol 
ÜRETİM PLANLAMA DİREKTÖRÜ
(TÜZEL KİŞİ TEMSİLCİSİ) Yakup Kurtulmuş
FİNANS DİREKTÖRÜ  Didem Kurucu
ETKİNLİK VE PROJE DİREKTÖRÜ Ali Erman İleri

REKLAM GRUP BAŞKANI  Nisa Aslı Erten Çokça 
REKLAM GRUP BAŞKAN YRD. Seda Erdoğan Dal
REKLAM SATIŞ KOORDİNATÖRÜ 
Neyran Çınar, Burcu Kevser Karaçam 
REKLAM SATIŞ MÜDÜRÜ
Burcu Acavut - İpek Tunalı - Ecem Arda 
TEKNİK MÜDÜR Ayfer Kaygun Buka
Tel: 0 212 336 53 61 - 62
BÖLGELER  SATIŞ MÜDÜRÜ Dilek Ünlü
Tel: 0212 336 53 72 Faks: 0 212 336 53 91
PROJE MÜDÜRÜ Selçuk Ergenç
Tel: 0 212  336 53 60 (3 hat) Faks: 0 212  336 53 90

REZERVASYON
Tel: 0 212  336 53 00/57/59 Faks: 0 212  336 53 92/93

ANKARA REKLAM SATIŞ KOORDİNATÖRÜ
Sezinur Balıkçıoğlu
ANKARA REKLAM SATIŞ MÜDÜRÜ
Beliz Balıbey Tel: 0 312 207 00 72/73
HEDEF SAYFALAR
Tel: 0 212  336 53 70 Faks: 0 212  336 53 91

YÖNETİM YERİ
Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Cad. No:12
Trump Towers  Kule 2,  Kat 21 - 22 - 23  34387 Şişli/İST.
Tel:  0 212  410 32 00 Faks:  0 212  410 35 81
BASKI
Bilnet Matbaacılık ve Yayıncılık A.Ş.
Dudullu Organize San. Bölgesi 1.Cad. 

No:16 Ümraniye-İSTANBUL
Tel: 444 44 03 Faks: 0216 365 99 08/08
www.bilnet.net.com
Sertifika No: 42716

DAĞITIM
Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş.

YAYIN TÜRÜ Yerel, süreli, haftalık

üyesidir.

® Ekonomist Dergisi Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve
Pazarlama A.Ş. tarafından T.C. yasalarına uygun olarak
yayımlanmaktadır. Ekonomist Dergisi’nin isim ve yayın
hakkı Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama
A.Ş.’ye aittir. Dergide yayımlanan yazı, fotoğraf, harita, 
illüstrasyon ve konuların her hakkı saklıdır. İzinsiz, 
kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz.

DB OKUR HİZMETLERİ HATTI 0 212 478 0 300
okurhizmetleri@doganburda.com

DB ABONE HİZMETLERİ HATTI
Tel: (0 212) 478 0 300   Faks: (0 212) 410 35 12-13

ÇALIŞMA SAATLERİ
abone@doganburda.com / www.doganburda.com
Hergün saat 09.00-22.00 arasında hizmet verilmektedir.

Aram Ekin Duran
eduran@ekonomist.com.tr

03ARALIK 2019

Ekonomist

Sevindiren haber: 
Kadın girişimci sayısı 133 bine ulaştı

Bu yıl 13’üncü kez Ekonomist Dergisi,  Garanti Bankası ve Türkiye
Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle düzenlenen “Türkiye’nin
Kadın Girişimcisi Yarışması”, yine birbirinden başarılı ve azimli kadınların
kurduğu girişimleri kamuoyu ilgisiyle buluşturdu. Yarışmanın
düzenlendiği ilk yıl olan 2007’de Türkiye’deki kadın girişimci sayısı 
50 bindi. Bugün ise güncel veriler bu sayının 133 bine ulaştığını gösteriyor.
13 yılda neredeyse 3 kat artan kadın girişimci sayısı, bir yandan
ekonomideki yüksek potansiyeli gösterirken; diğer yandan da toplumun
yarısını oluşturan kadınların fırsat bulduklarında, önleri açıldığında
ekonomide ne kadar büyük değerler yaratacaklarını ifade ediyor. 

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, ödül gecesi yaptığı
konuşmada Türkiye’de tüm girişimciler içerisindeki kadın girişimci
oranının 2000’lerin başında yüzde 5 iken, bugün yüzde 9’a çıktığına işaret
etti. Türkiye’nin çok hızlı şirketleştiği bir dönemde kadın girişimcilerin de
böylesi bir atak yapması çok önemli. Zira hala Türkiye’de kadın girişimci
olmak, erkek egemen bir toplum ve iş dünyası içerisinde kendine alan
açabilmek hiç de kolay değil. KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine
Erdem, bu durumu, şu sözlerle anlatarak aslında tüm hemcinslerinin
duygularına tercüman oluyor: 

“Türkiye’de girişimci olmak çok zor bir şey. Finansman kaynaklarına
ve bilgiye erişmek, bağlantılar kurmak, ekonomideki ve kurlardaki
dalgalanmalarla baş etmek ve ayakta kalıp yoluna devam etmek hiç kolay
değil. Bu erkek girişimciler için zor bir şey. Ama kadın girişimcilere
geldiğinizde bu zorlukları en az üçle çarpmanız gerekiyor. Çünkü işin içine
kültürel ön yargılar, ev işleri ve çocuk bakımı, kadının toplum içinde
itildiği ikincil rol geliyor. Bir başka ifadeyle toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin
sonuçları işin içine giriyor. Dolayısıyla, erkek konuklarımız kusura
bakmasınlar ama kadın girişimcilerin başarısı çok değerli.” 

Bu yılki yarışma sonucunda GÜLSHA markasının yaratıcısı Gülşah
Gürkan Türkiye’nin Kadın Girişimcisi seçildi. Eray Plastik girişimiyle
Müzeyyen Erakuman Türkiye’nin Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimcisi
olurken; Denebunu kurucusu Duygu Akbudak Türkiye’nin Gelecek Vaat
Eden Kadın Girişimcisi ödülünü aldı. Hayata geçirdiği Es Kariyer ile de
Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi ödülünü Esra Odabaşı kazandı.

Ödül kazanan girişimcileri, arkalarından gelen yüzbinlerce kadın
girişimci için ‘rol model’ oldukları için bir kez daha tebrik ediyoruz. 

İyi okumalar…

EDITOR_EKO_girisim_ARALIK.qxp:Layout 1  12/6/19  2:35 PM  Page 1



İÇİNDEKİLER
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Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, 2020 yılında
sosyal girişimciliğin ajandasındaki ilk gündem maddelerinden biri
olduğunu söylüyor.

Çalışanların duygusal zekalarını artırmaya yönelik eğitimler veren bcc
Turkey’in kurucuları Cem Atat ve Banu Koç, günümüzde iş liderlerinin
hızla değişen iş ortamıyla baş edebilmek için duygu zekasına yönelik
becerilere daha fazla önem verdiğini söylüyor.

Semih Seçer’in Mayıs 2018’de hayata geçirdiği PeerBie, göçmenlerin
çevreleriyle bağlantı kurmasını sağlama hedefiyle dizayn edilse de farklı
seçenekleriyle göçmenlere ek olarak sosyal çevresiyle gerçek zamanlı
iletişim kurmak isteyen herkese çözüm sunuyor.

Geçen yıl 25. yılını geride bırakan OSES Çiğ Köfte, seyyar arabayla
başladığı serüveninde hem yurt içi hem de yurtdışında üretim yapan dev
bir marka haline geldi. Şirketin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı
Osman Yaşar, “Ülke genelinde 970 adet şubemiz var. 2020 yılında 300
yeni şubeyi OSES ailesine katmayı hedefliyoruz” diyor.

3 Editör

5 Hazır giyimcilere
AliExpress desteği geldi

6 KOBİ GÜNDEMİ

8 KAPAK KONUSU
� İşte yılın
kadın girişimcileri

13 Big Bang’te kaynak
rekoru kırıldı

14 Nocturne ile yurtdışına
hazırlanıyor

16 Kadın çiftçilere
üretim desteği

18 2020’de 70 yeni
şube hedefi koydu

19 KOBİ’lerin dilinden anlayan
yazılım geliyor

20 Türk girişimciden
küresel sosyal ağ

22 Şirketler için dijital
strateji kurguluyor

24 300 yeni şube açmaya
hazırlanıyor,

25 Büyümeye hız verecek

26 “Amacımız dijitalde
ilk 5’e girmek”

28 Duygusal zekanın
önemi artıyor

30 Hediye platformu
Osevio iddialı büyüyor

31 “Sosyal girişimciliğe
desteğimizi sürdüreceğiz”

32 Tasarım mobilyayı
dünyaya taşıyor

34 Cem Ener: İnternet
girişimciliğine adım atmak
isteyenler için tüyolar

36 Yurtdışı Mal Talepleri

40 Fuar Takvimi

42 Vergi Takvimi

40’a yakın kadın çiftçiye ulaştıklarını söyleyen  Temiz Hasat
Kooperatifi yönetim kurulu üyesi Yasemin Eski Erdoğan, “Temiz tarım
yapan aile ve küçük ölçekli kadın çiftçileri, topluluk destekli tarım
modeliyle tohumdan tabağa devam eden zorlu süreçte yalnız
bırakmamayı hedefliyoruz” diye konuşuyor.

Ekonomist Dergisi’nin Garanti BBVA ve Türkiye Kadın Girişimciler
Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle düzenlediği Türkiye’nin Kadın
Girişimcisi Yarışması, 13. yılını geride bıraktı. Düzenlenen tören ile
‘Türkiye’nin Kadın Girişimcisi’, ‘Türkiye’nin Yöresinde Fark Yaratan
Kadın Girişimcisi’, ‘Türkiye’nin Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimcisi’,
‘Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi’ ödülleri sahiplerini buldu.
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ÇEVRİMİÇİ PERAKENDE

Hazır giyim sektörünün en büyük
ihracatçı birliği İstanbul Hazır Gi-
yim ve Konfeksiyon İhracatçıları
Birliği (İHKİB), Alibaba Group
bünyesindeki global ölçekte çev-
rimiçi perakende pazar yeri olan
AliExpress ve AliExpress Türkiye
resmi işortağı İhracatname, bu-
gün İHKİB üyeleri ve Türkiye’de
ihracat yapan çok sayıda KO-
Bİ’nin, AliExpress’in dijital altya-
pısından ve hizmetlerinden fay-
dalanarak yurtdışındaki tüketici-
lere doğrudan ulaşmasını sağla-
yacak bir anlaşmaya imza attıklarını açıkladı.

İlk aşamada 15 bin İHKİB üyesinin dün-
yanın dört bir yanındaki milyonlarca po-
tansiyel müşteriye ulaşacağı bu iş birliği sa-
yesinde, AliExpress ihracatçılara tahsilattan
lojistiğe, pazarlamadan 18 dilde tercümeye

05ARALIK 2019

dek altyapı desteği verecek ve küresel eko-
sistemi ile Türk ihracatçılarının ve KOBİ’le-
rinin markalarını dünyaya duyurmasını sağ-
layacak. Çözüm ortağı İhracatname ise Ali-
express’te mağaza açmak isteyen satıcıla-
ra platforma kayıttan ürünlerin mağazaya

Türkiye’den yurtdışına açılmak ve küresel düzeyde rekabet etmek isteyen KOBİ’ler, İstanbul
Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ve Alibaba Group bünyesindeki küresel
çevrimiçi perakende pazar yeri olan AliExpress desteğiyle, AliExpress’in ekosistemi ve
altyapısından faydalanarak ürünlerini tüm dünyaya ihraç edebilecek. 

Özlem Bay Yılmaz / obay@ekonomist.com.tr

Hazır giyimcilere 
AliExpress desteği geldi

Mağaza açmak ücretsiz
*AliExpress’te mağaza açan ihracatçılar ve KOBİ’ler, platforma katılım ücreti
veya periyodik ücretler ödemeyecekler ve AliExpress satışları ürün kategorisine
bağlı olarak yüzde 5 ile yüzde 8 arasında değişen uygun komisyon oranlarından
faydalanmaya uygun olacak. *20’den fazla ülke ve bölgeye satış teslimatı yapılan
AliExpress’te mağaza açmak çok kolay. AliExpress sayfasından satıcı, hesap
açarak mağaza açma sürecini başlatabileceği gibi AliExpress’in resmi çözüm
ortağı İhracatname’den destek alabiliyor. *İhracatname’den destek almak için
0850 6660405 numaralı satıcı danışma hattını aramak, destek@ihracatname.com
adresine e-mail atmak veya www.ihracatname.com web sayfasında doldurulan
bilgi formu üzerinden alanında uzman İhracatname ekibine ulaşmak mümkün. 
*İhracatname’ye ulaşan satıcıların 2 gün içerisinde AliExpress’te mağaza açması
ve ürünlerini satışa hazır hale getirmesi için destek sağlanıyor. 

yüklenmesine dek geçen bütün süreç-
te ücretsiz olarak rehberlik edecek. 

Mikro girişimcilere destek
2016’da 401 milyar dolar olan kü-

resel e-ihracatın 2020’de 994 milyar
dolara çıkacağı tahmin ediliyor. Özel-
likle Rusya, Ortadoğu ve Avrupa’da Ali-
Express’teki tüketici profili, e-ihracat
konusunda firmalarımıza önemli avan-
tajlar sağlıyor. Bu anlaşma sayesinde
küçük büyük 15 bin İHKİB üyesine Ali-
Express üzerinden dünyanın kapıları-
nı açtıklarını belirten İHKİB Başkanı

Mustafa Gültepe, “Şirketlerinin büyüklükle-
rine bakmaksızın mikro girişimcilerimiz bi-
le dünyanın en ücra köşesine doğrudan pe-
rakende satış yapabilecek. Bu avantajların
birçok girişimcimizi ihracatçı olma konu-
sunda cesaretlendireceğine inanıyorum”
diyor.

AliExpress Global Tüketici ve Pazar
Operasyon Direktörü Cheer Zhang ise, bu an-
laşma ile Türkiye’deki ihracatçıların ve KO-
Bİ’lerin küresel pazarda rekabet etmelerini
kolaylaştırmayı hedeflediklerini söylüyor.
Zhang, “Türkiye’deki KOBİ’lerin AliExpress
üzerinden yurt dışına açılmasında hedefle-
diğimiz ana pazarlar arasında Rusya, Avru-
pa ve Ortadoğu yer alıyor. Ayrıca, ABD ve
Brezilya, Şili gibi Kuzey ve Güney Amerika
ülkelerinde de önemli bir potansiyel oldu-
ğunu görüyoruz” diye ekliyor.
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� TEZMAKSAN Akademi ile OSTİM Teknik Üniversitesi “Eğitim” ve “Teknoloji”
alanlarında işbirliği yaparak güçlerini birleştirdi. Kurulduğu 2015 yılından bu yana
40 bin lise öğrencisine mesleki ve teknik seminerler veren, 62 ildeki lise ve
üniversitelerle işbirlikleri geliştiren Tezmaksan Akademi, yeni eğitim döneminde
OSTİM Teknik Üniversitesi ile önemli bir iş birliğine imza attı. İki kurum arasında
imzalanan protokol kapsamında OSTİM Teknik Üniversitesi Hayat Boyu Eğitim
Merkezi’nde öğrencilere Tezmaksan Akademi eğitmenleri yeni teknolojilerin
kullanımı ve CNC eğitimleri verecek. Sanayinin nitelikli eleman ihtiyacına çözüm
olmak için bir sosyal sorumluluk projesi olarak kurulan Tezmaksan Akademi,
OSTİM Teknik Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı. 2015 yılından bu yana 40
bin teknik lise öğrencisine seminerler veren, okullara 50 bin ücretsiz kitap
dağıtımı gerçekleştiren, 62 ildeki meslek lisesi ile üniversitelerle işbirlikleri

geliştiren Tezmaksan Akademi, 2019-2020 eğitim döneminde de OSTİM Teknik Üniversitesi Hayat Boyu Eğitim Merkezi ile birlikte çalışacak. İmzalanan
protokol kapsamında, sanayinin ihtiyacı olan ancak okullarda bulunmayan eğitimler Tezmaksan Akademi tarafından öğrencilere detaylarıyla anlatılacak.
Akademinin eğitmenleri, Makine Mühendisliği Bölümü ve Makine Programı öğrencilerine yeni teknolojilerin kullanımı ve CNC eğitimleri verecek.

06 ARALIK 2019

KOBİ GÜNDEMİ

� Finansal teknolojilere en büyük yatırım yapan ülkelerden biri olan Türkiye,
uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. Dünyanın önde gelen finansal
kuruluşlarından Citi tarafından Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde,
çok sayıda FinTech şirketinin katılımıyla gerçekleştiren MENA FinTech
Challenge’ın Türkiye’den kazananı Octet Türkiye oldu. Citi’nin, MENA
bölgesindeki FinTech girişimlerine yönelik 4 farklı alanda çözümlerini tanıtması
ve fikirlerini uygulamaya geçirmesi için düzenlediği yarışmada, KOBİ’ler ve
büyük şirketler için uygulamaya sunduğu ticaret portalı ve garantili ödeme
çözümleri ile ipi göğüsleyen Octet Türkiye’nin yanı sıra, Mısır’dan Fawry ve
PaySky, Birleşik Krallık’tan ise Wipro/Tradestream kazananlar arasında yer
aldı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Citi Global İşlem Bankacılığı
Ortadoğu, Kuzey Afrika, Pakistan ve Türkiye (MENAPT) Bölge Başkanı Emre
Karter, “Başvuruların kalitesinden ve problemlere karşı önerilen çözümlerden
çok etkilendik. MENA ülkelerindeki inovasyonu, FinTech alanındaki hızlı gelişimi
ve ekosistemlerinin onları daha da desteklemek için geçirdiği dönüşümü
görmek beni çok memnun ediyor” dedi.

Octet Türkiye’den önemli başarı

Özel sektör – üniversite işbirliği

� Türkiye’de sosyal girişimcilik alanına özel olarak tasarlanan ve
bir finans kurumu tarafından yürütülen ilk ve tek sosyal girişimcilik
destek programı olan BBVA Momentum’un Türkiye ayağının bu
yılki finali 5 Aralık’ta gerçekleşti. Çok çeşitli alanlarda faaliyet
gösteren ve sürdürülebilir iş modelleri ile yüksek sosyal etki
yaratmayı hedefleyen girişimcileri destekleyen bu programa
katılarak eğitimlerini başarıyla tamamlayan girişimler arasından; Es
Kariyer, Puduhepa ve Kız Kardeşleri ile Mumo Wrap BBVA’nın mart
ayında Madrid’te düzenleyeceği uluslararası kapanış etkinliğine
gitmeye hak kazandı. Garanti BBVA’nın Impact Hub İstanbul iş
birliği ile yürüttüğü ve Türkiye, ABD, Meksika ve Kolombiya’da eş
zamanlı olarak gerçekleşen programa Türkiye’den bu yıl; ‘Batır
Gıda’, ‘Pulsec’, ‘Es Kariyer’, ‘Maide Mutfak’, ‘Mumo Wrap’,
‘Nemflora’, ‘Puduhepa ve Kız Kardeşleri’, ‘Sertifier’, ‘Tutumlu Anne’
ve ‘Twin Science & Robotics’ olmak üzere 10 girişim katılmıştı.

BBVA Momentum’un Türkiye ayağı sona erdi

PANO_EKO_girisim_ARALIK.qxp:Layout 1  12/6/19  2:41 PM  Page 1



GoDaddy’den
girişimcilere

öneriler
� Dünyanın dört bir yanındaki
girişimcilerin online dünyada başarılı
olması için gerekli araç ve yardımı
sunan GoDaddy, küçük işletme
sahipleri ve girişimcilerin markaları
için farklı alan adı uzantılarını tercih
etmelerinin avantajlarını nasıl
değerlendirebileceklerine dair bilgi ve
ipuçları paylaştı. “.com” alan adı
uzantısının halen en popüler uzantı
olduğunu belirten GoDaddy, bu
nedenle işletmelerin aklında olan pek
çok alan adının başkası tarafından
alınmış olabileceğini vurguladı. Bugün
kullanımda olan çeşitli alternatif alan
adı uzantıları ise işletmelere
yaratıcılıklarını alan adlarına
yansıtma fırsatını sunuyor. GoDaddy
Türkiye, MENA ve Güney Afrika
Kıdemli Bölge Direktörü Selina
Bieber, konuyla ilgili olarak şunları
söyledi: “İşletmeler pazarlama ve
reklam çalışmalarını yaparken
mesajlarını hedef kitlelerine uygun ve
anlamlı bir şekilde iletme konusunu
akıllarında bulundurmalılar. Ocak
2019 itibariyle internette 1,94 milyar
web sitesi var. Bugün kullanıma
sunulan çeşitli alan adı uzantısı
alternatifleri de küçük işletme
sahipleri ve girişimcilerin ne iş
yaptıklarını veya lokasyonlarını direkt
olarak göstermelerine yardımcı
olabilir. Aynı zamanda bu uzantılar
sayesinde yaratıcılıklarını online
varlıklarına yansıtma fırsatı
yakalayabilir, online pazarlama
faaliyetlerinde rakiplerinden
farklılaşabilir ve fark edilir olabilirler.”

� Oracle Global Startup
Programı çerçevesinde
Oracle’dan destek alan Türk
girişimler dünyaya açılma
fırsatını kullanıyor. Oracle
Global Startup Programı ile ilgili
basını bilgilendiren Oracle,
sistemin tüm girişimcilere açık
olduğunu, projenin düşünce
aşamasında dahi programa
başvuru imkanının olduğunu
duyurdu. Toplantıda Global

Startup Programı ile ilgili bilgiler veren Oracle MEA Bölgesi Stratejik İşbirlikleri Müdürü Sinem Kaya, bu projenin tüm
Oracle merkezlerinde ilgi ile takip edildiğini ve girişimciler için büyük fırsatlar yarattığını söyledi. Oracle’ın 40 yıl önce
bir startup olarak faaliyetlerine başladığını söyleyen Kaya;,“Oracle Türkiye olarak bu programa önem veriyoruz. İster
fikir aşamasında olsun, ister belli bir noktaya gelmiş olsun tüm girişimleri dinleyerek, uygun olanlara Türkiye’de destek
vererek, global pazarlarda başarılı olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz” dedi. Şu ana kadar programa 10 kadar katılım
olduğunu söyleyen Kaya, “Oracle Global Startup Programı çerçevesinde bu programa dahil olan girişimler Oracle
sunduğu bulut olanaklarından yararlanıyor ve küresel dünyada satış yapabilmenin kapılarını aralıyor” şeklinde konuştu.
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KOBi Gündemi

Oracle, girişimcileri dünyaya açıyor

� 2017 yılında tamamı Boğaziçi Üniversitesi mezunlarından
oluşan iş insanları tarafından kurulan BCB Network, iş
dünyasına farklı konularda ihtiyaç duyulan yönetim
danışmanlığı hizmeti veriyor. BCB Network’ün “bağımsız
kıdemli danışman ağı” yapısı Türkiye’de ilklerden biri. BCB
Network CEO’su Seden Bolat, “İşletme maliyetlerinin düşüklüğü
sayesinde müşterilerinin yaptığı yatırım, doğrudan üst düzey
danışmanlık hizmetine gidiyor ve firmalar ilgili yetkinliğe sahip
deneyimli danışmanlarla birebir çalışıyor” diyor. Bolat,
“Danışmanlık 4.0” olarak adlandırılan, tavsiye veren danışman
yerine iş sürecinin başından sonuna kurum içi ekiplerle bilfiil
proje yönetimi yapan danışman anlayışını benimsediklerini
ifade ediyor.

� Dünyanın lider dijital dönüşüm şirketlerinden IFS, Türkiye’deki 20. yılında, sürdürülebilir başarılara imza atabilen
ve dünyada Türkiye adına rekabet avantajı yaratmayı hedefleyen şirketleri bir araya getirdiği tecrübe paylaşım
platformunun ilk etkinliğini 27 Kasım 2019 tarihinde İş camiasının önde gelen isimleri eşliğinde gerçekleştirdi.

Sürdürülebilirlik, global arenada rekabet, dijital dönüşümde insan
faktörü, kullanıcı deneyiminde yeni nesil teknolojiler ve en son
teknolojik trendlerin konuşulduğu “Global Rekabet İçin Dijital
Dönüşüm Stratejileri” başlıklı zirve; her biri alanında uzman
konuşmacıların katılımı ile renkli anlara sahne oldu. Beş
oturumdan oluşan ve yaklaşık 500 katılımcıyı ağırlayan zirvenin
ilk oturumu IFS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin

Öztürk moderatörlüğünde, Sürdürülebilirlik ve Uçtan Uca Dijitalleşme konu başlığı ile gerçekleşti. Oturumda
konuşan Opet Yönetim Kurulu üyesi ve Türkiye kökenli ilk nanoteknoloji şirketlerinden Quantag’in CEO’su Ufuk
Öztürk, gençlerin daha fazla dinlenmesi gerektiğinin altını çizerek, “Dijital dönüşüm süreçlerinde özellikle Z
kuşağının istek ve beklentilerine uygun ürün ve servisler üretmemiz gerekiyor” dedi.

IFS, gelecek yatırımcılarını buluşturdu

“Danışmanlık 4.0” artık Türkiye’de
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Alanında bir ilk olan ve on binlerce kadın girişimciye
ulaşarak Türkiye’deki kadın girişimci ekosisteminin
büyüyüp gelişmesine büyük katkı sunan “Türkiye’nin
Kadın Girişimcisi Yarışması”, 13. yılını geride bıraktı.
Ekonomist Dergisi’nin Garanti BBVA ve Türkiye Kadın
Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle düzenlediği
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda
‘Türkiye’nin Kadın Girişimcisi’, ‘Türkiye’nin Yöresinde
Fark Yaratan Kadın Girişimcisi’, ‘Türkiye’nin Gelecek
Vaat Eden Kadın Girişimcisi’ ve ‘Türkiye’nin Kadın
Sosyal Girişimcisi’ dallarında ödüle layık görülen
isimler düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Geleceğe güvenle bakan ve hem birbirlerine hem

Ekonomist Dergisi’nin Garanti BBVA ve
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği
(KAGİDER) iş birliğiyle düzenlediği
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması, 
13’üncü yılını geride bıraktı. Düzenlenen
tören ile ‘Türkiye’nin Kadın Girişimcisi’,
‘Türkiye’nin Yöresinde Fark Yaratan Kadın
Girişimcisi’, ‘Türkiye’nin Gelecek Vaat Eden
Kadın Girişimcisi’, ‘Türkiye’nin Kadın Sosyal
Girişimcisi’ ödülleri sahiplerini buldu.

İŞTE YILIN KADIN 
GİRİŞİMCİLERİ!
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de kendilerinden sonra gelecek girişimcilere
ilham olan kadınlardan oluşan güçlü ve büyük
bir platforma dönüşen yarışmada, GÜLSHA
markasının yaratıcısı Gülşah Gürkan
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi seçildi. Eray
Plastik girişimiyle Müzeyyen Erakuman
Türkiye’nin Yöresinde Fark Yaratan Kadın
Girişimcisi olurken; Denebunu kurucusu Duygu
Akbudak Türkiye’nin Gelecek Vaat Eden Kadın
Girişimcisi ödülünü aldı. Hayata geçirdiği Es
Kariyer ile de Türkiye’nin Kadın Sosyal
Girişimcisi ödülünü Esra Odabaşı kazandı.

“Daha fazla işbirliği olmalı”
“Ekonomist, Garanti BBVA ve KAGİDER olarak güçlerimizi
birleştirdik ve kadın girişimci oranının ikiye katlanmasına
katkı yaptık. Eğer kadın girişimciler de kendi aralarında
daha fazla işbirliği yaparsa, kadın girişimci oranı
yükselmeye devam edecek ve ekonomide beklentilerin
üzerinde bir büyüme olanağı yakalayabileceğiz.” 

TALAT YEŞİLOĞLU  EKONOMİST DERGİSİ YAYIN YÖNETMENİ 
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“133 bin kadın girişimciye ulaştık”
“Türkiye’de kadın girişimciliği bütünsel bir yaklaşımla ayrı bir program
olarak ele alan ilk özel bankayız. Güncel veriler, Türkiye’de 133 bin
civarında kadın girişimci olduğunu söylüyor. Bu, ülkemizdeki tüm
girişimcilere bakıldığında yüzde 9 gibi bir orana denk geliyor. 2000’li
yılların başında ise bu oran yüzde 5 civarındaydı. Gözlemlediğimiz bu
yükseliş hepimiz için umut verici olsa da kat etmemiz gereken yol hala
çok uzun. Buradan hareketle, kadın girişimciliği çalışmalarına aralıksız
devam edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Garanti BBVA olarak da her
zaman, ‘daha fazla neler yapabiliriz’ diye kendimize soruyor, durmaksızın
çözümler üretiyoruz. Yıllar önceki çıkış noktamız, güçlü bir ekonomik
yapının eşit fırsatlara sahip bireylerle gerçekleşeceğine olan inancımızdı.
Bu doğrultuda atılacak en önemli adımın da kadınların iş hayatındaki
varlığı ve görünürlüğünün artması olduğunu her geçen yıl daha net
gördük. Bu vizyonla, uzun yıllardır sektörde liderlik yaparak, kadın
girişimciliği finansman, eğitim, cesaretlendirme ve yeni pazarlara
açılmayı kapsayan 4 ayaklı bir program olarak ele alıyoruz. Tüm bu
çalışmalarımızın bir yandan da BM tarafından kabul edilen
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne hizmet etmesi ayrı bir mutluluk
kaynağı. Bugün burada birlikte olma sebebimiz ise bu gurur verici
tablonun önemli bir parçası.
Türkiye’nin Kadın
Girişimcisi Yarışması
sadece bir ödül programı
değil. Geleceğe umutla ve

güvenle bakan, birbirinden güç alan kadınlardan oluşan büyük
bir platform. Yıllar içinde gelişimine şahit olduğumuz ve tüm
ülkeye yayılan girişimcilik hikayeleri bizim için birincil
motivasyon kaynağı. Sadece yarışmayı kazanan kadın
girişimcileri değil, yarışmaya başvuru yapmış tüm kadınları
cesaretleri için gönülden kutluyor; 13 yıldır birlikte yol
aldığımız Ekonomist Dergisi’ne ve KAGİDER’e bizimle bu heyecanı
paylaştıkları için teşekkür ediyorum.” 

RECEP BAŞTUĞ  BBVA GENEL MÜDÜRÜ

“Kadın girişimci olmak 3 kat daha zor”
“Türkiye’de girişimci olmak çok zor bir şey. Finansman

kaynaklarına ve bilgiye erişmek, bağlantılar kurmak, ekonomideki
ve kurlardaki dalgalanmalarla baş etmek ve ayakta kalıp yoluna
devam etmek hiç kolay değil. Bu erkek girişimciler için zor bir şey.
Ama kadın girişimcilere geldiğinizde bu zorlukları en az üçle
çarpmanız gerekiyor. Çünkü işin içine kültürel ön yargılar, ev işleri
ve çocuk bakımı, kadının toplum içinde itildiği ikincil rol geliyor. Bir
başka ifadeyle toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sonuçları işin içine
giriyor. Dolayısıyla, erkek konuklarımız kusura bakmasınlar ama
kadın girişimcilerin başarısı çok değerli. Girişimcilik neden önemli?
Çünkü dünyanın her yerinde ekonomiler girişimcilerin, girişimci
ruhun ve onun getirdiği yenilikçiliğin omuzlarında yükseliyor. Bu
girişimcilik dalgası, bu dinamizm ve KOBİ’ler olmazsa, ekonomiler
sadece başarıya doymuş büyük kurumsal şirketlerle yoluna devam
edemez. Türkiye ekonomisi de aynı temeller, dinamikler üzerinde
yükseliyor. Ve özellikle kadınların bu alandaki potansiyellerini
gerçeğe dönüştürmezsek ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve
refahı da gerçekleşmez. Kadın girişimcileri desteklemek, burada
verilen ödüller, karşımıza çıkan ilham verici başarı öyküleri bu
yüzden önemli.”

EMİNE ERDEM  KAGİDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
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Dev kozmetikçilere ham madde tedarik ediyor
Gülşah Gürkan, 1993 yılında İngiltere’deki Cheltenham
Koleji’nden, 1996 yılında da İngiltere’deki Leeds
Üniversitesi’nden makine mühendisi olarak mezun olduktan
sonra üç yıl danışmanlık ve perakendecilik sektörlerinde çalıştı.
2000 yılında ise aile işletmesinde çalışmaya başladı. GULSHA,
1965 yılından bu yana Isparta yöresine özel bir gül türü olan
“Rosa damascena” gülünün, gül yağı, gül konkreti gibi özlerini
çıkarıp, hammadde olarak dünyaca ünlü Fransa’daki parfüm ve
kozmetik üreticilerine tedarik ediyor.  Dedesinin zamanında
yaptığı bağlantılar sayesinde, Fransa’daki dev parfüm ve
kozmetik üreticilerinin hammadde tedarikçisi konumunda.
Dünyanın en nadir hammaddesi esansiyel gül yağının, hak ettiği
kalite ve saflıkta temel içerik olduğu “gülsha” cilt bakım serisini
oluşturdu. Gül yağının saflığını bozmadan ürünlerinde kullanıyor.
Mayıs 2019’da Türk Hava Yolları ile bir işbirliğine imza attı. THY,
Anneler Günü hediyesi olarak İstanbul çıkışlı tüm uçuşlarında
“Gülsha Tam Gül Suyu” ürününü yolcularına dağıttı. Yurt dışı
pazarda ise hammadde tarafında yüzde 100 ihracat yapıyor.
Öncelikli hedefi ise gül suyu ve gül yağı denilince akıllarda
“gülsha” markasının gelmesi. Avrupa pazarına girmek, ABD ve
Çin gibi büyük pazarlardaki etkinliğini artırmak ve bununla
birlikte uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olmak da
gelecek planları arasında.” 

GÜLSHA KURUCUSU GÜLŞAH GÜRKAN TÜRKİYE’NİN KADIN GİRİŞİMCİSİ

Önyargıları yıktı, temiz çevre için iş kurdu 
Müzeyyen Erakuman’ın eşi bu mesleğe sanayi sitesinde kısıtlı
imkanlarla küçük bir dükkan açarak başladı. Ta ki bir gün
yanlarında çalışan elemanın elektrik akımına kapılması sebebiyle
iş yerinin mühürlemesine kadar. İşte o zaman Erakuman, “Burada
bu işi tüm prosedürüyle ben yerine getireceğim” dedi. İlkokul
mezunu olarak tüm resmi işlemleri ve şirketinin kuruluşunun
temellerini tek başına attı ve atıkların ayrıştırılması ve geri
dönüşüme kazandırılması, plastikte kullanılan ham maddenin
çevre illerdeki fabrikalara sevkinin yapılması işlemlerini yürüten
Eray Plastik firmasını kurdu. Bu işe karar verme sebebi daha
temiz bir çevre ve sıfır atık düşüncesiydi. Bunu bir kadının da
yapabileceğini ispatlamak istedi. Bu fikirle israfı önleyip atıkların
ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması yönünde bir
misyona sahip işletme kuracağına söz verdi. Mardin’de bırakın bir
kadının sanayi alanında yönetici olması bir markette dahi
çalışması çok zordu. Bunu başarmak için elinden gelen mücadeleyi
verdi ve yatırım teşvik belgesini aldı. İşletmesinin hedefi daha
büyük bir alanda teknolojik ve insan gücüne ihtiyaç duyulmayan
makina ve ekipmanlarla büyüyerek dünya piyasasında farkındalık
yaratan bir şirket haline getirmek. En büyük hayali daha temiz bir
çevrede atıkların geri kazanımı konusunda öncül bir firma olmak
ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak. 

ERAY PLASTİK KURUCUSU MÜZEYYEN ERAKUMAN TÜRKİYE’NİN YÖRESİNDE FARK YARATAN KADIN GİRİŞİMCİSİ
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Şirketini 2020’de dünyaya açacak
Denebunu kurucusu Duygu Akbudak Kimberly Clark'da Huggies
markasını yönetirken bir fikir aklına geldi. Denebunu, özel bir
algoritma ile iş ortağı markalara ileri seviye segmentasyon ile doğru
hedef kitle ulaşmalarını sağlarken; üyelere satın alma eğilimleri
olabilecek ürünleri denetiyor ve üyelerin denebunu.com üzerinden
paylaştığı ürün yorumlarını birçok e-ticaret web sitesine aktararak
işletmeler arası teknolojik çözümler sağlıyor. Denebunu 3 yıl
içerisinde başta Unilever, P&G, Nestle, L'Oreal, Estee Lauder, Ülker,
Eti, Henkel, Johnson&Johnson gibi firmalar olmak üzere toplam
300'den fazla marka ile işbirliği yaptı. İlk yatırımını (Tohum -
$80,000) 2017 Mayıs ayında ekip büyümesine destek amacıyla aldı.
2018 Eylül ayında ise 2. büyük yatırımını (B Seri - $500,000) aldı,
son turdaki amacı teknolojik yatırımlarını destekleyecek sermayeyi
yaratmak ve ekibini büyütmek. Denebunu'yu 2020'de yurtdışına
açmayı hedefliyor. Ürün deneme denildiğinde tüketicilerin; ürün
denettirmek denildiğinde de markaların ilk ve tek aklına gelen
platform olmak istiyor. Akbudak, hedeflerini ve hayallerini şöyle
anlatıyor: “Sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesinde
tüketicinin sesini markalara duyuran, hızlı tüketim ve kozmetik
sektörünün yanı sıra birçok sektörde uzmanlaşmış, ürün deneyim
ve pazar araştırması denince akla gelen ilk üç firma arasında yer
alan global bir marka haline gelmeyi istiyorum.” 

DENEBUNU KURUCUSU DUYGU AKBUDAK TÜRKİYE’NİN GELECEK VAAT EDEN KADIN GİRİŞİMCİSİ

Engellilere sürdürülebilir istihdam sağlıyor
ES Kariyer sadece engellilere sürdürülebilir istihdam sağlamayı
hedefleyen bir danışmanlık şirketi. Kurucusu Esra Odabaşı, 10 yıl
farklı kurumsal firmalarda İnsan Kaynakları profesyoneli çalışma
deneyiminden sonra Türkiye'de engelli istihdamını sürdürülebilir
olarak destekleyen bir şirket olmadığını fark ederek, bu boşluğu
doldurmak istedi. Amacı, STK’lar ile gönüllü çalışmalar yapıp, iş
hayatını tanıtmak, engellileri mülakatlara ve kurumsal şirketlere
hazırlamak. Bu sayede engelli kişilerin kendilerine güvenlerinin
artması ve çalışabilmeleri için herhangi bir engellerinin
olmadığını fark etmelerini sağlıyor. İlk yıl 5 kurumsal firma ile
çalışırken, hizmet kalitesi ve git gide artan engelli adayın
kendilerine inanmalarını sağlayarak, 3 yılın sonunda 75 global
şirketle çalışmaya başladı. Hedefi, engelli çalışanları ve tüm
şirketleri bir araya getiren, dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir
inovasyonla, hali hazırda mülakat yapılmış, davranış analizleri ve
engel durumu detaylı şekilde sunulan raporları içeren bir
platform oluşturarak ön yargılardan kurtulup, engelli adayların
sadece teknik tecrübelerine ve yetkinliklerine odaklanılmasını
sağlamak. Engelli istihdamının hala Türkiye’nin kanayan yarası
olduğunu dile getiren Odabaşı, “Türkiye’de yaklaşık 10 milyon
engellinin 2 milyonu çalışabilir durumda. Bu çok büyük bir
potansiyel ve her sektör ve pozisyonda değerlendirebilir” diyor.

ES KARİYER KURUCUSU ESRA ODABAŞI  TÜRKİYE’NİN KADIN SOSYAL GİRİŞİMCİSİ
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İTÜ ARI Teknokent bünyesin-
de kurulan ve üniversitelerin
girişimcilik kuluçka merkezleri
sıralamasında dünyada ilk
5’te yer alan İTÜ Çekirdek’in
her yıl yeni girişimlerin en iyi-
lerini belirlediği ‘Big Bang
Start-up Challenge’da yeni
bir rekora imza atıldı. Her yıl
yüzlerce girişimin başvurdu-
ğu, bu yıl ilk kez Türkiye dı-
şında 30 farklı ülkeden de baş-
vuru alındığı İTÜ Çekirdek’in
final etkinliği, Uniq İstan-
bul’da yoğun bir katılımla gerçekleşti. Bu yıl
‘scale-up’ mottosuyla yola çıkan Big Bang’te
sahneye çıkmaya hak kazanan 20 finalist ve
fuayede yer alan bazı yarı finalist gruplar ile
ikinci tur yatırımlarını alan İTÜ Çekirdek gi-
rişimleriyle birlikte 52 milyon TL’lik kayna-
ğa ulaşıldı. 52 milyon TL’nin yaklaşık 48 mil-
yon TL’si yatırım olarak girişimcilerle bulu-
şurken, 2019 Türkiye girişimcilik ekosiste-
minin ilk 3 çeyreğinde alınan yatırımın ya-
rısının; yalnızca bir gecede dağıtılmış oldu.

30 farklı ülkeden katılımcı
TOP 20’de yer alan girişimler arasında

aldıkları ödül, nakit ve yatırımla ilk üçte yer
almaya hak kazanan girişimler; 4 milyon 225
bin TL ile Parxlab, 567 bin TL ile Sensemo-
re ve 545 bin TL ile Earnado oldu.  Etkinli-
ğin açılış konuşmasını yapan İTÜ Rektörü

13ARALIK 2019

Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ Çekirdek, ulus-
lararası üniversite kuluçka merkezleri per-
formans sıralaması olan UBI Global verile-
rine göre; üniversitelerin girişimcilik kuluç-
ka merkezleri arasında dünyada ilk 5’te yer
aldığını söyledi. İTÜ Çekirdek olarak bugü-
ne kadar 2 bini aşkın girişime ve 5 bini aş-
kın girişimciye destek verdiklerini belirten
Karaca, “83 milyon TL’yi aşkın yatırım alan
İTÜ Çekirdek girişimlerinin toplam değerle-
mesi 956 milyon TL’yi, toplam cirosu ise 65

Dünyanın girişimcilere en fazla kaynak sağlanan etkinliği ‘Big Bang Start-up Challenge’ bu yıl
yeni bir rekora imza attı. Big Bang’te sahneye çıkmaya hak kazanan 20 finalist ve fuayede yer
alan bazı yarı finalist gruplar ile ikinci tur yatırımlarını alan İTÜ Çekirdek girişimleriyle birlikte
52 milyon TL’lik ödül, nakit ve yatırıma ulaşılarak; bir önceki yıl dağıtılan kaynak ikiye katlandı.  

Big Bang’te kaynak 
rekoru kırıldı

“Vitesi büyütüyoruz” İTÜ ARI Teknokent olarak dünyada eşi benzeri
olmayan bir ekosistem kurguladıklarını belirten İTÜ ARI Teknokent Genel
Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp ise şunları söyledi: “Vitesi büyüterek, Türkiye’ye
ek 30 farklı ülkeden başvuru aldığımız bu yıl; yabancı girişimlere de kapımızı
açtık. Big Bang’de yatırım ve hibe alan yabancı girişimler işlerini globalde
büyütmek için bir ofislerini İstanbul’da, İTÜ ARI Teknokent’te açacak.”

milyon TL’yi aştı. Bu yıl Türkiye dı-
şında 30 farklı ülkeden 80’i aşkın
grup ve Türkiye’de 63 farklı şe-
hirden binlerce başvuru alan İTÜ
Çekirdek’te ülkemizdeki girişim-
cilik ekosistemini desteklemeyi
ve başarılı iş fikirlerini doğru ya-
tırımcılarla buluşturmayı sürdü-
receğiz” diye konuştu. 

Etkinlikte konuşan T.C. Sanayi
ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Meh-
met Fatih Kacır da, bugün Türki-
ye’de 80’nin üzerinde Teknopark’ta
5 binden fazla teknoloji geliştiren

şirket ver girişim olduğunu vurgulayarak, özel
sektörün AR-GE ve tasarım merkezlerinin sa-
yısının ise bin 500’ü aştığını kaydetti. 2018 yı-
lı AR-GE ve yenilik istatistiki verilerine göre,
AR-GE’ye ayrılan payın yüzde 1 barajını aştı-
ğını dile getiren Kacır, “Hedefimiz ise bunu çok
daha ileriye taşımak. Rakip ülkelerdeki gibi AR-
GE’ye milli gelirden yüzde 3 ile yüzde 4 arası
pay ayırabilmeyi ümit ediyoruz. Bütün bunlar
aslında Türkiye’de büyük bir altyapının ku-
rulduğunu gösteriyor” dedi.
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14

Son yıllarda hazır giyim sektöründe pek çok
yeni marka göze çarpıyor. İstinye Park, Ema-
ar, Vadistanbul, Venezia, Mall Of İstanbul gi-
bi AVM’lerin yanı sıra Nişantaşı mağazasıy-
la da dikkatleri üzerine çeken Nocturne de
bu genç markalardan biri. Yedi yıl gibi kısa
bir sürede gördüğü ilgiden cesaret alıp hız-
la mağazalaşan markanın kurucusu da genç
bir girişimci. Babasının işi dolayısıyla ço-
cukluğu yurtdışında geçen Can Tarlan, Tür-
kiye’ye döndükten sonra Fransız Lisesi’ni bi-
tiriyor. Sonrasında ise Galatasaray Üniver-
sitesi’nde Sosyoloji Bölümü’nden mezun olu-
yor. Ancak içindeki girişimcilik tutkusu ağır
basıyor. Okuduğu bölümle alakalı bir alan-
da çalışmak yerine kendi işini kurmaya ka-
rar veriyor. İyi bir ekiple yola çıkıp, kadın ha-
zır giyim markası Nocturne’yi yaratıyor.

Bugün yurtiçinde 9, yurtdışında ise iki
mağazaları olduğunu söyleyen Nocturne Ku-
rucusu Can Tarlan, hedeflerinin 2020’de 20
mağazaya ulaşmayı planladıklarını söylüyor.
Yurtdışında da büyüme planlayan şirket bu

Genç girişimci Can Tarlan’ın temellerini yedi yıl önce attığı
kadın giyim markası Nocturne, mağazalaşmaya hız verdi.
2020’de yurtiçinde 20 mağazaya ulaşırken yurtdışında da
AB, Rusya ve ABD’de mağazalar açmayı planlayan şirket,
gelecek yıl için 80 milyon TL ciro hedefliyor.

Özlem Bay Yılmaz / obay@ekonomist.com.tr

Nocturne ile 
yurtdışına hazırlanıyor

“Şu anda tüm departmanlarımız geliştirile-
rek büyümüş durumda. Markamız bugün se-
zonluk 10 bin parça üretimden 150 bin par-
ça kapasitesine ulaştı. Nocturne kadınını, lo-
komotif gücümüzü oluşturan toptan satış-
la destekleyerek yarattık ve mağazalarımızla
büyütüyoruz” diyor. 

15 kişilik ekip
Şirket üretimini iki şekilde gerçekleşti-

riyor. Hem İstanbul’da kendi üretim tesis-
leri mevcut hem de eski çalışanlarına imkan
sağlayarak fabrikalar kurmalarına destek
oluyor ve onlara fason üretim yaptırıyor. Yıl-
lık 300 bin parçalık kapasiteye ulaştıklarını
dile getiren Can Tarlan, “Yılda iki koleksiyon
hazırlıyor. Zaman zaman özel projeler de
gerçekleştiriyoruz. Yurt dışından herhangi
bir tasarım desteği almıyoruz. Başarılı Türk
tasarımcılarla çalışıyoruz. Nocturne’de 15 ki-
şilik bir tasarım ekibimiz mevcut ve Bilim ve
Sanayi Bakanlığı nezdinde kabul görmüş bir
tasarım merkeziyiz” diye anlatıyor.

30 mağaza
Nocturne’nin toptan tarafta yurt içinde

500, yurt dışında ise 400 noktada satışı mev-
cut. Türkiye’de, İstanbul, Adana, Trabzon ve
Antalya dahil olmak üzere 4 ilde, 9 mağa-
zası, yurtdışında ise Kuveyt ve Katar’da iki
mağazası bulunuyor. Yakında Türkiye’de iki

yılı 50 milyon TL ciro ile kapatmayı hedef-
liyor.

150 bin parça
Can Tarlan’ın iş hayatına atılması 2012

yılında üniversiteden mezun olduktan son-
ra başlıyor. Küçük ve genç bir kadroyla, bel-
li ürün gruplarını, nakış baskı el işi işleme-
ler ve farklı tamamlayıcı detaylarla birleş-
tirerek farklı showroom’larda satışa sunu-
yor. Zamanla o kadar olumlu tepkiler alıyor
ki üç ay içinde kendi showroom’unu tutup
tasarımlarını satışa çıkarıyor. 

Altı ay içinde de imalat departmanını
kuruyor.  Nocturne’ün bel kemiğini oluştu-
racak çekirdek ekibi kurana kadar birtakım
değişiklikler yaptıklarını belirten Can Tarlan,

“Taketici büyük markalara doydu”
FIRSAT YAKALADI Türkiye perakende sektörü çok dinamik ve aslında her şeye
rağmen büyüyen bir sektör. Perakende alışveriş merkezleri üzerinden büyüdü.
Bizden çok daha önce bu alana giren belli başlı markalar ve gruplar geçtiğimiz 15 yıl
boyunca bu AVM’lerde yerlerini aldı. Bu durum bizim gibi sektöre yeni girmiş
markaların büyümesini geciktiriyor tabii. Ancak büyük markalara doymuş
tüketicinin de artık farklı marka arayışına girmiş olduğu bir döneme geldik. Biz bunu
iyi yakaladık.
VERİMLİ MAĞAZA Farklı bir ses getirdik sektöre. Nocturne hem ürün kalitesi, hem
güncel ve modern koleksiyonları, hem de ulaşılabilir fiyatlarıyla kısa sürede tüketici
tarafından arzu edilen bir marka oldu. İstinyePark AVM’de çok yakın bir geçmişte
açılan mağazamız, daha ilk ayında metrekare verimliliği açısından ilk 10 markadan
biri oldu. Fast fashion’dan sıkılmış, ‘pişti’ olmak istemeyen ve kaliteli kumaş iyi
işçilik arayan kadınlar Nocturne’ün farkını anladılar. Bu çerçevede biz sektördeki
aynılaşmayı farklılaşarak fırsata çevirdik.
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yeni mağaza, yurtdışında ise Suudi Arabis-
tan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde üç yeni
mağaza açılması planlanıyor. Bugün toplam
11 olan mağazalarını 2020 yılına kadar 30
mağazaya çıkarmayı hedeflediklerini ifade
eden Can Tarlan, şunları ekliyor: “Plan-
larımız ar

asında franchise vermek de yer alı-
yor. Bizimle beraber çalışabilecek, pera-
kende sektöründe tecrübesi olan ve
markamız ile birlikte büyümek isteyen fir-
malarla ortak çalışmalarımız olacak.
2020 yılında 15 adet frenchise vermeyi
planlıyoruz.”

AB’ye açılaçak
Şirket mağaza açmayı planladığı ül-

kelere müşterileri portföylerine göre ka-
rar veriyor. Türkiye'ye gelen Kuveyt ve Ka-
tarlı turistlerin yoğun ilgisi nedeniyle mar-
kanın bu iki ülkede mağaza açtığını söyle-
yen Can Tarlan, şunları anlatıyor: “Marka-
mızı seveceğini düşündüğümüz ülkeler ve
pazarlar bizim için hedef pazar. Nitekim ha-
li hazırda B2B satışımızın olduğu Avrupa bu
anlamda öncelikli hedeflerimizden. İngilte-
re’den bir grup ile sözleşme aşamasındayız,
Fransa pazarı için de hazırlık yapıyoruz. Onun

dışında Rusya ve ABD ile ilgili 2020’de ma-
ğazalar açmayı hedeflemekteyiz. Bu saye-
de de yurt dışında yer alan mağaza sayımı-
zı 2020 yılına kadar 20’ye çıkarmayı planlı-
yoruz.”

Online payı
E-ticaret sınırları ve bölgesi olmayan,

açılış ve kapanış saatleri olmayan ve müş-
terilerin istedikleri yerden güvenle ve ra-
hatlıkla alışveriş yapabildikleri tek mağaza.
Kendine has birçok dinamiğin olduğu bu ma-
ğazanın fiziksel bir mağazadan hiçbir farkı
yok. Ayrıca e-ticaret, dönemin ruhuna ve alış-
veriş dinamiklerine de hizmet ediyor. Onli-
ne’e özel içerikleri yenilikçi teknolojilerin ha-

yatı kolaylaştıran servisleriyle hizmet ver-
diklerini belirten Can Tarlan, şöyle devam
ediyor: “E-ticaret sitemiz, çok ciddi bir hac-
me sahip, yıllık cironun yüzde 20’sine yakın
bir oranı var. Online mağazamıza özel ekip-

lerimiz ve partnerlerimiz mevcut. Tüm
mağazalarımızla eş zamanlı, aynı doğ-
rultuda hem sosyal medyamız hem de
web sitemizle de entegre çalışan bir si-
tem kurduk. Online satışlarımızın payını
yüzde 30 yapmayı hedefliyoruz.”

Yüzde 40’lık büyüme
Nocturne 2018 yılında yaklaşık 35 mil-

yon TL ciroya ulaştı. 2019 yılında ise yüz-
de 40’lık  büyüme ile 50 milyon TL ile ka-
patmayı hedefliyor.  Önümüzdeki yılda da
yurtdışı ve yurtiçi yatırımlarına devam

edeceklerini dile getiren Can Tarlan, “2020
için toplamda 20 mağazalık bir operasyona
dönüşmeyi hedefliyoruz ve 2019’a göre yüz-
de 50 bir büyüme hedefimiz var. 2020 yı-
lındaki ciro hedefimiz ise yeni mağazaları-
mızın etkisiyle 80 milyon TL. 150 kişilik bir
ekibimiz var. Planladığımız yeni mağazala-
rımız ve büyüme hedeflerimizle yaklaşık 250
kişilik bir istihdam yaratacağımızı öngörü-
yoruz” diye ekliyor.

CAN TARLAN

NOCTURE_2_EKO_girisim_ARALIK.qxp:Layout 1  12/6/19  12:54 PM  Page 2



ARALIK 2019

TARIM

16

Temiz Hasat Tüketim Kooperatifi; 27 gönüllü
tarafından, Anadolu’nun atalık tohumu ile ka-
dim toprağında temiz tarım yapan küçük öl-
çekli kadın çiftçinin ürününü, büyük metro-
pollerdeki tüketiciyle aracısız olarak buluş-
turmak, böylelikle ekonomik ve sosyal deği-
şim yaratmak amacıyla kuruldu. İşlenmiş gı-
da üretimlerinde gerekli eğitim desteğini
üreticilere ulaştıran kooperatif, üretim döne-
mi başlangıcında pre-finansman desteği de
sağlıyor.

Balıkesir Edremit Körfezi, Samsun Bafra
Kızılırmak Deltası, Manisa Gördes, Bilecik Os-
maneli, Denizli Baklan, Antalya İbradı olmak
üzere altı bölgemizde, 40’a yakın çiftçi ile ça-
lışılıyor. Ürünler online satış kanalının yanı sı-
ra İstanbul’un Şişli ilçesindeki mağazada da sa-
tışa sunuluyor. Sarıyer ve Beykoz’da da birer
mağaza daha açmayı planladıklarını söyleyen
Temiz Hasat Tüketim Kooperatifi Yönetim Ku-
rulu Üyesi Yasemin Eski Erdoğan, “Küçük çift-
çinin tarımdan vazgeçmemesini teşvik etme-
yi, temiz tarım yapan aile ve küçük ölçekli ka-
dın çiftçileri, topluluk destekli tarım modeliy-
le tohumdan tabağa devam eden zorlu süreçte
yalnız bırakmamayı hedefliyoruz” diyor.

Erdoğan sorularımızı şöyle yanıtladı:
Temiz Hasat Tüketim Kooperatifi’ni nasıl

kurdunuz? Kooperatif hakkında bilgi verir mi-
siniz?

Küçük ölçekli kadın çiftçinin ürününü, büyük metropollerdeki tüketiciyle aracısız olarak
buluşturmak amacıyla kurulan Temiz Hasat Kooperatifi, altı bölgede üretim desteği
sağlıyor. 40’a yakın kadın çiftçiye ulaştıklarını söyleyen kooperatifin yönetim kurulu
üyesi Yasemin Eski Erdoğan, “Temiz tarım yapan aile ve küçük ölçekli kadın çiftçileri,
topluluk destekli tarım modeliyle tohumdan tabağa devam eden zorlu süreçte yalnız
bırakmamayı hedefliyoruz” diye konuşuyor.

Burcu Tuvay / btuvay@ekonomist.com.tr

Kadın çiftçilere 
üretim desteği

ruz. Adil ticaret koşullarına uyarak çiftçilerin
ekonomik bağımsızlıklarını sürdürülür kılıp, ge-
lecek kuşaklarıyla birlikte sahip oldukları top-
rakta refah içinde yaşayarak, göç etmek zo-
runda kalmamalarını sağlamak da hedefleri-
miz arasında. 

Kadın çiftçilere nasıl bir satış kanalı oluş-
turdunuz?

Tüketiciler olarak bir yıl boyunca hangi
ürünlere ihtiyaç duyacaksak, çalıştığımız üre-
ticilere bunu ekim dönemi bildiriyoruz. Ekim
planlarını birlikte yapıyoruz. Üretimini tüke-
ticiyle birlikte planlayabilen üretici, satışını da
garanti altına aldığında eline ne zaman ne ka-
dar para geçeceğini bildiğinden finansal plan-
lamasını da buna göre yapabiliyor. Bu mode-
lin adı da, topluluk destekli tarım. Tüketiciler
olarak bizler, öncelikli olarak dayanışma pa-
keti adı verdiğimiz, her üyemize üç ayda bir,

Temiz Hasat Tüketim Kooperatifi, 2017 yı-
lında sivil toplum projelerinde bir araya gel-
miş topluma katkı sağlamaya gönüllü 27 ku-
rucu tarafından, kendi toprağında temiz tarım
yapan küçük kadın çiftçinin ürününü tüketi-
ciyle aracısız olarak buluşturmak fikriyle ku-
ruldu. Tamamen toplum yararına ve gönüllü
olarak çalıştığımızdan, kooperatif ortakları ola-
rak ana sözleşmemizde kar payı dağıtmaya-
cağımızı belirttik. Oluşan karın tamamı her ku-
ruşuyla seçtiğimiz üretim bölgelerinde tarım
ve hayvancılığı geliştirecek projelere ve ku-
rulacak kooperatiflere ayrılıyor.

Kooperatifle neler hedefliyorsunuz?
Küçük çiftçinin tarımdan vazgeçmemesini

teşvik etmeyi, temiz tarım yapan aile ve kü-
çük ölçekli kadın çiftçileri, topluluk destekli ta-
rım modeliyle tohumdan tabağa devam eden
zorlu süreçte yalnız bırakmamayı hedefliyo-

“Başarılı bir tedarik zinciri kuruyoruz”
Şu an ürünler online kanaldan satışa sunuluyor. Bunu organize perakendeye de
yaymayı hedefliyor musunuz?
Sistemli disiplinli ve her şeyin kayıtlı olduğu bir organize yapı planlıyoruz. Çok
sayıda yörede çok sayıda üreticiyle çok çeşitli ürün ve miktarlarıyla başarılı bir
tedarik zinciri kuruyoruz. Üretimde tohumdan başlayıp tüketicinin çatalına kadar
uzanan bu bütünsel yapı detaylı ve büyük bir organizasyon gerektiriyor. Bizler de
hem gönüllülerimizin uzmanlıklarından hem de teknolojik araçlardan
faydalanıyoruz. Bu vesileyle bizlere destek vermek isteyen, işinde uzman gönülleri
de aramızda görmek isteriz. 
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senede dört defa ulaştırdığımız, içinde temel
gıda ihtiyaçlarının karşılandığı paketler yol-
luyoruz. Üye sayımız belli olduğundan, o yıl
hangi üründen ne kadar miktarda üretilmesi
gerektiğini hesaplayabiliyoruz. Dayanışma
paketini taksitle satın alan üyelerimiz saye-
sinde, üreticinin en çok ihtiyacı olan önden sa-
tış garantisini ve üretim planlamasını belirle-
yebiliyoruz. 

Temiz tarım denilince nasıl bir anlayışla
hareket ediyorsunuz?

Üreticilerimizden ticari sertifikasyonlar ta-
lep etmiyoruz. Toprağa, suya ve canlılara za-
rar veren kimyasallardan uzak, doğaya üretim
atığı bırakmayan tarımı temiz tarım olarak ni-
telendiriyoruz. Denetimleri kendimiz yürütü-
yoruz. Ürünlerimizin analizlerini anlaşmalı la-
boratuvarımızda yaptırarak kontrol mekaniz-
masını sağlıyoruz. Toprak analizleriyle başla-
yan, toprak ıslah yöntemleriyle devam eden,
suyundan gübresinden, ilaç kullanımı gerek-
liyse, doğru ilaçları, doğru miktarda ve doğ-
ru zamanda kullandıran tarım uzmanlarımız
her daim üreticilerimizle temiz tarıma yön-
lendiriyor. Bilimsel denetimler haricinde cay-
dırıcılık da önemli bir unsur. Testlerden olum-
lu sonuç alamadığımız üreticiler ile ticaret yap-
mama prensibimiz, üreticiler açısından da te-
miz tarım yolunda etkili bir yönlendirici.

Çiftçiye ne gibi destekler veriyorsunuz?
Üreticilerimizle üretimin her aşamasında

bağlantı halindeyiz. Ziraat mühendisi, gıda mü-
hendisi ve birçok meslek gruplarından gö-
nüllülerle teknik destek veriyoruz. Toprak ıs-
lahı ile başlayan, hayvancılıkta doğru yem ter-
cihleriyle devam eden, üretim planlaması ve
tohum önerilerini içeren geniş bir bilgi akta-
rımından bahsedebiliriz. Üretim dönemi baş-
langıcında ihtiyaç duyan üreticilere pre-fi-
nansman desteği sağlıyoruz. Ambalajlama, gü-
venli gıda eğitimleri, üretim alanlarının hijyeni
ve tabii ki tedarik zinciri çözümleri de bütün-
sel yaklaşımımıza dahil destekler. 

Şu an kaç köyle ve kaç çiftçiyle çalışıyor-
sunuz?

Bu yıl için belirlediğimiz Balıkesir Edremit
Körfezi, Samsun Bafra Kızılırmak Deltası, Ma-
nisa Gördes, Bilecik Osmaneli, Denizli Baklan,
Antalya İbradı olmak üzere altı bölgemizde,

40’a yakın çiftçi ile çalışıyoruz. Bu bölgeler dı-
şında da ürün denemeleri yaptığımız, paketi-
mizi çeşitlendirdiğimiz ve gelecek için ilk gö-
rüşmeler yaptığımız çiftçiler var. 

Üretimde hangi ürünler ön plana çıkıyor?
Dayanışma paketlerimiz zeytin, zeytinyağı,

peynir, baklagiller, konserveler, kabuklular, ta-
hıllar gibi dayanıklı gıda ürünlerini içeriyor. An-
neannelerin yemeklerini hatırlatan atalık to-

humdan fasulyeler, mercimekler ve tabii tar-
hanalar da beğeniliyor.

Şişli’de bir mağazanız bulunuyor. Başka
mağaza açma planlarınız var mı? 

İlk hedef Beykoz ve Sarıyer’de iki mağa-
za daha açmak. Beşiktaş gönüllülerimizden de
talep var. Kar amacı gütmediğimizden ve te-
miz üretim, adil ticaret ana ilkelerimiz oldu-
ğundan hızlıca büyüme hedefinde değiliz. Yi-
ne de satış hacmimizi ne kadar artırırsak o ka-
dar sayıda kadın üretici ve ailesine katkımız
olacağını, istihdam yaratacağımızı, ülkemizdeki
yerel üretimlere ve ekonomilere destek ve-
rebileceğimizi biliyoruz. Unutulmamalı ki ön-
ce satış sonra üretim. 

2020’de kaç kadın çiftçiyi daha koopera-
tifinize katmayı planlıyorsunuz?

Dayanışma paketlerimizin sayısı arttıkça,
dükkanlarımızın ve e-ticaret satışlarımızın
hacmi artıkça, üreticilerimizin de sayısını ar-
tırabiliriz. Bu sayede daha fazla kadın çiftçiy-
le üretim yaptırma, ortak planlama yapma, da-
yanışma içine girme şansımız oluyor. Şu an için
dayanışma paketimizin tüketicileri olan 200
üye ile 40 kadın çiftçi ve ailesini destekleye-
bilecek durumda. Seneye 400 üye hedefliyo-
ruz. Ne kadar üyemiz olursa, üretici sayımız
da o oranda artacak.

YASEMİN ESKİ ERDOĞAN
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Girişimci Muharrem Kaya tarafından
2018 yılının ağustos ayında kurulan
Chef Börek, Türkiye ekonomisinin zor
zamanlardan geçtiği son 1,5 yılda 35 şu-
beye ulaşarak önemli bir başarıya im-
za attı. Önümüzdeki yıl İstanbul’daki
büyümesinin yanı sıra diğer illerde de
şubeleşme atağına başlayacak olan şir-
ketin 2020 hedefleri hayli iddialı. Ge-
lecek yıl daha hızlı bir büyüme süre-
cine girmeyi hedeflediklerini söyleyen
Chef Börek Yönetim Kurulu Başkanı
Muharrem Kaya, “2020 sonuna doğru
10 adet cafe konseptli, 40 adet stan-
dart konseptli ve 20 adet de hızlı sa-
tış olarak adlandırdığımız konseptimiz
ile birlikte 70 yeni şube açmayı he-
defliyoruz” dedi. Kaya’ya sorularımız ve al-
dığımız yanıtlar şöyle:

Toplam istihdamınız nedir?
80 kişi fabrika ve merkez ofisimizde bu-

lunuyor. Şubelerimizde ise 250 kişilik per-
sonel istihdam ediyoruz. Toplam istihdamı-
mız şu an için 330 kişi. 

2019’da toplam cironuz ne olacak?
2020 büyüme hedefiniz nedir?

2019’da şubelerimizin toplam cirosunu
46 milyon lira olarak öngörüyoruz. 2020’de
şube sayımızı artırarak ve daha geniş me-
nülerin yer alacağı yeni konseptlerimizle bir-
likte ciromuzu 150 ila 200 milyon lira civa-
rına taşımayı hedefliyoruz. Yani 2020 yılın-

da da üç haneli büyüme hedefimiz sürüyor. 
2020’de kaç adet yeni şube açma he-

definiz var?
2020 sonuna doğru 10 adet cafe kon-

septli, 40 adet standart konseptli ve 20 adet
de hızlı satış olarak adlandırdığımız kon-

Chef Börek, yaklaşık 1,5 yıl önce adım attığı sektörde, 35 şubeli
bir zincire dönüştü. 2020’de daha hızlı bir büyüme sürecine
girmeyi hedeflediklerini söyleyen Chef Börek Yönetim Kurulu
Başkanı Muharrem Kaya, “2020 sonuna doğru 70 yeni şube
açmayı hedefliyoruz” dedi.

Aram Ekin Duran /eduran@ekonomist.com.tr

2020’de 70 yeni 
şube hedefi koydu

septimiz ile birlikte 70 yeni şube açmayı he-
defliyoruz. Ancak agresif büyüdüğümüz gi-
bi çok da proaktif davranan bir şirketiz. Bu
şubeleşme öngörümüzü bugüne göre plan-
ladık. Şartlar değiştiğinde daha az veya da-
ha fazla şube açabiliriz. 

Şubelerinizi kendiniz mi açıyorsunuz,
franchise mı veriyorsunuz?

Kendi şubelerimiz olduğu gibi, şu-
belerimizin çoğu franchise sistemi ile
açıldı. Franchise için belli bir ücret ta-
lebimiz yok. Ancak bizim konseptimiz-
de açılması gerektiği konusunda bir
yaptırım uyguluyoruz. Bu şubelerin
bütün kurulumunu da biz hazırlıyoruz.
Bunun için de her bütçeye uygun kon-
septler belirledik. Franchise adayları-
mız bu konseptlerden bütçelerine uy-
gun olanı seçerek bizimle birlikte yü-
rüyebilir. Her şey dahil olarak hızlı sa-
tış olarak adlandırdığımız en temel kon-
septimiz için belirlediğimiz rakam
anahtar teslim 99 bin lira. Standart kon-
septimiz, 200 bin ile 300 bin lira ara-
sında. Bu konseptimizde oturma alan-

ları, yarı profesyonel bir mutfak ve daha ge-
niş menü var. Bunun dışında, profesyonel bir
mutfak ve her öğün yenilebilecek yiyecek-
lerin yer aldığı cafe konseptimizin kurulum
maliyetleri metrekaresine göre 400 bin ila
700 bin lira.

“Yurtdışında da şube açabiliriz”
Son yıllarda Türkiye’den gıda alanında çıkan pek çok lokal marka önce ulusal
sonra da uluslararası hale geldi. Sizin de yurtdışına açılma projeniz var mı?
Uluslararası markalarımız herkes gibi bizleri de gururlandırıyor. Türkiye
hedeflerimizi gerçekleştirirken, bir taraftan da yurtdışı planlamamızı yapıyoruz.
Uygun pazar ve şartlar sağlandığında biz de yurtdışında şubeleşmek için
yatırımlarımızı yapacağız. Ancak öncelikle hedefimiz tüm Türkiye’yi kapsamak. 

MUHARREM KAYA
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Türkiye’de teknik okuryazarlığı
gelişmemiş şirketlerin ihtiyaçları-
na yanıt verecek yazılımların ge-
liştirilmesini hedefleyen ‘’Yazılım
Gereksinim Mühendisliği’’ alanın-
da araştırmalar yapan Dr. Fatma
Başak Aydemir, Boğaziçi Üniver-
sitesi’ne ait bir Teknopark’ın da bu-
lunduğu Dudullu Organize Sanayi
Bölgesi’nde önemli bir girişime im-
za attı. TÜBİTAK 2232 Programı
kapsamında yürüteceği projenin
Türkiye’deki yazılım gereksinim
mühendisliği alanına yönelik ol-
duğunu vurgulayan Aydemir, “Tür-
kiye’de yazılım gereksinim mü-
hendisliği çok popüler bir alan de-
ğil ama aslında hem zamandan
hem de maliyetten tasarruf etme-
yi sağlıyor” diyor.

KOBİ’lerin ihtiyacına odaklanacak
Yapay zekâ tekniklerini yazılım mü-

hendisliğine uygulayarak yazılım süreçle-
rinin daha verimli şekilde yönetilmesine yö-

19ARALIK 2019

nelik çalışan Dr. Fatma Başak Aydemir,  ya-
zılım gereksinim mühendisliğinin Türki-
ye’de çok çalışılan bir alan olmadığını ve
var olan süreçlerin işletmeler için maliyetli
sonuçlara yol açtığını belirtiyor. “Yazılım
projelerinde sonradan yazılım gereksi-

TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü’nde araştırmalarına başlayan Dr. Fatma Başak Aydemir, yapay zekâ
yöntemlerini yazılım mühendisliğinde kullanarak yürüteceği projesiyle, KOBİ’lerin ihtiyaçlarına
yönelik yazılımların daha hızlı ve daha verimli şekilde geliştirilmesini sağlayacak. 

KOBİ’lerin dilinden 
anlayan yazılım geliyor 

“Teknoloji okuryazarlığı düşük”
Türkiye’de çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletme bulunduğunu ve bu
işletmelerin çoğunun teknoloji okuryazarlığının düşük olduğunu vurgulayan
Aydemir, şunları söylüyor: “Benim projem teknik yönü zayıf işletmelerin ve diğer
paydaşların da kendi ihtiyaçlarını doğru bir şekilde ifade etmelerini ve böylece bu
ihtiyaçlara uygun yazılımlar geliştirilerek işletmelerin dijital dönüşümlerini
verimli bir şekilde geçirmelerini sağlayacak.”

nimlerinde bir hata bulmak ya da
müşterinin yanlış anlaşılması so-
nucu yeni bir çözüm tasarlamak, en
baştan ihtiyaca göre bir çözüm ta-
sarlamaktan çok daha maliyetli
olabiliyor” diyen Aydemir, en baş-
tan sağlam bir planlamayla yazılım
projelerine başlanırsa başarısız
olma riskini de ciddi ölçüde ber-
taraf edilebildiğini vurguluyor.

Yazılım gereksinim mühen-
disliğinin yazılım mühendisliğiyle
entegre ama yapay zekâ teknolo-
jilerinden daha çok yararlanan bir
alan olduğunu belirten Aydemir, bu
yöntemler arasından en çok dil iş-
leme teknolojisinin kullanıldığını
kaydediyor. Yazılım gereksinim
mühendisliğinde temel hedefin

var olan teknolojileri işletmelerin ihtiyaç-
larıyla doğru bir şekilde eşleştirmek oldu-
ğunu ifade eden Aydemir, “Bir KOBİ’nin
tam olarak neye ihtiyacı var? Var olan bü-
tün teknolojileri kendi işine entegre etmesi
gerekiyor mu yoksa daha basit çözümler
ve düşük maliyetlerle işin üstesinden ge-
lebilir mi? Türkçe isterlerin toplanıp ana-
liz edilmesiyle işletmeler kendileri için bu
soruların cevabını bulabilecek,” ifadeleri-
ni kullanarak projesinin dijital dönüşümün
getirdiği yenilikler karşısında bocalayan iş-
letmeler için de çözümler sunacağını be-
lirtti.

DR. FATMA BAŞAK AYDEMİR
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“Göçmen bir ailenin çocuğu olarak Türkiye’de
doğdum. Avustralya, Hindistan ve son olarak
23 yıl Amerika’da göçmen olarak yaşadım. Göç-
menlik, keyifli yanları olsa da zor bir deneyim.”
Bu sözler, deneyimlerinden yola çıkarak, göç-
menlerin hayatını kolaylaştırmak, sorunlarına
çözüm bulabilmek için harekete geçen ve Pe-
erBie adlı mobil uygulamayı hayata geçiren gi-
rişimci Semih Seçer’e ait.

Bir göçmen olarak kendi gibilerin arayış-
larının ve uyum sağlama ihtiyacınının farkın-
da olan Semih Seçer, PeerBie’yi yaşantısından
ilham alarak modelliyor. Lise ve üniversite yıl-
larında yurtdışında staj ve iş bulabilmek için
mezunlarla iletişim kurmaya çalışan ve oldukça
zorlanan Seçer, Hindistan’daki expatlık süre-
cinde de benzer sorunlarla karşı karşıya kalı-
yor. Ardından Avustralya’da çevresinde aynı
dili konuşan, yardım alabileceği kimse olma-
dığından yalnız bir dönem geçiriyor. “Gittiği-
niz yerlerde memleketinizden birileri, sizinle
aynı şartları paylaşan kişiler var mı diye me-
rak ediyorsunuz” diyen Seçer, deneyim trans-
ferinin temel bir ihtiyaç haline geldiğini kay-
dediyor.

Ağ ve rol odaklı çözüm
Bu yaşadıklarının sonucunda dünya kü-

reselleşirken ihtiyaçların ortak platformda gi-
derilemediğini fark eden Semih Seçer, kolla-
rı sıvıyor ve Mayıs 2018’de San Francisco’da

Semih Seçer’in Mayıs 2018’de hayata geçirdiği PeerBie, göçmenlerin çevreleriyle bağlantı
kurmasını sağlama hedefiyle dizayn edilse de farklı seçenekleriyle göçmenlere ek olarak
sosyal çevresiyle gerçek zamanlı iletişim kurmak isteyen herkese çözüm sunuyor.
PeerBie’ye 500 bin dolarlık yatırım yaptıklarını söyleyen PeerBie Kurucusu Semih Seçer,
“Beş yılda 1 milyarın üzerinde ağ bağlantısına ulaşmayı hedefliyoruz” diyor.

Ceren Oral Balaban / coral@ekonomist.com.tr

Türk girişimciden 
küresel sosyal ağ

rollerine uygun ağları tek platformda topla-
malarına yardımcı olmak. Kısaca PeerBie; iş,
aile, okul gibi sosyal çevrelerle bağlantı sağ-
layan bir uygulama.

PeerBie; gerçek zamanlı iletişim, kullanım
kolaylığı sunan esnek ara yüzüyle ağlar arası
geçiş olanağı sunuyor. İlk olarak hayata geçi-
rilen ‘PeerBie TAC, Türk-Amerikan Topluluğu’
uygulaması, kullanıcıları Amerika’ya daha
önceden yerleşmiş, ziyaret etmiş ve şu an Ame-
rika’da yaşayan Türklerle sosyal ağ üzerinde
bir araya getirmeyi sağlıyor. Kullanıcılar bu ki-
şilerle anlık haberleşebiliyor. Semih Seçer, “Bir
göçmen olarak uygulamayı indirdiğinizde
memleketinizle olan mesafeyi duygusal olarak
kısaltabiliyorsunuz. Size benzeyenleri bulabi-
liyorsunuz. Bu da göçmenliğin doğasındaki en-
dişeyi azaltmanıza yardımcı oluyor” diye ko-
nuşuyor. 2019 sonunda TAC uygulamasıyla 10
bin göçmeni bir araya getirmek hedefleniyor. 

PeerBie’yi ağ ve rol odaklı bir çözüm olarak
hayata geçiriyor. Pilot uygulamaları ilk kez Tür-
kiye’de hayata geçirilen PeerBie, sosyal ha-
yat, okul ve iş hayatını tek bir platform üze-
rinden yönetmek için küresel sosyal ağ ola-
rak konumlanıyor. PeerBie ile hedef, kişilerin

PeerBie’nin nasıl bir gelir modeli var? 
“PeerBie, bireysel kullanımda ücretsiz uygulamalar sunuyor. Bu, ilerleyen
zamanlarda kullanıcılardan yıllık 1 dolarlık bir taleple uygulama kullanım bedeli
temin etmeye dönüşecek. Dileyen kullanıcılar, uygulamaları belirli sınırlamalarla
ücretsiz kullanmaya devam edebilecek. Organizasyon tarafındaki uygulamalarda
ise ‘admin’ ayrıcalığı var. Bu da onlara uygulama içinde kendilerine uygun
değişiklikler yapma fırsatı sunuyor. Organizasyon kategorisinde fiyatlandırma
yaparken değişiklik gösteren kriterler de belirledik. Örneğin, STK, üniversite ve
benzer eğitim kurumları. Bu tip organizasyonlar indirimli şekilde kendilerine özel
PeerBie’nin sahibi olabiliyor.”
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Son kullanıcılar ve kurumlar
Göçmenlere yönelik tasarlanan PeerBie

TAC’a ek olarak, ‘PeerBie Üniversitem’, ‘PeerBie
Adım Adım’ ve ‘PeerBie Belediyem’ uygulama-
larıyla da hizmet veriliyor. Türkiye’deki üniver-
site öğrencilerinin ve mezunlarının kullanımına
haziran ayında sunulan PeerBie Üniversitem ile
okul hayatı dijital dünyaya taşınıyor. Öğrenciler
bölümleriyle ilgili paylaşımları, staj ilanlarını, et-
kinlikleri tek bir arayüzden takip edebiliyor. Şu
an aktif 5 bin beta kullanıcısı olan PeerBie Üni-
versitem’de 2019 yıl sonunda hedef, 15 bin öğ-
renci ve mezunu bir araya getirmek.

Kurumlarla da işbirlikleri yaptıklarını

söyleyen Semih Seçer, bu kurumlardan biri-
nin de Adım Adım olduğunu aktarıyor. Adım
Adım’a özel geliştirilen 0-5 yaş bebeği, çocu-
ğu olan anne ve babaları aynı çatı altında top-
layan PeerBie Adım Adım, ikinci el bebek ürün-
leri, çocuk dostu mekânlar, sağlık merkezleri
gibi verilerin yanı sıra ebeveyn deneyimi trans-
fer edebiliyor. Semih Seçer, PeerBie Adım Adım
ile 2020 Ocak sonunda 20 bin kullanıcıyı bir
araya getirmeyi, beş yılın sonunda 2 milyon
kullanıcıyı ağda toplamayı hedeflediklerini kay-
dediyor. PeerBie Belediyem ise belediye du-
yurularının takip edilmesini ve öneri, şikâyet
gibi unsurların dijitale taşınmasını sağlıyor.

1 milyar ağ bağlantısı
Bu arada önümüzdeki günlerde mağa-

zalarda yerini alacak PeerBie ailesinin yeni
üyesi ‘PeerBie İşyerim’ ile kurum ve organi-
zasyonlara verimliliklerini doğru yönetebi-
lecekleri bir uygulama ağı sunulacak. “Çalı-
şanlara organizasyona aidiyet hissini artırı-
labilecekleri bir dünya sunacağız” diyen Se-
mih Seçer, daha az e-mail trafiği takip ede-
cek çalışanların, müşterilerinin gelişmeleri-
ni daha proaktif takip edebileceklerini akta-
rıyor. 

PeerBie İşyerim’in ardından ise kısa sü-
re içinde ‘Kreş’ ve ‘Mahallem’ kategorilerine
özel uygulamaların da tamamlanması plan-
lanıyor. Semih Seçer, beş yıl içinde Peer-
Bie’nin okullar, kreşler, iş yerleri, belediye-
ler ve mahalleler ile üzerinde çalıştıkları tüm
uygulamalar aracılığıyla toplam 1 milyarın
üzerinde ağ bağlantısına ulaşmayı hedefle-
diklerini sözlerine ekliyor.

“Yatırımcılarla görüşüyoruz”
Her ne kadar San Francisco bazlı bir start

up olsa da PeerBie’nin pilot ülkesi Türkiye.
Uygulamanın Türkiye’de başarılı olmasıyla
dünyaya kademeli açılmak iş planları arasında
yer alıyor. Bu hedefe ulaşabilmenin ilk üç adı-
mı ise ‘Türkiye’de ürünlerin tanıtımlarını yap-
mak, son kullanıcılar ve iş ortaklarıyla ürün
optimizasyonlarını tamamlamak, partner ve
iş ortaklığını olgunlaştırmak” olarak belir-
lenmiş. Semih Seçer, bu adımların tamam-
lanmasıyla ürünleri önce Amerika’da yayın-
layacaklarını, ardından Avrupa ile Asya’ya açı-
lacaklarını kaydediyor. Açılımlara devam
ederken PeerBie’nin gelişen algoritmalarla
zenginleşmesi de sağlanacak.

PeerBie’ye şu ana kadar yaklaşık olarak
500 bin dolarlık yatırım yapıldı. Bunun büyük
kısmının kurucu yatırım olduğunu söyleyen
Semih Seçer, Silikon Vadisi’nde yatırımcılar-
la da görüşmelere başladıklarını belirtiyor.
Amerika’ya girmeden önce bu yatırım turu-
nu tamamlamak istediklerinden bahseden Se-
çer, “Umuyorum bundan sonra PeerBie, Se-
ri A yatırım yapılabilecek düzeye gelecek” di-
yor. Semih Seçer, PeerBie’nin sağlıklı büyü-
mesine devam etmek için gerekli yatırımla-
rın doğru zamanda, doğru kurumdan alın-
masına gayret göstermeye devam edecek-
lerinin de altını çiziyor.

SEMİH SEÇER
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Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında boyunca
dünyanın önemli sivil toplum kuruluşla-
rında uzun yıllar üst düzey yöneticilik yap-
tıktan sonra kendi işini kurmaya karar ve-
ren kadın girişimci Dr. Nabat Garakha-
nova, beş yıl önce Mezo Dijital’i kurdu. Me-
deniyetlerin doğduğu yer olan Mezopo-
tamya’dan ilham alarak kurulan Mezo Di-
jital ile algı, itibar ve topluluk yönetimi ya-
parak şirketlerin dijital stratejilerini kur-
guluyor. Dr. Nabat Garakhanova, ku-
rumların, sivil toplum kuruluşlarının kon-
vansiyonel medyadaki stratejilerinin di-
jitalde de olması gerektiği inancını taşı-
dıklarını ve bütün stratejilerini bunun üze-
rine kurduklarını söylüyor. Mezo Dijital
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nabat Ga-
rakhanova ile şirketini ve çalışmalarını ko-
nuştuk:

Mezo Dijital şirketinden bahseder mi-
siniz? Neler yapıyorsunuz?

Ağırlıklı çalışmalarımız daha çok ku-
rumlara ve büyük şirketlere oluyor. Ça-
lışmalarımızın tamamı üç temele daya-
nıyor; algı, itibar ve topluluk yönetimi. Biz
dijital olarak stratejileri kuruyoruz, uy-
guluyoruz yani en basiti bir fotoğrafta bir
kelimenin ne kadar önemli olduğunu an-
lıyoruz. Dijital çok önemli bir iletişim ara-
cı ama maalesef çöpe çevrildi. Herkes her
şeyi yazıyor, herkesi yargılıyor. Dijital ya
da sosyal medya olsun, algı ve gerçek ma-

Teknolojinin giderek hayatımızı kapsadığı günümüzde şirketlerin olmazsa olmazlarından
biri de algı ve itibar yönetimi oluyor. Kadın girişimci Dr. Nabat Garakhanova tarafından beş
yıl önce kurulan Mezo Dijital de algı, itibar ve topluluk yönetimi yaparak şirketlerin dijital
stratejilerini kurguluyor.

Levent Gökmen Demirciler / lgokmen@ekonomist.com.tr

Şirketler için dijital
strateji kurguluyor

“Hareket Ofiste” projenizden bahseder
misiniz? 

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre hareket-
sizlik sebebi ile yılda yaklaşık 2 milyon ki-
şi hayatını kaybetmektedir. Aynı zamanda
hareketsizlik, fiziksel yetersizliği ve ölüme
sebep olan en önemli 10 sebep arasında
gösterilmektedir. Biz de Mezo Akademi’nin
altında ‘Hareket Ofiste’ projemizi başlattık.
Türkiye’nin her yerindeki büyük şirketle-
rindeki çalışanların sağlıklı bir yaşam sür-
melerini sağlamayı hedefliyoruz. Yani o yo-
ğun çalışma tempoları arasında hem spor
yapabilecekler hem de sağlıklı beslene-
cekler. 

Nasıl bir yöntem izleyerek, sporu iş ha-
yatının içine yerleştiriyorsumunuz?

kası var ve bu ikisinin arasının belli bir nok-
tada olması, çok açılmaması gerek. Dijitalde
maalesef bu algıyı iyi ve muhteşem gös-
terince gerçeklilik kayboldu ve bu sefer in-
sanlar virallere kaymaya başladılar. Şahıs
olsun, kurum olsun kesinlikle her şeyin stra-
tejik ve doğru hareket etmesi gerekiyor. Şu
anda Mezo Dijital, Mezo Akademi ve Mezo
Tekno olmak üzere üç ayak üzerinde bir ya-
pılanmamız bulunuyor. MÜSİAD’a, İTO ve
iştiraklarına yıllarca hizmet verdik. Şimdi-
ye kadar yaptığımız projeler arasında 8. Bo-
ğaziçi Zirvesi’ni, Sağlık Bakanlığı’nın ‘Ha-
reket Her Yerde’ kampanyasını sayabilirim. 

2020 ciro hedefiniz nedir?
2020 yılı için yaklaşık 10 milyon TL’lik

bir ciro hedefimiz bulunuyor. 

“Dijitalleşme gelecek 5 yılda hızlanacak”
Sizce dijitalleşmede istenilen seviyeye gelindi mi?
Türkiye, 2023 yılı için 226 milyar dolarlık ihracat hedefi belirlerken, 2018 yılında
en çok ihracat yapan ilk 5 sektör; otomotiv endüstrisi, hazır giyim ve konfeksiyon,
kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, elektrik ve elektronik sektörleri
dijitalleşmede istenilen seviyeye gelmedi. Şirketlerin bir an önce kurumsal
stratejilerini dijitalleştirmesi şart. Türkiye’deki şirketlerin sadece yüzde 33’ü dijital
işlerden sorumlu bir departmana ya da ekibe sahip. Kendi dijital departmanlarını
kuramayan firmaların dışarıdan danışmanlık alması gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz
10 yıl içinde dijitalleşme, çok sayıda geleneksel şirketin ortadan kalkmasına neden
oldu ve gelecek 5 yıl içerisinde süreç hızlanacak. İstatistikler 2005 yılında dünya
ekonomisinin sadece yüzde 15’i dijital iken, bu rakamın 2018 yılında yüzde 28’e
ulaştığını gösteriyor. Yine araştırmalara göre 2020 yılında dijital ekonominin
küresel ekonominin yüzde 25’ini oluşturması bekleniyor. 
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Bunun için beslenme uzmanlarımız ve
spor hocalarımız bulunuyor. Aynı zaman-
da bu programı 6 gruba ayırdık. Yani be-
yaz yakalıya ayrı, mavi yakalıya ayrı, pem-
be yakalıya ayrı gibi ilerleyeceğiz. Neden
derseniz? Örneğin; mavi yakalılar sürekli fi-
ziksel aktivite yapıyorlarmış gibi görünü-
yorlar ama onlarda da çok fazla bel ve bo-
yun fıtığı gibi problemler ortaya çıkıyor. On-
ların da bu sağlık problemleriyle karşılaş-
mayacak şekilde spor ve beslenme prog-
ramı uygulamaları gerekiyor. 

Teknofest'te projesi ilk 1000 proje içe-
risinde 100'e kaldınız. Bundan sonraki sü-
reçte ne yapmayı planlıyorsunuz?

Uluslararası ve ulusal bin 500 proje
arasında ilk 100 proje arasına kaldık. Diji-
tal bir yandan da insanları hareketsizliğe
sevk ediyor. Biz de ‘Hareket Ofiste’ proje-
siyle dijital yaşam ile hareketli yaşamı or-

tak bir potada erittik. Bütün meslek grup-
larına uygun geliştirdiğimiz proje kapsa-
mında önce çalışanların vücut analizlerini
çıkarıyoruz, daha sonra uzman kadrolar eş-
liğinde kendilerine beslenme ve hareket
programı çıkarıyoruz. Çalışan bilgisayar ba-
şındayken, egzersiz saati geldiğinde bilgi-
sayarda çıkan video ile birlikte egzersiz
programlarını yapıyor. Her gün sadece 6 da-
kikalık egzersiz dahi iş verimliliğini yüzde
42 oranında arttırmak mümkün. Yaptığımız
araştırmalar sonucunda 3 aylık hareket
programı uygulayan çalışanların yüzde
53’ünün fiziksel aktivite seviyesinde ve yüz-
de 42’sinin de iş verimliliğinde artış göz-
lemledik. 

Harakat Ofiste projesi devam edecek
mi?

Bir yandan da Hareket Ofiste’ye devam
ederken bir yandan ise mevcuttaki müşte-

rilerimizin çalışmalarına devam edeceğiz.
Hareket Ofiste’nin Hareket Okulda ayağını
başlatmak üzere hazırlıklarımıza başladık.
Biliyorsunuz, obezite en çok çocuklarda gö-
rülmeye başladı ve bugünün obez olan ço-
cukları, geleceğin sağlıksız bireyleri demek
oluyor. 

Başka yeni projeleriniz olacak mı?
2020 için hazırlandığımız bir diğer pro-

jemiz de sanat ve dijitali birleştirdiğimiz pro-
je olacak. Şimdiye kadar MEZO Dijital ola-
rak sağlık ve doğa kavramları üzerine dur-
mak olmuştu. Ayrıca yeni dönemde esnaf-
ların dijitalleşmesi üzerine önemli bir pro-
jemiz var. Bununla ilgili STK’larla ve oda-
larla görüşüyoruz. Bunun dışında şu an ha-
zırlığını yaptığımız ve 2020’nin ilk ayında
duyuracağımız, dijitalleşmeyle ilgili Türki-
ye ekonomisinde ses getirecek bir proje üze-
rine çalışıyoruz.

TURGAY TERZİ
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Türkiye’de gıda perakendesi sektörü hızla
büyüyor. Yalnızca İstanbul değil, ülkenin pek
çok kentinden çıkıp ulusal marka haline ge-
len şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor.
Çeyrek asırdır kendi alanının lider firmala-
rından biri olan OSES Çiğ Köfte de bu şir-
ketlerden biri. Şirketi 1993 yılında kuran Os-
man Yaşar, seyyar arabayla başlayan se-
rüvenini 1000’e yaklaşan şubesi ve üretim
tesisleri ile dev bir yapıya dönüştürmüş du-
rumda. OSES, o yıllardan günümüze kadar
çalışmalarına, yurt içi ve yurt dışında kur-
duğu franchise sistemi ve yaptığı reklam
faaliyetleriyle devam ediyor. Şirketin ge-
lecek planlarını KOBİ Girişim’e anlatan Os-
man Yaşar, şu an ülke genelinde 970 şu-
beleri bulunduğunu, yurt dışında ise 5 fark-
lı Avrupa ülkesinde hizmet verdiklerini söy-
lüyor. Her geçen yıl büyümeye devam et-
tiklerini, istihdam alanını da gün geçtikçe
genişlettiklerini anlatan Yaşar, “2019 yılında
384 kişilik istihdama ulaştık” diyor.

Hedef 100 milyon TL ciro
Şirket 2019 yılını toplam 50 milyon TL

ciro ile kapatmaya hazırlanıyor. Hedefinin
önümüzdeki birkaç yıl içinde 100 milyon
TL’lik ciroya ulaşmak olduğunun altını çi-
zen Yaşar, “2020 yılında ana hedefimiz da-
ha da büyümek ve başarılarımıza devam et-
mek olacaktır. 2020 yılında 300 yeni şubeyi
OSES ailesine katmayı hedefliyoruz” diye ko-
nuşuyor. Toplamda OSES’in açtığı 66 şube

olduğunu, geri kalan şubelerin
franchise sistemi ile kuruldu-
ğunu dile getiren Osman Yaşar,
“Toplam şube sayımızdan da an-
laşılacağı üzere franchise odak-

Geçen yıl 25’nci yılını geride bırakan OSES Çiğ Köfte, seyyar arabayla başladığı serüveninde hem
yurtiçi hem de yurtdışında üretim yapan dev bir marka haline geldi. Şirketin kurucusu ve
Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yaşar, “Ülke genelinde 970 adet şubemiz var. 2020 yılında 300
yeni şubeyi OSES ailesine katmayı hedefliyoruz” diyor.

Aram Ekin Duran / eduran@ekonomist.com.tr

300 yeni şube
açmaya hazırlanıyor

lı bir firmayız. Franchise ücreti, isim hakkı
bedeli ya da kâr üzerinden pay talep et-
miyoruz. Ortalama 20 bin TL olan bir de-
korasyon maliyeti vardır. Bu maliyeti öde-
dikten sonra kendi işinizin patronu olabi-
lirsiniz” şeklinde konuşuyor. Standartları-
nı korumak adına tüm şubeleri belirlenen
konsept dahilinde kurduklarını ifade eden
Yaşar, şunları söylüyor:  “Mevcut konsep-
timizin dışında bir de  ‘OSES Plus’ konsep-
timiz vardır. OSES Plus hem şube yetkilileri
hem de nihai tüketici tarafından çok be-

ğenilmiş ve ta-
lep görmüştür.
Şu an Başak-
şehir ve Eti-
ler’de bulunan
Oses Plus’lar,
müşterilerimi-
ze çiğ köfte-
mizin lezzetini
farklı sunum-
lar eşliğinde
sunmaktadır.”

2011’de Almanya’da fabrika açtı OSES Çiğ Köfte,yurtdışı faaliyetleri
ile de dikkat çekiyor. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yaşar, şu bilgileri veriyor:
“OSES, 2011 yılında Almanya’da açılan fabrikayla sektörde bir ilki gerçekleştirmiş
oldu. İlk dış yatırımı yapan ve bu ülkede fabrika kuran OSES, Almanya’dan tüm
Avrupa ülkelerine hizmet vermektedir. Markamız, Türkiye’de yapmış olduğu
çalışmaların ve aldığı ödüllere ek olarak, 2013’te Almanya’da düzenlenen
Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi ve 2016’da Rusya’da düzenlenen Dünya Kalite
Zirvesi’nde “Kalite Ödülü” alarak başarılarını  taçlandırmıştır.”

OSMAN YAŞAR
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Shoes&More, ayakkabı mağazacılığına fark-
lılık getirme hedefiyle 2010 yılında Şahinoğlu
ailesi tarafından kuruldu. Moda ve perakende
mağazacılık sektörü çocukluk hayali olan İb-
rahim Şahinoğlu, uzun yıllar gömlek üreti-
mi yapan aile şirketinde ihracat ve müşte-
ri ilişkileri müdürü olarak ça-
lıştı. Burada üretim mantığını
deneyimlerken, aynı za-
manda dünya çapında birçok
yabancı markanın koleksiyon
hazırlama aşamalarında bu-
lundu. Şahinoğlu, üretimde
tüm dünyada Çin rekabetinin
getirdiği sıkıntılar ile birlik-
te, kar marjlarının ciddi oran-
da daralmasını nedeniyle
üretimden perakendeye yö-
nelmeye karar verdi. 4-5 se-
nelik bir hazırlık döneminin
ardından, 2010 yılında ise
MN Mağazacılık çatısı altın-
da Shoes&More markası faa-
liyete başladı. Ayakkabının
yanı sıra aksesuardan çan-
taya farklı ürün gruplarını bi-
raraya getiren farklı bir alış-
veriş deneyimi sunmaya
odaklanan şirket, bugün 13
mağazasıyla Türkiye gene-
linde büyümeye devam edi-
yor. Şirket, 2025 yılına kadar
yurtdışına açılıp 35 mağaza-
ya ulaşmayı hedefliyor.

İstanbul, Ankara, İzmir,
Samsun, Kocaeli, İskenderun
ve Kıbrıs’ta mağazaları ol-
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duğunu söyleyen Shoes&More Kurucu CEO
İbrahim Şahinoğlu, “2020 sonunda en az 17
mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Ardından
yurtdışına açılma planımız var” diyor. Ön-
celikle Avrupa’da Fransa, İtalya ve İngilte-
re’ye açılmayı planlayan şirket, ayrıca Or-

Türkiye genelinde 13 mağazası bulunan Shoes&More, 2025
yılına kadar yurtdışına açılıp 35 mağazaya ulaşmayı hedefliyor.
Shoes&More Kurucu CEO İbrahim Şahinoğlu, “2020 sonunda en
az 17 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Ardından yurtdışına
açılma planımız var” diyor.

Ayşegül Sakarya Pehlivan / asakarya@ekonomist.com.tr

Büyümeye hız verecek
Dijitalleşmeye odaklanıyor
Shoes&More, 2018’in başından
itibaren dijitalleşme yatırımlarını
artırmaya başladı. Halihazırda online
satışın toplam cirodaki payı yüzde 7-8
civarında seyrediyor. Hedef yıl sonuna
kadar bu oranı yüzde 10 seviyelerine
çıkartmak. 

tadoğu ülkelerinde de doğru partnerlerle yo-
la devam etmeyi hedefliyor. 

Yeni istihdam sağlayacak
2019 yılını önceki yıla oranla

yüzde 35 büyümeyle kapatmaya ha-
zırlanan Shoes&More, yılı 25 milyon
TL ciroyla kapatmayı planlıyor.
2020 hedefi ise 35 milyon TL’lik ci-
roya ulaşmak. 

Büyüme ve mağazalaşma he-
defleri doğrultusunda çalışan sayı-
sı da artırılacak. 75 kişiyi istihdam
eden şirket, önümüzdeki sene bu ra-
kamı 110 kişiye çıkartacak. 

Şirketin cirosunun yüzde 45’ini
ayakkabıdan, yüzde 40’ını takı ve
aksesuar stok gruplarından, geri ka-
lanı ise çanta grubu satışından ge-
liyor. Hazır ürün satın almadan,
A’dan Z’ye kendi koleksiyonunu
kendi tasarlayan ve ürettiren bir
marka olduklarını söyleyen Şahi-
noğlu, “Tüm ayakkabılarımızın her
detayını sıfırdan tasarlıyor, hazır bir
model satın almıyoruz. Genelde şa-
şırtan, keyif veren, enerjisi olan
ürünler ortaya koymayı hedefliyo-
ruz” diye konuşuyor. 

Şirket, fon ve ortaklık konusu-
na sıcak bakıyor. Doğru bir ortak ko-
nusuna kapalı olmadıklarını belirten
Şahinoğlu, ancak önceliklerinin
know-how’ını katabilecek bir şirket
olduğunu vurguluyor.

İBRAHİM ŞAHİNOĞLU
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Evlilik hazırlığı yapan çiftlerle firmaları 12 yıl-
dır buluşturan Düğün.com, 150 kişilik ekibi
ve 12 ülkedeki operasyonu ile kendi alanın-
da dünyanın en büyük ikinci internet sitesi
konumunda bulunuyor. Site çiftler için 36
farklı kategoride, istenen şehirdeki ve özel-
likteki firmaları filtreleyerek, saniyeler içe-
risinde ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlere
ulaşılmasını sağlıyor, Ayda ortalama 1,5 mil-
yon kişi tarafından kullanılan Düğün.com, her
yıl ortalama yüzde 50-60 oranında büyüme
sağlıyor. 40 binden fazla firma ile çalışan şir-
ket, 2015 yılında Suudi Arabistan, Mısır, Ka-
tar, Kuveyt, Lübnan, Birleşik Arap Emirlik-
leri dahil 10 Orta Doğu ülkesinde yayın ya-
pan Zafaf.net’i de kurarak dünyaya açılmış
oldu. Yıllık cirosu yaklaşık 90 milyon TL’ye
ulaşan Düğün.com’un CEO’su Emek Kırbıyık
ile başarı hikayesini ve yeni dönem hedef-
lerini konuştuk:

Düğün.com projesi nasıl ve kimler ta-
rafından ortaya çıkarıldı?

Amerika’da yaşadığım dönem, uzun
yıllar düğün sektöründe çalıştım ve orada
edindiğim bilgileri Türkiye’de de kullanma-
ya karar verdim. Çünkü Türkiye’de düğün,
sürekli büyüyen ve potansiyeli çok yüksek
olan bir sektör. Evlenecek yüzbinlerce çift,
o çiftlere hizmet verecek on binlerce firma

Mayıs 2007’de kurduğu düğün.com ile evlilik hazırlığı yapan çiftlerle firmaları buluşturan
girişimci Emek Kırbıyık, şirketini geçen 12 yılda kendi alanında dünyanın en büyük ikinci
sitesi haline getirmeyi başardı. Düğün.com bugün itibariyle ayda ortalama 1,5 milyon kişi
tarafından kullanılıyor ve bünyesinde 40 bin firma barındırıyor. Yeni dönemde yurtdışı
faaliyetlerini artırmayı hedeflediklerini kaydeden Düğün.com’un CEO’su Emek Kırbıyık,
“Düğün.com’u Türkiye’nin en büyük 5 dijital firması arasına sokmayı amaçlıyoruz” diyor.

Aram Ekin Duran / eduran@ekonomist.com.tr

“Amacımız dijitalde
ilk 5’e girmek”

Sektördeki firmalar ise hedef kitleleri olan
çiftlerle Düğün.com aracılığı ile buluşabili-
yorlar ve bu sayede işlerini büyütebiliyor-
lar. İş ortaklarımız işlerinin yarısını, belki da-
ha fazlasını Düğün.com aracılığı ile elde ede-
biliyor.

Yalnızca Türkiye’de değil, yakın coğ-
rafyada da varsınız. Yurtdışı faaliyetleriniz-
den bahseder misiniz?

Düğün.com’u önemli bir büyüklüğe ge-
tirdikten sonra yurt dışına açılmaya karar
verdik. 2015’te MENA’da (Orta Doğu ve Ku-
zey Afrika Bölgesi) 10 farklı ülkede yayında
olan Zafaf.net’i kurduk ve Türkiye’de çok iyi
öğrendiğimiz modeli bu bölgede de uygu-

var. 2007’de Düğün.com’u kurduğumuzda,
işe nereden başlayacağımızı çok iyi biliyor-
duk. Hızla kullanıcılara yani evlenecek çift-
lere ulaşmaya ve çiftleri kendileri için uy-
gun firmalara yönlendirmeye başladık. Bu
da her iki tarafın da bütün problemini çö-
züyordu. Çiftler aradıklarını bulurken fir-
malar da müşteri kazanıyordu. Düğün.com,
bugün geldiği noktada, alanında Türki-
ye’de lider, dünyada ise ikinci büyük plat-
form. Evlenecek her 3 çiftten 2’si Dü-
ğün.com’u kullanıyor. Günlük yaklaşık 80 bin
kişi sitemizi ziyaret ediyor. Evlenecek çift-
ler, düğüne dair her türlü bilgiyi ve düğün
modasını Düğün.com ile takip edebiliyor.

Sayılarla Düğün.com
� Türkiye’de evlenmeyi düşünen çiftlerin yüzde 95’i düğün.com’u tercih ediyor.
� Düğüm.com’un aylık ziyaretçi sayısının 1,5 milyonun üzerinde 
� Suudi Arabistan’da ise her yıl ortalama 150 bin düğün gerçekleşiyor. Bunun 50-
60 Bini Zafaf.net üzerinden geçiyor
� 40 binden fazla firma ile çalışan düğün.com küçük ve orta ölçekli iş ortakları için
değer yaratarak firmaların girişimlerini büyütmeye katkı sağlıyor.
� Yeni pazarlara açılmaya karar verip, yatay büyüme sürecine girdikten sonra
MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) ve Avrupa ile Düğün.com, bugün Türkiye’nin
dışarıya açılan en büyük dijital firmaları arasında yer alıyor. Düğün.com,
Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ve Suudi Arabistan’da toplam beş ofisle firmalara ve
evlenecek çiftlere hizmet veriyor.
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lamaya başladık. Arabistan pazarında da kı-
sa zamanda lider konuma geldik. Zafaf.net,
bölgedeki çiftlerin düğünlerini planlarken en
çok kullandıkları siteye dönüştü. Günde 20-
25 bin Arap çift bizi kullanıyor. Bugün Suu-
di Arabistan’daki düğünlerin 3’te 1’i Zafaf.net
üzerinden gerçekleşiyor ve toplam satışla-
rımızın önemli bir bölümü oradan geliyor.
Tüm bu başarılarımızın arkasında ise her bi-
ri alanında uzman 150 kişilik ekibimizin bu-
lunduğunu çok net söylemeliyim.

2019 sonu büyüme hedefiniz nedir?

ğün.com’da yer alıyor. Düğün mekanından,
gelinliğe, gelin arabasından, nikah şekerine
kadar düğün sektöründeki aklınıza gelebi-
lecek her kategorideki firma Düğün.com’da
kendine yer buluyor. İnternet kullanan ev-
lenecek çiftlerin hemen hemen hepsi bizi kul-
landığı için, sektördeki firmalar da Dü-
ğün.com’da yer almayı tercih ediyor. Yani
Düğün.com düğün sektöründeki firmaların
en önemli pazarlama kanalına dönüşmüş du-
rumda. 

Son 1,5 yıldır yaşanan durgunluk döne-
minde, düğünler nasıl etkilendi? 

Çok az etkilendi diyebiliriz. Çünkü çift-
ler her ne olursa olsun evlenip, düğün ya-
pıyor. Düğün bu anlamda çok dayanıklı bir
sektör. Yılda ortalama 600 bin çift evleni-
yor. Bu çiftlerin yaklaşık 400-450 bini Dü-
ğün.com’u kullanarak düğününü planla-
maya devam ediyor. Düğünün yanı sıra; ge-
lenek ve göreneklerin etkisiyle söz, nişan, kı-
na gecesi, gelin hamamı gibi törenler de kriz-
den etkilenmeden yapılmaya devam ediyor.
Modern seçenekler arayanlar için de be-
karlığa veda partileri, bridal shower’lar, ge-
linlik teslim partileri, düğün öncesi düzen-
lenen havuz partileri, after partiler sıkça ter-
cih ediliyor. Yani özetle düğünü ve birlikte
eğlenmeyi seven bir milletiz ve ekonomik kriz
de olsa bundan asla taviz vermiyoruz.

2020 için büyüme ve yatırım planları-
nız neler?

Tüm Türkiye’de bizi kullanmayan hiçbir
çiftin ve firmanın kalmamasını hedefliyoruz.
Şu an Türkiye’de 35 ilde hizmet veriyoruz.
Bu sayıyı tüm Türkiye’yi kapsayacak şekil-
de genişletmek istiyoruz. 2020 yılında, ye-
ni geliştirdiğimiz ürünler ve teknolojiler ile
iş ortaklarımıza ilettiğimiz teklif sayısını ne-
redeyse iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Fir-
malarımız büyüdükçe, biz de büyüyoruz el-
bette. Önümüzdeki yıl, yurt dışı yatırımları-
mızla da ivmemizi artırdığımız bir yıl olacak.
MENA’da sektör lideriyiz. Ayrıca Avrupa böl-
gesinde Avusturya, İsviçre, Almanya gibi Al-
manca konuşulan ülkelerde yayın yapan si-
temiz Hochzeitshero ile bu bölgedeki yatı-
rımlarımızı genişleteceğiz. Uzun vadeli he-
defimiz ise geliştirdiği yerli teknolojileri, üret-
tiği ürünleri, sektöre sunduğu katkıyla Dü-
ğün.com’u Türkiye’nin en büyük 5 dijital fir-
ması arasına sokmak.

Biz çok hızlı büyüyen bir şirketiz. Kriz or-
tamında bile büyüyebilen sayılı dijital şir-
ketler arasındaydık. Son beş yılın ortala-
masına baktığımızda yüzde 80-100 oranın-
da büyüdük. 2019’da da bu oranlara yakın
büyüyoruz.  

Bir firmanın size üye olması için hangi
şartlara sahip olması gerekiyor?

Biz Düğün.com olarak düğünle ilgili olan,
evlenecek çiftlere ulaşmak isteyen ve işle-
rini artırmayı hedefleyen her firmayla çalı-
şıyoruz. Şu an 40 binin üzerinde firma Dü-

EMEK KIRBIYIK
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Duygusal zekâ, bir insanın kendisine veya
başkalarına ait duyguları anlama, sezinle-
me, yönetme ve yönlendirme yetisi, kap-
asitesi ve becerisi olarak tanımlanıyor.
1990’larda ortaya çıkan bu kavram günü-
müzde eğitimden özel sektöre kadar pek
çok alanda popüler olmuş durumda. Dün-
ya Ekonomik Forumu’nun ‘İşin Geleceği’ ra-
porunda gelecekte çalışanlarda olması
beklenen 10 yetkinlik arasına duygusal ze-
ka da yer alıyor.

Giderek artan rekabet ortamında
stresle başetmenin önemli yöntemlerinden
biri olarak duygusal zeka öne çıkıyor. Bu
nedenle son dönemde duygusal zeka son
dönemde şirketlerin gündemine daha faz-
la girmeye başladı. Şirketler çalışanlarının
duygusal zekasına yönelik becerileri ar-
tırmak için çalışmalar yürütüyor. bcc Tur-
key, şirketlerde çalışanların duygusal ze-
kalarını artırmaya ve bunu sürdürülebilir
kılmaya yönelik çalışmalar yapan şirket-
lerden biri. Endüstri psikoloğu Banu Koç Ça-
kan ve endüstri mühendisi Cem Atat, bcc
Turkey’i dört yıl önce kurdu. Bugüne ka-
dar IBM, BMW, Ericsson, Pfizer, Walmart,
Sanofi, Doğuş, Roketsan Ford Otosan,
Koç Üniversitesi, Shell, Four Seasons, Di-
mes, Otokar gibi pek çok firmayla çalışan
bcc Turkey, Genos International’ın geliş-
tirdiği bir sistem kullanıyor.

Dünya Ekonomik Forumu’nun ‘İşin Geleceği’ raporunda gelecekte çalışanlarda olması
beklenen 10 yetkinlik arasına duygusal zeka da yer alıyor. Çalışanların duygusal zekalarını
artırmaya yönelik eğitimler veren bcc Turkey’in kurucularından Cem Atat, günümüzde 
iş liderlerinin hızla değişen iş ortamıyla baş edebilmek için duygu zekasına yönelik
becerilere daha fazla önem verdiğini söylüyor. 

Ayşegül Sakarya Pehlivan / asakarya@ekonomist.com.tr

Duygusal zekanın 
önemi artıyor

Duygusal zeka geliştirilebiliyor. Bu ne-
denle son dönemde şirketler bu alana yöne-
lik yatırımlarını artırıyor. bcc Turkey, öncelik-
le şirketin ihtiyaçlarını tespit ediyor. Sonrasında
da duygu bilimiyle neler yapabileceklerini be-
lirlediklerini söyleyen bcc Turkey Kurucu Or-
tağı, Endüstri ve Örgüt Psikoloğu Banu Koç Ça-
kan, “Bizim yaklaşımımız, şirkette iki günlük
eğitim verelim sonra çıkalım şeklinde değil. Mo-
delimizin içerisinde altı tane yetkinlik var. Bu
altı yetkinlikle ilgili sürdürülebilir bir şekilde
gelişim programı yapıyoruz. Bu atölye çalış-

Duygusal zeka geliştirilebilir
Duygusal zekanın şirketler için giderek

daha önemli hale gelmesinin, iş liderlerinin
teknik becerilerden daha fazlasına sahip ça-
lışanlar aramalarından kaynaklandığını söy-
leyen bcc Turkey Kurucu Ortağı, Endüstri
Mühendisi ve Genos Duygusal Zeka Mento-
ru Cem Atat, günümüzde iş liderlerinin hız-
la değişen ve belirsiz iş ortamıyla baş ede-
bilmek ve verimli bir iş ortamı kurmak için
duygu zekasına yönelik becerilere daha faz-
la önem verdiğini söylüyor. 

Duygusal zeka birkaç soruyla belirlenebilir
İşe alım sürecinde potansiyel adaylarla mülakat yapan yöneticiler birkaç soruyla
karşısındaki kişinin duygusal zekasına ilişkin fikir sahibi olabilir. “Eğer aday bir
başarısızlıktan söz ediyorsa yorumu kişisel sorumlulukla ilgili bir farkındalık
içeriyor mu, yoksa sadece başkalarını mı suçluyor?”, “Eleştiriyle başetme söz konusu
olduğunda savunmacı olmak ve mazeret üretmekten ziyade herhangi bir eksikliği
kabul edebiliyor mu?”, “Adaylar sıcak problemlerle karşılaştıklarında bu sorunları
ekiple birlikte nasıl çözdüklerini anlatabiliyorlar mı, yoksa yanıtları bireysel eğilimli
mi?”, “Başarısını takım başarısı olarak görüyor mu?”, “Adaylar işin yanı sıra birlikte
çalışacakları kişilerle de ilgileniyor mu, yoksa bir kayıtsızlık mı hissediyor?” gibi
sorular kişilerin duygusal zekalarıyla ilgili ipuçları veriyor. 

Altı yetkinlik var bcc Turkey’in de kullandığı metodunu geliştiren Genos
International, başarılı ve tatmin olan yöneticilerin davranışlarını araştırdıktan sonra
kendi metodunu ortaya koyuyor. Yapılan analizlerin ardından davranışların
temelinde altı tane yetkinlik olduğu görülüyor. Söz konusu 6 yetkinlik şöyle
sıralanıyor: “Farkındalık kavramı, diğerlerinin farkındalığı, kendini ifade edebilme,
karar verme stratejisi, duyguyu yönetme, potansiyeli ortaya çıkarma.”
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ması oluyor ya da birebir mentorlük de ola-
biliyor” diyor. Uzun süreli bütçe ayırmak is-
temeyen şirketler için insan kaynaklarına yö-
nelik eğitimler veriliyor. İnsan kaynakları al-
dıkları eğitimler doğrultusunda çalışanları
bilgilendiriyor. İsteyenlere bireysel olarak da
eğitimler veriliyor. Buna da duygusal zeka
mentorluğu deniliyor. Ancak buradaki en
önemli koşul çalışıyor olmak. Cem Atat, “So-
nuçta bizim işimiz daha çok iş hayatına yönelik.
Sektörden bağımsız insanın olduğu her yerde
varız” diyor. 

2.5 yılda kurumsal değişim
Duygusal zeka satıştan yönetime pek

çok farklı birimde kullanılabiliyor. Bu konuda
bcc Turkey’in yaptığı çalışmaların somut et-
kilerini de görmek mümkün. Örneğin bcc
Turkey, Emuge Franken için satış ekibine şö-
nelik özel bir gelişme programı hayata ge-
çirdi. Satışların artması, çalışan bağlılığının
yükselmesi, satış ekibinin işte kalma süre-
sinin uzaması, ekibin uyumlu çalışması, müş-
teri ve bayilerle kurulan iletişimin etkinleş-

mesi hedefiyle başlatılan gelişem programı
2.5 yıl sürdü. 

bcc Turkey‘in Genos Modeli, duygu bi-
limi ve duygusal zekayı temel alarak bilim-
sel yöntemlerle kurum yöneticileri ve çalı-
şanlarının yetkinliklerini ölçümleyerek ge-
liştiriyor. Emuge Franken ile gerçekleştiri-
len program kapsamında satış ekibinin öz
farkındalık, diğerlerinin farkındalığı, ger-
çeklik, muhakeme, öz yönetim ve olumlu et-
ki yetkinlikleri periyodik olarak değerlendi-
rildi. Eğitim öncesi ve sonrasında ekibin yet-
kinlikleri değerlendirildiğinde öz farkında-
lıkta yüzde 54, diğerlerinin farkındalığında
yüzde 92, gerçeklikte yüzde 39, muhake-
mede yüzde 74, öz yönetimde yüzde 67,
olumlu etkide yüzde 167 artış sağlandığı be-
lirlendi. bcc Turkey‘in programa başladığı
2015 Haziran döneminden 2017 Aralık dö-
nemine kadar 2.5 yıllık dönemde Emuge
Franken‘in satışları 1.9 milyon TL‘den 9.7 mil-
yon TL‘ye ulaştı. Hatta bu program Bahçe-
şehir Üniversitesi‘nin EDUCORP Kurumsal
Eğitim ve Gelişim Ödülü‘ne layık görüldü.

Teknoloji tehdit mi fırsat mı?  
Günümüzde yapay zeka, dijitalleşme kav-

ramları öne çıktıkça duygusal zekanın önemi
artıyor. Şirketlerin ileri ve akılcı teknolojiler kul-
lanarak tüketicilerine daha inovatif çözümler
sunmak için faaliyet gösterdiğini belirten Ça-
kan, ancak dijitalleşmenin çalışanların kişisel
gelişimleri ve yaratıcılıkları ortaya koyma açı-
sından da büyük bir imkan olduğuna dikkat çe-
kiyor. İşyerlerinde yakın zamana kadar çok ba-
sit işlemler için insan gücünden faydalanılır-
ken, teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte bu-
nun yerini robotların almaya başladı. Bu nok-
tada Çakan’a göre önemli fırsatlar var. “Tek-
nolojinin gelişimiyle insanlar basit işlerde ça-
lışmak yerine kendilerini daha değerli hisse-
debilecekleri, yaratıcılıklarını kullanabilecek-
leri ve yetkinliklerini arttırabilecekleri çalışma
alanlarına yönelmeye başladılar. Bu da fabri-
kalarda çalışan insanların kendilerini geliştir-
meye yönelmelerini sağladı” diyen Çakan, böy-
lece çoğu işletmede basit üretim yerine tek-
nolojiyi kullanabilen çalışanların sayısı arttı-
ğını söylüyor. 

BANU KOÇ - CEM ATAT
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Bankacılık ve ardından altı yıl ciceksepe-
ti.com’da genel müdürlük yapan Cem Kara,
kendi girişimini kurdu. Hediye sektöründe
pazaryeri olarak geçen yıl kurulan Os-
evio.com, kısa zamanda ziyaretçi sayısını 3
milyon kişiye taşımayı başardı. Hediye plat-
formu olarak kurulan ve her geçen gün bü-
yüyen e-ticaret pazarındaki yerini alan Os-
evio.com, ürün kategorilerini de artırarak 5
yıllık süreçte 4 kat büyümeyi hedefliyor. Se-
pet ortalamalarını da artıracak yenilikçi ürün-
leriyle geniş bir tüketici kitlesine ulaşmayı
planladıklarını söyleyen Osevio.com’un ku-
rucusu Cem Kara, geçen yılı 1,3 milyon TL
ciro ile kapattıklarını söylüyor. Site üzerin-
den aylık 5 bin adet hediye satışı gerçek-
leştiğini aktaran Cem Kara, bu yıl ise 3 mil-
yon TL ciroya ulaşmayı planladıklarını dile
getiriyor.

5 yılda yüzde 400 büyüme
2020 yılında 5 milyon ziyaretçi sayısı-

na ulaşmayı hedefleyen Osevio.com üze-
rinden bu zamana 50 bin üzerinde kişiye çi-
çek ve hediye ulaştı. Yarım milyon adet ile
1 futbol sahasını kaplayacak gül satışı yapan
kariyerine finans sektöründe başlayıp yö-
neticiliğe yükseldikten sonra tüm bilgi biri-
kimini kendi girişimine aktaran genç bir gi-
rişimci olarak büyük hedeflerle yola çıkan
Cem Kara, Türkiye’de 44 ile aynı gün için-
de hediye gönderimi yaptıklarını anlatıyor.

Hediye sektöründe pazaryeri olarak geçen yıl kurulan
Osevio.com, kısa zamanda ziyaretçi sayısını 3 milyon kişiye taşıdı.
Hediye platformu olarak kurulan ve her geçen gün büyüyen 
e-ticaret pazarındaki yerini alan Osevio.com, ürün kategorilerini
de artırarak 5 yıllık süreçte 4 kat büyümeyi hedefliyor.

Sibel Atik / satık@ekonomist.com.tr

Hediye platformu Osevio
iddialı büyüyor

İyi bir kargo ile hizmet verdiklerini ve 96 ye-
rel partnerle iş birliği içinde olduklarını ifa-
de eden Cem Kara, “Hedefimiz yeni iş fikir-
lerine platformu açarak bir girişimcilik ha-
reketine dönüştürmek” diyor. 

Sisteme dahil ettiği yerel ortaklara
özel eğitimler vererek yenilikçi, özel
ve özgün aranjmanlara imza atan Os-
evio, yerel ortaklarının kurumsal-
laşmasına yönelik çalışmalarıyla  sa-
tış sonrası hizmette de fark yaratı-
yor. Çiçek aranjmanları, özel tasa-
rımları ve hediye çeşitliliğiyle kısa sü-
rede e-ticaretteki yerini alan Os-
evio.com, 900 adet farklı ürün gru-
bu ile iddialı. Cem Kara, “Osevio,
2020 yılında yüzde 70 büyüme ile zi-
yaretçi sayısını 5 milyona çıkarmayı
hedefliyor. 5 yıllık süreçte hedefi ise
yüzde 400 büyüme ve global pa-
zarlara açılmayı istiyoruz” diye ko-
nuşuyor.  

Ülkede yaşanan ekonomik sı-
kıntılar birçok farklı sektörü olumsuz
etkilese de çiçek & hediye alanında-
ki online satış rakamlarının negatif
yönde etkilenmediğini ifade eden
Cem Kara, online pazarda henüz doy-
gunluk oluşmadığını kaydediyor. 

Pazar büyüyor Türkiye’de dijitalleşmenin gün geçtikçe artması ve bireylerin
yeni teknolojileri kullanarak hayatlarını kolaylaştıracak gelişmelere kısa sürede
adapte olması sonucu e-ticaret pazarı hızla büyüyor. Türkiye e-ticaret Pazar
Büyüklüğü raporuna göre e-ticaret pazarı 2018 yılında yüzde 42 büyüme ile 59,9
milyar liralık hacme ulaştı. İnternetten alışveriş oranı ise geçen yıla göre yüzde 5
artış göstererek, yüzde 34’e çıkarken sepet büyüklükleri de her geçen gün
yükseliyor. Türkiye 500 milyon TL büyüklüğe sahip çiçek & hediye e-ticaret sektörü
ile global pazarda ikinci sırada yer alıyor.  Sektörde birinciliği Amerika sırtlanırken,
Türkiye’den sonra İngiltere, Rusya ve Hollanda geliyor.

CEM KARA
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SOSYAL GİRİŞİM

Türkiye’nin cumhuriyetle başlayan
sanayileşme atağında önemli paya sa-
hip girişimcilerinden biri olan ve Ça-
nakkale’den dünyaya açılan Kale Gru-
bu’nun temellerini atan İbrahim Bo-
dur, kendini sanayiye adamış bir
isim. 1950’li yıllarda sanayiciliğe adım
atan ve Türkiye'nin ilk halka açık şir-
ketini kuran isim olarak bilinen İbra-
him Bodur, 2016 yılında vefat ettik-
ten sonra ailesi tarafından adıyla ör-
tüşen bir projeye imza atıldı. Kale Gru-
bu’nun yeni nesil sosyal girişimcileri
teşvik etmek amacıyla Ashoka Türki-
ye ortaklığında düzenlediği İbrahim
Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül töre-
ni bu yıl üçüncü kez gerçekleşti. Ge-
çen hafta gerçekleşen ödül töreniyle
Türkiye’nin gelecek vadeden sosyal giri-
şimcileri ödüllendirildi.

Ödül töreni öncesinde konuştuğumuz
Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bo-
dur Okyay, sosyal girişimcilik ekosistemini
desteklemek ve yeni nesil sosyal girişimci-
leri teşvik etmek amacıyla başlatılan projeyle
yaşadığı dünyaya ve çevreye karşı kendini
sorumlu hisseden sosyal girişimcilerin önü-
nü açmak istediklerini söylüyor. Bu nokta-
da harekete geçen girişimcilerin yarattığı po-
zitif etkiye destek olmayı hedeflediklerini
kaydeden Zeynep Bodur Okyay, 2020 yılı
ajandasında sosyal girişimciliğin ajanda-
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Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, 2020 yılında sosyal girişimciliğin ilk gündem
maddelerinden biri olduğunu söylüyor. 2020’nin ekonomik anlamda 2019’dan daha iyi bir yıl
olmasını ümit ettiklerini de ifade ediyor. Okyay, böyle zorlu bir ortamda iş fikirleriyle hayat bulan
girişimcilere çok kıymet verdiklerini ve İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül töreni ile sosyal
girişimciliğe destek olmaya devam edeceklerini söylüyor. 

Sibel Atik / satik@ekonomist.com.tr

“Sosyal girişimciliğe 
desteğimizi sürdüreceğiz”

sındaki ilk gündem maddelerinden bi-
ri olduğunu söylemeyi de ihmal et-
miyor. 2020’nin ekonomik anlamda
2019’dan daha iyi bir yıl olmasını ümit
ettiklerini söyleyen Okyay, en azından
belirsizliğin ortadan kalktığı bir yıl ol-
masını istediklerini anlatıyor. 

Sanayiciler açısından yatırımla-
ra devam edebilmek için öngörüle-
bilirliğin çok önemli olduğuna işaret
Okyay, böyle zorlu bir ortamda iş fi-
kirleriyle hayat bulan girişimcilere çok
kıymet verdiklerini belirtiyor. Kara-
köy’deki binalarında Kale Tasarım Sa-
nat Merkezi’ni açtıklarını ve ilk de-
neme eğitimlerine başladıklarını ve
bu nokta da girişimcilere destek ol-
mayı sürdüreceklerini belirten Zeynep

Bodur Okyay, akıllı şehir konusunda da ça-
lışmaları olduğunu anlatıyor. 

“Sürdürülebilir kalkınmaya 
pozitif etki”
Sürdürülebilir kalkınmaya sosyal giri-

şimciliğin pozitif etkisi olduğunu belirten Ok-
yay, İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül-
leri ile bu konudaki farkındalığı artırmak is-
tediklerini dile getiriyor. Okyay, “Çünkü bi-
liyoruz ki, dünyayı yaşanır hale getirmek için
değişim öncülerinin sayısının artmasına ih-
tiyacımız var. Bu ödüllerle sosyal girişimci-
lere cesaretlendirmek istiyoruz” diyor. 

350 adet başvuru oldu
Ödül çerçevesinde 350 başvuru,
Erken Aşama ve geniş bir bölgede
uygulaması bulunan İleri Aşama ile
alanında bir ilke imza atarak
kurumlar arasında geliştirilen
projelerin kabul edildiği İş Birliği
kategorisinde değerlendirildi. Üç
kategoriden en fazla erken aşama
başvurular oldu. İbrahim Bodur
Sosyal Girişimcilik Ödüllerinde
Erken Aşama Ödülü’nü kazanan
Tospaa Bilgisayarsız Kodlama
Girişimi oldu. İleri Aşama Ödülü’nü
kazanan Toyi olurken İş Birliği
Ödülü’nü ise Gülcan Yayla
Kodluyoruz projesiyle kazandı. 

ZEYNEP BODUR OKYAY
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Modern çağda insanlar için kişiye özel
ürünler giderek öne çıkmaya başladı. Bu
trend ev ve ofisler için de geçerli. Art Design’ı
Modoko'da yaklaşık 350 m2’lik bir alan üze-
rine kurularak kişiye özel mobilya tasarımını
Türkiye’de ilk başlatan firmalardan biri ol-
du. Bugün, 700 m2 Art Deco ve 2018 yılın-
da 700 m2 Luxury Modern olmak üzere bin
400 m2 mağaza büyüklüğüne sahip bir şir-
ket konumunda. Art Deco’dan sonra, Türki-
ye’de ilk defa Luxury Modern kavramını da
tüketicilerle buluşturan girişimci Turgay
Terzi, ‘Tasarım ötesi’ sloganı ile hizmet ver-
diklerini söylüyor. Art Design Yönetim Ku-
rulu Başkanı Turgay Terzi ile şirketi ve pro-
jelerini konuştuk.

Art Design Mobilya'dan bahseder misi-
niz ne zaman kuruldunuz ve uzmanlık ala-
nınız nedir?

Art Design olarak serüvenimiz, 90’lı yıl-
ların başında Bağdat Caddesi’nde gıda işiy-
le uğraştıktan sonra 2000’lerin başında ki-
şiye özel mobilya tasarımındaki açığı göre-
rek mobilya sektörüne adım atmamızla
başladı. Art Design’ı Modoko'da yaklaşık 350
m2’lik bir alan üzerine kurduk. Bu anlamda
kişiye özel mobilya tasarımını Türkiye’de ilk
başlatan firmalardan biri olmanın gururu-
nu yaşıyoruz. 2007 yılında 700 m2’lik bir ma-
ğaza daha açtık. Bugün, 700 m2 Art Deco ve
2018 yılında 700 m2 Luxury Modern olmak
üzere 1.400 m2 mağaza büyüklüğüne sahi-

Art Design, kişiye özel mobilya tasarımındaki açığı gören girişimci Turgay Terzi tarafından
kuruldu. 80 kişilik iç mimar ekibiyle kişiye özel tasarımlar yapıyor. Art Design Yönetim
Kurulu Başkanı Turgay Terzi, yaptıkları işlerin yüzde 75’inin konutlar, yüzde 25’inin ise
ofislerden oluştuğunu söylüyor.

Levent Gökmen Demirciler / lgokmen@ekonomist.com.tr

Tasarım mobilyayı 
dünyaya taşıyor

dan oluşan 80 kişilik
güçlü bir ekibe sahi-
biz. 

Şirketinizi diğer-
lerinden ayıran özel-
likler neler?

Siz mağazaya
geldiğinizde önce sizi
dinliyor sonra da evi-
nize ve sizin istekleri-
nize uygun tasarım-
ları 3D çizimle bilgi-
sayarda göstererek

nasıl bir mobilya ve dekorasyona sahip ola-
cağınızı anlatıyoruz. Aynı zamanda mobil-
yaları teslim etmeden önce mutlaka sizi fab-
rikaya davet edip mobilyanın son halini de
gösteriyoruz. Böylece aklınızda hiçbir soru
işareti kalmadan, yüzde 100 müşteri mem-
nuniyetiyle projelerimizi tamamlamış olu-
yoruz. Aslına bakarsanız Art Design olarak
tasarım ve kalitenin olduğu her mekânda

biz. Modoko’da iki tane mağazamız bulu-
nuyor. Art Deco’dan sonra, Türkiye’de ilk de-
fa Luxury Modern kavramını da tüketicile-
rimizle buluşturduk. Sloganımızı da ‘Tasa-
rım ötesi’ olarak belirledik. Zamana ve me-
kâna yenilmeyen tasarımlarla, baştan aşa-
ğı anahtar teslim şeklinde komple değişti-
riyoruz. Lüks segmentte tasarımlar ger-
çekleştirdiğimiz Art Design’da iç mimarlar-

“Mobilyada kg başı ihracat 3,5 dolar”
“İhracat yaptığımız ülkelerin sayısı, dönemsel bazlı değişkenlik gösterse de genel
itibariyle 7-10 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğimizi söyleyebiliriz. Mobilyada
kilogram başına ihracat 3,5 dolar düzeyinde. 2023 yılına kadar bunun 7 dolara
çıkarılması hedefleniyor. Zanaatkar yönü yüksek mobilyalarla bu 25 dolarlara
kadar çıkabiliyor. Art Design olarak da biz bu rakamları sağlayabiliyoruz. 2020
yılında hedefimiz, iç pazarda Kalamış mağazamıza ağırlık vermek olacak.
İhracatta da alternatif pazarlardan ziyade ihracat gerçekleştirdiğimiz pazarları
derinleştirmek istiyoruz.” 
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varlığımızı gösteriyoruz. Bu bazen bir ev ya
da ofis, bazense bir restoran olabiliyor. Yap-
tığımız işin yüzde 75’ini konutlar, yüzde 25’ini
ise ofisler oluşturuyor. Kentsel dönüşümle
birlikte evlerin küçülmesi özellikle apartman
aralıkları, pencere ve kapı büyüklükleri ne-
deniyle vinç hizmeti, pencereyi sökerek mo-
bilyayı içeriye sokma gibi çeşitli hizmetleri
de satın aldığınız mobilyanın içerisinde su-
nuyoruz. Hem yurt içinde hem de yurt dı-
şında villa, apartman dairesi, otel, ofis gibi
çalışmalar içerisinde yer alıyoruz. 

ABD'ye, Avrupa'ya ihracat yapıyorsu-

nuz... Yurtdışı projelerinizden bahseder mi-
siniz; oteller, evlere yönelik neler yapıyor-
sunuz? 

Hitap ettiğimiz kitle ise daha çok üst ge-
lir düzeyine sahip A plus kitle. Yurt dışında
da bu kitleye hizmet veriyoruz, tam da ül-
kemizin ihtiyaç duyduğu katma değerli ih-
raç ürünleri yapmış oluyoruz. Birçok bölgede
özel projelerimiz var. Dönemsel olarak
farklı bölgelerde projelerimiz oluyor. Proje
bazlı gittiğimiz için o anki projenin yoğun-
luğuna göre değişiklik sağlayabiliyor. Genel
itibariyle Arap Yarımadası, Türki Cumhuri-

yetler ve Avrupa’da yoğun olarak çalışıyo-
ruz. Son dönemlerde ise Avrupa ülkelerin-
den, Rusya’dan ve Çin’den, ABD’den talep alı-
yoruz. Mevcut pazarlarımızı derinleştirirken,
bir yandan da yeni ülkelere ihracat gerçek-
leştiriyoruz. Örneğin; şu anda Hollanda’da
bir restoran ve villa projelerimizin çalışma-
larına devam ediyoruz. Her iki projeyi de bir
bütün dahilinde ele aldık. Yani sadece mo-
bilya tasarımları değil, duvarından yer kap-
lamasına mobilyasından dekoratif unsurla-
ra kadar her şeyde Art Design imzası bulu-
nuyor. 

Yılda ortalama ne kadarlık ihracat ger-
çekleştiriyorsunuz? İhracatın genel ciro-
nuzdaki payı nedir?

İhracat ciromuzun yaklaşık yüzde 40’ını
oluşturuyor. Mobilya sektöründe neredey-
se yüzde 40’lara varan bir küçülme söz ko-
nusu. Biz de bu nedenle ihracata ağırlık ver-
meye çalışıyoruz. 2018’un ilk yarısında ci-
romuzun yüzde 20’lerinde olan ihracatımı-
zı, bugün itibariyle yüzde 40’lara çıkarmış
durumdayız. 

İç pazara yönelik çalışmalarınız var mı? 
Önümüzdeki günlerde Bağdat Caddesi

Kalamış’ta yeni bir mağaza açacağız. Böy-
lece mağaza sayımız üçe çıkacak. Butik iş-
ler yapıyoruz. Bu da çok fazla noktada ko-
lay yapılabilecek bir iş değil. Özel tasarım-
lar yaptığımız için birçok noktada bulun-
muyoruz. Biz şu an birçok bölgeye ihracat
yapıyoruz ama hiçbirinde showroomumuz
yok. İnsanlar bizi doğru bir nokta olarak tes-
pit ettiği için gelip talepte bulunuyorlar. Kı-
sacası talep eden değil, talep gören bir fir-
mayız. 

Girişimcilere başarılı olmaları için neler
önerirsiniz?

Dürüstlük ve hak yememek. İşimizi her
zaman ahlak kuralları çerçevesinde yürü-
tüyoruz. Çalışan hakları, müşterilere verdi-
ğimiz sözleri tutmak bizim için büyük önem
taşıyor. Bu yüzden de şirketimizde çalışan
sirkülasyonu yok denecek kadar az. Şirket
bağlılığı çok yüksek ve müşterilerimizden de
her zaman olumlu geri dönüşler alıyoruz. Ay-
rıca girişimciler dünyadaki yenilikleri ya-
kından takip etsinler. Kendilerini sürekli ye-
nileyip mevcut işlerine yeni pencereler aç-
sınlar ve tabii ki zamanlarını verimli kulla-
narak, yılmadan çalışsınlar. 

TURGAY TERZİ

ART_2_EKO_girisim_ARALIK.qxp:Layout 1  12/6/19  12:42 PM  Page 2



34 ARALIK 2019

YENİ EKONOMİ 2.0

1999 yılında ilk web sitemi
inşa ettiğim günden bu yana
tam 20 yıl geçti. İnternet son
20 yıl içerisinde birkaç büyük
devrim yaşadı. Bu devrimlere
hazırlıklı olan internet
girişimcileri işlerini
geçmişten bugüne başarıyla
taşıdılar. Ülkemizde 15 yıldan
uzun bir süredir faaliyet
gösteren internet girişimleri
arasında Yemeksepeti,
Çiçeksepeti gibi örnekleri
sayabiliriz. Diğer yandan
yaşanan devrimlerin ardından

yazımda internet
girişimciliğine adım atmak
isteyenlerin yararlanabileceği
bazı verileri bir araya getirip
sizlerle paylaşıyorum.
Paylaştığım tüm verilerin
kaynağı Google Analytics,
Amazon Alexa, SimilarWeb ve
SEMrush platformlarıdır.

1
Ekim 2019’da Türkiye’de en
çok trafik alan ilk 250 yerli
(‘Türkiye’de geliştirilen ve

Türkiye’den yönetilen’
anlamına gelir), özel (‘.gov.tr

Cem Ener
Kurucu Ortak
BUBA Ventures

bugün faal olmayan yüzlerce
örnek de mevcuttur. X ve Y
jenerasyonunun hatırlayacağı
örnekler arasında Estore,
Hızlıal, Weblebi,
Hemalhemsat vb. girişimler
bulunmaktadır. Peki, 2020
yılına girerken Türkiye’de
internet girişimcileri hangi
dikeyler ve iş modelleri
etrafında toplanmış
durumda? Tüketiciler ve son
kullanıcılar hangi yerli web
sitelerine yüksek ilgi
gösteriyorlar? Bu ayki

İNTERNET 
GİRİŞİMCİLİĞİNE ADIM

ATMAK İSTEYENLER
İÇİN TÜYOLAR
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siteler hariç’ anlamına gelir)
ve yasal (‘korsan içerik
barındırmaz’ anlamına gelir)
internet yayıncısının web
sitesi toplam 3.3 milyar defa
ziyaret edilmiştir. Bu
ziyaretlerin 54%’ü haber ve
medya dikeyindeki web
sitelerine gerçekleşmiştir.
Örneğin, Ekim ayında
www.sozcu.com.tr 163
milyon, www.haberturk.com
108 milyon ziyaret almıştır.
Bu veriye baktığımızda haber
ve medya içeriğinin
popülaritesini koruduğunu
ifade etmemiz mümkündür.
Haber ve medya dikeyini
17.5% ile pazaryeri ve e-
ticaret dikeyi takip
etmektedir. Devamında ise
5.27% ile ilan siteleri
(örneğin www.zingat.com 7.1
milyon ziyaret almıştır), 4.3%
ile portal siteleri (örneğin
www.mynet.com 122 milyon
ziyaret almıştır) ve azalan
yüzdelerle diğer dikeylerdeki
siteler gelmektedir.
Özetleyecek olursak, trafiğin
en yoğun olduğu ilk üç dikey
(1) haber ve medya (2)
pazaryeri ve e-ticaret (3) ilan
dikeyleridir.

2
Bir web sitesinin çok
yüksek ziyaret alması o
web sitesinin sahibi olan

şirketin çok yüksek kazançlar
elde etmesi anlamına
gelmemektedir. Konuyu
verilerle açıklamak için 2018
vergi yılında en yüksek
miktarda vergiye tabi kazanç
(matrah) beyan eden internet
girişimlerini araştırabiliriz. Bu
defa listenin tepesinde haber
ve medya dikeyindeki web
sitelerini değil, ilan
dikeyindeki bir web sitesini
görüyoruz.
www.sahibinden.com 2018
yılında tam 500 milyon TL
vergiye tabi kazanç beyan
ederek birinci sıraya yerleşti.

İkinci sırada 253 milyon TL
vergiye tabi kazanç ile
www.nesine.com, üçüncü
sırada 216 milyon TL vergiye
tabi kazanç ile
www.yemeksepeti.com yer
aldı. Bu sıralamaya
baktığımızda, en yüksek
kazanç beyan eden ilk 3
girişimin sırasıyla (1) ilan (2)
online bahis (3) pazaryeri ve
e-ticaret dikeylerinde yer
aldığını anlıyoruz.

3
Yeni başlayanlar için giriş
bariyerlerinin seviyesi
bakımından ele

aldığımızda haber ve medya
dikeyi en düşük giriş
bariyerine sahip dikey olarak
ön plana çıkmaktadır. İçerik
üretimi becerisine sahip
kişilerin / ekiplerin kısa süre
içerisinde az kaynakla bir
internet yayıncısı olması ve
ivmelenmesi mümkündür.
Örneğin 2015’te açılan
www.neoldu.com son aylarda
ortalama 15 milyon ziyaret
almaktadır. Haber ve medya
dikeyinde bir internet
girişimi kurmanız için size
çok düşük maliyetlerle hazır
altyapı sağlayacak
platformlar bulunmaktadır.
Wordpress, CMS vb.
kelimelerle Google’da arama
yaparak doğru yerlere
yönlenebilirsiniz. Pazaryeri
ve e-ticaret ya da ilan
dikeyinde yeni kurulacak
girişimler için ise düşük
maliyetle hazır altyapı
sağlayan platformlar bulunsa
da, reklam gibi maliyet
kalemlerinde zor tabloların
sizi beklediğini hesap
etmelisiniz.

4
İngilizce literatürde
‘mission critical’ olarak
geçen, Türkçe’ye ‘hedefe

ulaşmak için azami derecede
önemli’ olarak
çevirebileceğimiz kavram

üzerinde araştırma
yapmanızı öneririm. Neyin
‘mission critical’ olduğunu
anlamak elbette hayat ve iş
tecrübesi gerektirmektedir.
Bu nedenle, kendi tecrübeniz
yetersiz ise çevrenizden
mentörlük almanızı da
öneririm. Sizin kuracağınız
internet girişimi için ‘mission
critical’ öğeler nelerdir? Çok
özel fonksiyonlara sahip bir
müşteri ilişkileri yönetimi
(CRM) sistemine mi
ihtiyacınız var? O zaman
belki kendi CRM’inizi inşa
etmeniz kabul edilebilir.
Diğer yandan, çok özel
fonksiyonlara ihtiyaç
duymuyorsanız her ay 10-15
Dolar ödeyerek
kullanabileceğiniz SaaS
(software-as-a-service)
modelinde çalışan hazır CRM
yazılımları (Örnek: Zoho
CRM) da mevcuttur.
Müşterilerinizle satış öncesi
ve sonrası süreçlerde iletişim
kuracağınız bir sisteme mi
ihtiyacınız var? Aylarca özel
yazılım geliştirmekle
uğraşmadan yine aylık 10-15
Dolar ödeyerek
kullanabileceğiniz hazır SaaS
yazılımları mevcuttur (Örnek:
Zendesk). Muhasebe
işlemlerinizi kendi
bünyenizde mi yapacaksınız?
O halde sıfırdan yeni bir
muhasebe yazılımını
geliştirmenize büyük
ihtimalle gerek olmayacaktır,
Paraşüt gibi bir hazır SaaS
yazılımını kullanabilirsiniz.
Bu gibi örnekleri çoğaltmak
mümkündür. İnternet
girişimciliği gün geçtikçe
daha modüler hale
gelmektedir. Sizin neyi
dışarıdan modüler, neyi
kendi bünyenizde
yapacağınızla ilgili kararlar
kendi yapacağınız ‘mission
critical’ analizlerine
dayanmalıdır.
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MAL TALEP

ABD
Firma Adı: Shishli Dış Ticaret

Adres: Halaskargazi Cad. Etfal Sok. B.Blok
No:12 Şişli - İstanbul
Yetkili Kişi: Suzan Aykol / Yurt Dışı
Pazarlama Müdürü
Cep Tel: +90.548.8242580 
e-mail: marketing@shishli.com 
İstanbul merkezli dış ticaret firmasının,
ABD’ye ihraç edilmek üzere bay/bayan hazır
giyim ürünleri üreticileri ile görüşmek
istediği bildiriliyor. 

Firma Adı: Anatolia Group Limited
Partnership

Adres: 30 E. Georgia St. #414 Indianapolis
Yetkili Kişi: Arif Uğur / Managing Partner
Tel: +1.317.478-0896
e-mail: info@anatoliadefense.com 
ABD, Indianapolis’de mühendislik, geliştirme,
imalat, onarım ve lojistik alanlarında
müşterilerinin ihtiyaç duyabilecekleri her
konuyla ilgilenmek ve çözüm getirmek için
kurulmuş olan ve gelişmiş bir uluslararası
ağa sahip olduğu belirtilen Anatolia Group
LP Şirketinin; Amerika’ya ürün ihraç edecek
olan yaşam bilimleri endüstrilerindeki
şirketlere ürünlerin FDA kaydı ve uyumluluğu

için paket çözümler sunduğu bildiriliyor.
FDA (U.S. Food and Drug Administration /
A.B.D. Gıda ve İlaç İdaresi) A.B.D. Sağlık
Bakanlığı'na bağlı; gıda, diyet eklentileri,
ilaç, biyolojik medikal ürünler, kan ürünleri,
medikal araçlar, radyasyon yayan aletler,
veteriner aletleri ve kozmetiklerden
sorumlu kuruluşudur. 

Firma Adı: Anatolia Group Limited
Partnership

Adres: 30 E. Georgia St. #414 Indianapolis
Yetkili Kişi: Arif Uğur - Managing Partner
Tel: +1.317.478-0896
e-mail: info@anatoliadefense.com 
ABD, Indianapolis’de mühendislik,
geliştirme, imalat, onarım ve lojistik
alanlarında müşterilerinin ihtiyaç
duyabilecekleri her konuya çözüm getirmek
için kurulmuş olan ve gelişmiş bir
uluslararası ağa sahip olduğu belirtilen

Anatolia Group LP Şirketinin; yeni kurulan
ve henüz bir finans direktörü istihdam
etmemiş şirketler için de bir dizi dış
kaynaklı finansal danışmanlık hizmeti
sunduğu bildiriliyor. Şirketin finansal
hizmetler danışmanlık grubunun, finansal
çözümler ve ihtiyaçlar doğrultusunda IPO
hazırlığı, denetim hazırlığı, tahakkuk
muhasebesine dönüştürme, iç kontrol ve
altyapı, gelir tanıma, tahakkuk muhasebesi,
birleşme ve satın alma (M & A) desteği,
şirket işlerinin tersine dönmesi ve
çözünmesi durumlarında destek hizmetleri
sunduğu belirtiliyor. 

BULGARiSTAN
Firma Adı: Pharma Vet Ltd.–Shumen

Tel: +359.54.801-215;
e-mail: farma_vet@abv.bg; 
web: https://farmavet.bg
Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçiliği, Ticari

Yurtdışından
26 işbirliği teklifi

4

2

Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’ne (TOBB) kasım ayı
içerisinde farklı ülkelerden
birçok işbirliği teklifi geldi.
Sizler için 26 farklı işbirliği
çağrısını derledik. 

1

3
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ve Ekonomik İlişkiler Ofisi tarafından;
veteriner ilaçları ve evcil hayvanlar için
granül yem üreticisi olan Pharma Vet Ltd. –
Shumen Şirketinin, ürünlerinin Türkiye’de
tanıtım, temsilciliğini, satışını yapabilecek
firmalarla bağlantı kurmak istediği
bildiriliyor. Şirketin iyi üretim
uygulamalarını karşılayan 30'dan fazla
lisanslı ürüne ek olarak yem, süt ikameleri,
biyositler ürettiği ve Sağlık Bakanlığı'na
kayıtlı 40'dan fazla farklı hijyenik
müstahzar üreticisi olduğu belirtiliyor. 

HOLLANDA
Firma Adı: Spa World Hotel

Adres: Hamdijk 5, 9693 TB Bad
Nieuweschans The Netherlands
Yetkili Kişi: Cemil Sedat Güren 
Tel: +31.50.2600605; 
e-mail: sedat@dewereldbazar.nl;
web: www.dewereldbazar.nl
Hollanda - Almanya sınırında, yurttaşımıza
ait 35 000 m2 arazide bulunan, tüm
ruhsatları alınmış, 170 odalı 4000 m2 kapalı
subtropik ve 600 m2 (36 °C) açık termal
havuzlu termal otel projesine yatırımcı
ortak arandığı bildiriliyor. 

Firma Adı: Europa & Turkey Trade
Information Centre

Adres: Nieuwe Stationsweg 9/B3 9751 SZ
Haren, The Netherlands
Yetkili Kişi: Cemil Sedat Güren
Tel: +31.50.2600605; 
e-mail: info@europe-turkey.com;
web: www.europe-turkey.com
Avrupa ve Balkan ülkelerine açılım yapmak,
şirket kurmak ve devamındaki idari ve
hukuki işlemler için destek almak,
gayrimenkul almak, yatırım yapmak,
ürünlerini sürekli olarak toptan satış ve
bayilik yöntemiyle satmak isteyen tüm
üreticilere gereksinim duydukları hizmetleri
profesyonelce verdiklerini ifade eden
yurttaşımız Cemil Sedat Güren,
müşterilerinin karşılaştıkları zorlukları
aşmada yardımcı olabileceklerini belirtiyor.

İRAN
Firma Adı: İbrahim Ramazani

Adres: Bazirgan - İRAN

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

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

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

İSRAİL
Firma Adı: 911 FASHION

Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren 
Tel: +972.3.5631020
e-mail: yonatk@chamber.org.il 
Önde gelen uluslararası markaları İsrail
piyasasına tanıtmak amacıyla 2001 yılında
kurulmuş olan moda giyim ve aksesuar
şirketinin; orta ölçekte üretim yapan
şirketlerle iş yapmak istediği bildiriliyor.
Şirketin, yüksek kaliteli kumaşlardan kadın
giysileri (pamuk, tencel, modal, keten,
dokuma kumaşlardan ve viskozlardan ipek,

taranmış pamuk, örgü kumaşlarda keçe),
erkek giysileri (bomber ceketler, naylon
yağmurluklar ve dimi ürünler ve farklı
yıkama özelliklerine sahip tişörtler), çocuk
giysileri (0-5 yaş) - çocuklar için dokuma
giysiler yanı sıra pamuk interlok bebek
giysileri üzerine benzersiz uluslararası
moda ve yaşam tarzı markalarını temsil
ettiği belirtiliyor. İsrail Ticaret Odaları
Federasyonu (FICC) üyelerinden birisi olan
şirketle ilk temas, İsrail Ticaret Odaları
Federasyonu aracılığıyla yapılacak. 

Firma Adı: Open Aluminum 
Design Ltd.

Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren 
Tel: +972.3.5631020
e-mail: yonatk@chamber.org.il 
Kamu ve özel sektördeki her türlü inşaatın
başından sonuna kadar denetim,
mühendislik ve teknik danışmanlık işlerini
yürüten girişimci bir müteahhitlik şirketinin;
alüminyum / ahşap / ahşap-alüminyum
pencere ve kapılar, alüminyum pergolalar,
cam vb. ithal etmek istediği bildiriliyor.
Şirketin, alüminyum işinde dünyadaki en
ileri tedarikçilerin ithal ürünleri dâhil olmak
üzere, özel sektörde, apartmanlarda ve lüks
villalarda geniş deneyime sahip olduğu
belirtiliyor.

KENYA
Firma Adı: Moel Enterprises C/o

AVT/DUPONT GROUP
Adres: Afriq Centre, Office # 5, Mombasa
Road, P.O. Box 53876---00200, City Square,
Nairobi, Kenya,
Yetkili Kişi: MOHAMMED H. KARUGU 
e-mail: mkarugu65@gmail.com;
Kenya merkezli bir Doğu Afrika firması;
Doğu Afrika'daki çeşitli iddialı ve kombine
projeleri için Türkiye'den JV ortakları
aradığını bildiriyor. Söz konusu projeler:
yerel ve ihracat pazarlarını hedef alan bir
çiftlik projesi ve çiftçilik, rüzgâr ve
güneşten hibrid elektrik enerjisi üretimi,
hidroelektrik elektrik enerjisi üretimi, CNG
ve EV'li taşıt araçları montaj tesisi, hem
LPG hem de doğalgaz için Kenya'da
(Mombasa) bir gaz depolama tesisinin inşa
edilmesi. 
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MAL TALEP

Firma Adı: Moel Enterprises C/o
AVT/DUPONT GROUP

Adres: Afriq Centre, Office # 5, Mombasa
Road, P.O. Box 53876---00200, City Square,
Nairobi, Kenya, 
Yetkili Kişi: MOHAMMED H. KARUGU 
e-mail: mkarugu65@gmail.com;
Kenya merkezli bir Doğu Afrika firması;
Kenya menşeli aşağıdaki ürünlerini
ülkemize ihraç etmek istediğini bildiriyor.
Çay (aromalı, yeşil çay dahil), kırmızı soğan,
mango cipsleri, muz unu, yemeklik ayçiçeği
ve palm yağı, macadamia ve kaju fıstığı,
Kenya’nın dünyaca ünlü kahvesi,
baharatlar, susam tohumları, taze zencefil,
bal, chia tohumları ve biberiye. Firma,
Türkiye’den de hurma, zeytinyağı ithal
etmek istediğini belirtiyor.

RUSYA
Firma Adı: Intensive technologies, 

Adres: Office 13, 5, Smolyaninova Street,
214031, Smolensk, Russian Federation
Yetkili Kişi: Yuri Lavrov 
Tel: +7.910.726 84 95; 
e-mail: lavrov@hozain.com ; 
web: www.hozain.com
Rusya Federasyonu Ticaret Temsilciliği
tarafından; “Hozain” markası altında sığır
besiciliği için tarım makineleri (yatay ve
dikey tip yem karıştırıcıları, sığır yatakları
için saman üfleyiciler, tarımsal yüklerin
nakliyesi için yarı römorklar, gübre serpme
makineleri) üreten Intensive technologies,
LLC Şirketinin, ürettiği makinelerin başka
ülkelerde satışı için bayiler (ticari ortak)
aradığı bildiriliyor. Şirket bu ticari

işbirliğinin dışında Rusya'da tarım
makineleri üretimi için bir de stratejik
ortak arıyor. 

Firma Adı: AGRO TRADE LTD
Adres: 21403S molensk bölgesi,

Smolensk şehri, N-Neman sokak, No23b,
ofis.52 Russian Federation, 
Tel: +7.920.3355720;
e-mail: agrotrade.sm@yandex.ru;
Rusya Federasyonu Ticaret Temsilciliği
tarafından; mantar önleyici özelliklerine
sahip, bakır ve amonyak bazlı yeni nesil
”MedAgro” ve “CopperAgro” adlı çevre
dostu tarım ilaçları ile hayvancılıkta
kullanılan veterinerlik ilaçları üreten
AGRO TRADE LTD. Şirketi’nin ürünlerini
Türkiye piyasasına da sunmak istediği
bildiriliyor. 

Firma Adı: MERCURY
Adres: Russian Federation, Altai

Region, Barnaul, Lenina pr., 156-А, ,
Tel: +7.3852.500-289;
e-mail: agroexport@22brn.ru 
Rusya Federasyonu Ticaret Temsilciliği
tarafından; Altay Bölgesi’nde kendisine
ait 70 000 hektar arazisinde çeşitli
tarımsal ürünlerin üretimi, işlenmesi ve
ticareti konusunda uzmanlaşmış olan
MERCURY Şirketi’nin Ülkemize tahıl
ürünleri (buğday, karabuğday, yulaf),
yağlı tohumlar (keten tohumu, kolza
tohumu, ayçiçeği tohumu) ve bezelye,
soya fasulyesi, yeşil mercimek, kırmızı
mercimek, kolza yağı ihraç etmek istediği
bildiriliyor. 

Firma Adı: Sibirskiy Znakhar, OOO
Yetkili Kişi: Vladimir Rettling /

Export Director
Tel: +7.800.222-05-52;
e-mail: sale@sibznahar.com; 
web: https://sibznahar.ru/en
Rusya Federasyonu Ticaret Temsilciliği
tarafından; Sibirskiy Znakhar, OOO adlı Rus
Şirketinin, Sibirya’da yetişen bitkilerden
üretilen, herhangi bir kimyasal katkı
maddesi içermeyen çam kozalağı reçeli,
çam kozalağı şurubu ve farklı dut şurupları,
dut marmeladı, doğal el yapımı çikolata ve
bitki çayları ihraç etmek istediği bildiriliyor. 

Firma Adı: Siberian Ecological
Products LLC

Adres: Kombinatskaya street, 3 of.111 City
of Novosibirsk, Russia, 630015,
Yetkili Kişi: Timofeev S.Sergeyevich/ CEO
Tel: +7.913.371-33-77; 
e-mail: info@eco-sib.com; 
web: www.eng.eco-sib.com
Rusya Federasyonu Ticaret Temsilciliği
tarafından; Altay Dağları, Sibirya taiga
topraklarında yetiştirilen ekolojik ürünler
ihraç eden "Siberian Ecological Products"
LLC Şirketinin yüksek kalitede ekolojik
ürünleri ülkemize de ihraç etmek istediği
bildiriliyor. Şirketin, böcek ilaçları, sentetik
mineral gübreler, büyüme düzenleyicileri,
gıda katkı maddeleri ve genetiği
değiştirilmiş ürünler kullanılmaksızın
yetiştirilen gıda ürünlerini ihraç ettiği
belirtiliyor. Şirketin bölgelerine göre
aşağıdaki ürünleri ihraç ettiği belirtilmiştir:
Altay Bölgesinden - tahıllar, ayçiçeği yağı,
Altay dağlarından - bal, sedir yağı, çam
fıstığı, Taigadan - bal, yabani meyveler,
sedir fındık reçeli ve Baykal bölgesinden -
su, yabani meyvelerden reçel. 

SIRBiSTAN
Firma Adı: BACEX

Adres: BAC, JNA 133 SERBIA,
Yetkili Kişi: Jelena Antonic Jozing
Tel: +381.63.8270150; 
e-mail: j.antonic86@yahoo.com; 
web: www.bacex.rs
1997 yılında bir aile kooperatifi olarak
kurulan ve bugün her yıl 10.000 ton

18

38 ARALIK 2019

17

16

14

15
13

12

TALEP_EKO_girisim_ARALIK.qxp:Layout 1  12/6/19  1:03 PM  Page 3



39ARALIK 2019

GDO’suz soya fasulyesi ve soya
fasulyesinden elde edilen ürünlerin
ticaretini yaptığı ifade edilen BACEX
Firmasının ürünlerini ülkemize de ihraç
etmek istediği bildiriliyor. Firma, tam yağlı
soya irmiği (tarife pozisyonu 1208 10 00
00), soya küspesi/keki (tarife pozisyonu 23
04 00 00 00), ham soya fasulyesi yağı,
kızarmış yumuşak soya fasulyesi vb. ürünler
ihraç ediyor. 

KARADAĞ
Firma Adı: Europa & Turkey 

Trade Center
Adres: Hamdijk 5, 9693 TB Bad
Nieuweschans, The Netherlands
Yetkili Kişi: Cemil Güren
Cep Tel: +31.646.62 08 25 
e-mail: sedat@dewereldbazar.nl 
Avrupa ile Türkiye arasında gereksinim
duyulan her türlü ürün alım ve satımı
(ithalat-ihracat), pazar araştırması, şirket
kurma ve devamındaki idari ve hukuki
işlemleri gerçekleştirme hizmetleri
verdiklerini ifade eden yurttaşımız Cemil
Güren, Avrupa genelinde şirket kurmak
isteyenlere profesyonelce hizmetlerini
sunmak istediklerini ve müşterilerinin
karşılaştıkları zorlukları aşmada yardımcı
olabileceklerini bildiriyor. Cemil Güren,
Avrupa’da iş kurma ve oturum izni almanın
en kolay yolunun Karadağ Cumhuriyeti
(Montenegro) üzerinden olması sebebiyle
çalışmalarını bu ülke üzerine
yoğunlaştırdıklarını ifade ediyor. Ayrıca
Karadağ Cumhuriyeti’nin 2023 yılında
Avrupa Birliği’ne tam üye olacağını belirten
yurttaşımız, Avrupa’da iş kurmak ya da
yerleşmek isteyenlerin kendilerine
başvurabileceklerini belirtiyor. 

ROMANYA
Firma Adı: FRD Center

Adres: 5 Orzari str., bl. 46bis
021551Bucharest, Romania, ,
Yetkili Kişi: Andrei BOJOR 
Tel: +40.21.411 1459 
e-mail: andrei@frdcenter.ro
Romanya’nın Ankara Büyükelçiliği
tarafından; Romanya'da pazara giriş
hizmetleri sağlayıcısı olan, yabancı

ortaklıklar, satın almalar, birleşmeler ve
yatırımlar için kişiselleştirilmiş ve
profesyonel destek hizmetleri sunan, yerel
ve bölgesel iş ve ticaret danışmanlığı yapan
FRD Center (Factor Regional Development
Center) adlı danışmanlık şirketinin Türk
firmalarına da hizmetlerini sunmak istediği
bildirilmiştir. Şirketin, danışana özgü
hizmet, projeye göre minimum profesyonel
komisyon ve yürütülen işte başarı
sağlanması durumunda alınacak
profesyonel komisyon yöntemiyle çalıştığı
belirtilmiştir.

UKRAYNA
Firma Adı: POTOKI

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

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

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

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

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

RUSYA
Firma Adı: FARM TEMIRBULATOV

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

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

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

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

Street, Saratov, Russian Federation
Yetkili Kişi: Ms. Victoria Krivosheyeva
Cep Tel: +7.987.3143850
web: www.group-ack.ru
Rusya’da üretilen çeşitli tarım ürünlerinin
ihracatına aracılık eden ACK Group LLC
Şirketinin nohut, arpa, kolza tohumu, soya
fasulyesi, sarı mısır, ayçiçeği tohumu vb.
ürünlerini Türkiye’ye de ihraç etmek istediği
bildirilmiştir. Söz konusu teklif Birliğimize,
Rusya Federasyonu Türkiye Temsilciliği
tarafından iletiliyor.
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Watterex'19 26 EYLÜL 2019 29 EYLÜL 2019 Deniz ve Su Ürünleri, Akuakültür, Balıkçılık ve Avcılık Ekipmanları Antalya
Manisa Kitap Fuarı 27 EYLÜL 2019 06 EKİM 2019 Kitap ve Süreli Yayınlar Manisa
5.Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi 01 EKİM 2019 03 EKİM 2019 Robotlu Üretim Teknolojileri İstanbul
2.Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi ve Sergisi 01 EKİM 2019 03 EKİM 2019 Endüstri 4.0 Uygulamaları İstanbul
Çukurova 12.Mobilya - Dekorasyon Fuarı 01 EKİM 2019 06 EKİM 2019 Mobilya, Dekorasyon, Aydınlatma, Ev Tekstili, Adana
Boat Show Eurasia 01 EKİM 2019 07 EKİM 2019 Tekne ve Tekne Ekipmanları, Broker Firmaları, Marin Aksesuaraları İstanbul
Beauty İstanbul 02 EKİM 2019 04 EKİM 2019 Kozmetik, Güzellik, Kuaför, Temizlik, Ambalaj, Hammadde İstanbul
Aymod 23.Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı 02 EKİM 2019 05 EKİM 2019 Ayakkabılar, Çantalar, Kemerler, Cüzdanlar, Kurum, Mümessillikler ve Dergiler İstanbul
ISK-SODEX 2019 02 EKİM 2019 05 EKİM 2019 Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima, Pompa, Vana, İstanbul
POOLEXPO 2019 02 EKİM 2019 05 EKİM 2019 Havuz, Havuz Aksesuarları, Sauna, SPA İstanbul
Antalya Mobilya Fuarı 2019 02 EKİM 2019 06 EKİM 2019 Mobilya, Dekorasyon, Aydınlatma, Ev Tekstili ve Aksesuarlar Antalya
İstanbul Su Kongresi ve Fuarı 03 EKİM 2019 05 EKİM 2019 Su Sektöründeki Ürün ve Hizmetler İstanbul
12.KIDS Turkey 03 EKİM 2019 06 EKİM 2019 Oyuncak, Çocuk, Lisans, Oyun ve Sektöründeki Her Şey İstanbul
Buildeast 2 03 EKİM 2019 06 EKİM 2019 Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Gaziantep
2. Gaziantep Gayrımenkul Fuarı 03 EKİM 2019 06 EKİM 2019 Gayrımenkul Gaziantep
Elazığ Tarım, Tarım Makineleri, Gıda Hayvancılık 03 EKİM 2019 06 EKİM 2019 Gıda, Tarım Ekipmanları, Tohumculuk, Hayvancılık Elazığ
9. Biga Tarım, Hayvancılık Sanayi ve Gıda Fuarı 04 EKİM 2019 06 EKİM 2019 Tarım, Seracılık, Hayvancılık Gıda ve Sanayi Teknolojileri Çanakkale
Burtarım 2019 Bursa 08 EKİM 2019 12 EKİM 2019 Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Bursa
Bursa 12.Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları F. 08 EKİM 2019 12 EKİM 2019 Hayvancılık Bursa
(MODEF EXPO 2019) 08 EKİM 2019 13 EKİM 2019 Mobilya ve Dekorasyon Bursa
Maktek İzmir 2019 09 EKİM 2019 12 EKİM 2019 Takım Tezgahları, Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Kesme, Delme Teknolojileri, Kalite Kontrol, Test ve Ölçüm Cihazları İzmir
GURME 2019 Doğu Anadolu Erzurum 09 EKİM 2019 13 EKİM 2019 Gıda, İçecek, Yöresel Ürünler, Gıda İşleme, Unlu Mamuller Teknolojileri, Depolama, Soğutma, Taşıma ve Mağaza -Market Ekipmanları Erzurum
ALUEXPO 2019 10 EKİM 2019 12 EKİM 2019 Alüminyum Ürünler, Üretim Teknolojileri, Makinaları, Ekipmanları İstanbul
3.Türk ve Bölgesel Kompozit Sanayi Teknoloji 10 EKİM 2019 12 EKİM 2019 Kompozit Ürünleri ve Teknolojileri İstanbul
GESS Turkey 2019 10 EKİM 2019 12 EKİM 2019 Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri İstanbul
İstanbul Jewelry Show Ekim 2019 10 EKİM 2019 13 EKİM 2019 Takılar, Taşlar, Saatler Hediyelik Eşyalar, İlgili Yan Sanayi İstanbul
17. Bayim Olurmusun? Franchising v Bayilik Fuarı 10 EKİM 2019 13 EKİM 2019 Bayilik, Distribütör ve Franchise Veren Firmalar İstanbul
CNR PROMEXPO 10 EKİM 2019 13 EKİM 2019 Profesyonel Promosyon Ürünleri, Hediyelik Eşya ve Tanıtım Malzemeleri İstanbul
İntemak Doğu Marmara 10 EKİM 2019 13 EKİM 2019 Yapı, Yapı ve İnşaat Malzemeleri, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Kocaeli
Adıyaman Gıda Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya 11 EKİM 2019 20 EKİM 2019 Adıyaman Gıda Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı Adıyaman
Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları 12 EKİM 2019 13 EKİM 2019 Yurtdışı Eğitim Alternatifleri ve İmkanları İstanbul
Ağaç İşleme Makinesi 2019 12 EKİM 2019 16 EKİM 2019 Ağaç İşleme Makineleri, Mobilya İmal Makine ve Tezgahları, Kesici Takımlar, El Aletleri İstanbul
INTERMOB 2019 12 EKİM 2019 16 EKİM 2019 Ahşap Orman Ürünleri ve Malzemeler, Mobilya Aksesuarları, Oturma Grubu ve Yatak Üretim Malzemeleri İstanbul
Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları 14 EKİM 2019 14 EKİM 2019 Yurtdışı Eğitim Alternatifleri ve İmkanları İstanbul
Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları 16 EKİM 2019 16 EKİM 2019 Yurtdışı Eğitim Alternatifleri ve İmkanları Ankara
Euroasia Interfresh/ Sebze, Meyve, Ambalaj Fuarı 16 EKİM 2019 18 EKİM 2019 Sebze, Meyve, Depolama, Ambalaj, Lojistik Ekipman Antalya
8. Doğalgaz Kongresi ve 2.Doğalgaz Fuarı 17 EKİM 2019 18 EKİM 2019 Doğalgaz, Petrol, Enerji, Bilişim, Doğalgaz İşletmeciliği, Doğalgaz Teknolojileri İstanbul
Batman Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı 17 EKİM 2019 20 EKİM 2019 Tarım Ekipmanları, Tohumculuk, Hayvancılık Batman
Batman İnşaat, Mobilya ve Dekorasyon Fuarı 17 EKİM 2019 20 EKİM 2019 İnşaat ve Yapı Malzemeleri, Kapı, Pencere, Mutfak Batman
Isaf Safety & Health Fuarı 17 EKİM 2019 20 EKİM 2019 8.Uluslararası İş Güvenliği ve İş Sağlığı Fuarı İstanbul
Isaf IT Security Fuarı 17 EKİM 2019 20 EKİM 2019 8.Uluslararası Bilgi ve Ağ Güvenliği İstanbul
Isaf Security Fuarı 17 EKİM 2019 20 EKİM 2019 23.Uluslararası Güvenlik Sistemleri, Hizmetleri Ekipmanları ve RFID Fuarı İstanbul
Isaf Fire & Rescue Fuar 17 EKİM 2019 20 EKİM 2019 23.Uluslararası Yangın, Acil Durum, Arama ve Kurtarma Fuarı İstanbul
Isaf Smart Home Fuarı 17 EKİM 2019 20 EKİM 2019 8.Uluslararası Akıllı Binalar ve Bina Otomasyonu İstanbul
Diyarbakır Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı 17 EKİM 2019 20 EKİM 2019 Kozmetik, Kişisel Bakım ve Sağlıklı Yaşam Diyarbakır
Diyarbakır EV'leniyoruz 3. Evlilik Hazırlıkları Fuarı 17 EKİM 2019 20 EKİM 2019 Evlilik Hazırlıkları, Konut Projeleri, Mobilya Aksesuar, Dekorasyon, Züccaciye, Gelinlik, Damatlık, Abiye, Çeyiz, Halı, Beyaz Eşya. Düğün Organizasyonu Diyarbakır
Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları 18 EKİM 2019 18 EKİM 2019 Yurtdışı Eğitim Alternatifleri ve İmkanları İzmir
IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı 21 EKİM 2019 21 EKİM 2019 Yurt Dışı Eğitim Ankara
4.Proses Zirvesi ve Sergisi 22 EKİM 2019 24 EKİM 2019 Fabrikalarda Revizyon İstanbul
1. Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi ve Sergisi 22 EKİM 2019 24 EKİM 2019 Enerjisini Üreten Fabrikalara Sunulan Ürünler ve Hizmetler İstanbul
4.Hatay Mobilya Fuarı 22 EKİM 2019 27 EKİM 2019 Hatay Mobilya ve Dekorasyon Fuarı Hatay
İstanbul Tasarım Haftası 22 EKİM 2019 27 EKİM 2019 Yerli Yabancı Firma ve Şahısların Tasarım Ürünlerinin Sergilenmesi İstanbul
IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı 23 EKİM 2019 23 EKİM 2019 Yurt Dışı Eğitim İzmir
SHOEXPO İzmir "46.Ayakkabı ve Çanta Fuarı" 23 EKİM 2019 25 EKİM 2019 Ayakkabı ve Çanta İzmir
Premiere Vision İstanbul 23 EKİM 2019 25 EKİM 2019 Hazır Giyime Yönelik Kumaş, İplik ve Aksesuarlar İstanbul
KALİTE'19 23 EKİM 2019 26 EKİM 2019 9.Kontrol, Otomotiv Test Ekipmanları, Metroloji ve Endüstriyel Yazılım Fuarı İstanbul
Natural Stone İstanbul Mermer Fuarı 2019 23 EKİM 2019 26 EKİM 2019 Mermer, Doğal Taş ve Teknolojileri İstanbul
Bursa 5.Uluslararası Blok Mermer Fuarı 23 EKİM 2019 26 EKİM 2019 Blok Mermer, Mermer, Traverten Blok, Limestone, Onyx, Granit, Doğaltaşlar, Dekoratif ve Sanatsal Ürünler, İş Makineleri Ve Ekipmanları Bursa
MINEX 23 EKİM 2019 26 EKİM 2019 Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri İzmir
Anamur Agrodays- 6.Anamur Tarım ve Gıda Fuarı 23 EKİM 2019 26 EKİM 2019 Tarım Tarım Makineleri, Gübre, Tohum, Seracılık Mersin
Avrasya Ambalaj 2019 - İstanbul 23 EKİM 2019 26 EKİM 2019 Ambalaj Ürünleri, Makineleri, İçecek ve Sıvı Gıda Teknolojileri, Baskı Teknolojiler, Oluklu Mukavva Karton, Üretim Teknolojileri İstanbul
FOOD-TECH EURASIA 2019 23 EKİM 2019 26 EKİM 2019 Gıda ve İçecek Üretim Makine ve Teknolojileri, Gıda Güvenliği, Katkı ve Yardımcı Maddeler, İstanbul
LIFE SCIENCES PHARMAIST 2019 24 EKİM 2019 26 EKİM 2019 İlaç Bileşenleri, Hammaddeleri ve Teknolojileri İstanbul
Cosmetics & Home Care Ingredients İstanbul 2019 24 EKİM 2019 26 EKİM 2019 Kozmetik, Sabun, Deterjan Ev Bakım Ürünleri, Hammaddeleri ve Bileşenleri İstanbul
Life Sciences Food and Nutritional Ingredients 2019 24 EKİM 2019 26 EKİM 2019 Gıda Beslenme Bileşenleri, Hammaddeleri ve Teknolojileri İstanbul
2. Van Doğu AnadoluTekstil ve Makineleri Fuarı 24 EKİM 2019 27 EKİM 2019 Tekstil, Konfeksiyon Makineleri ve Tedarik Fuarı Van
Eskişehir Hobi, Spor, Hediyelik Eşya Fuarı 2019 24 EKİM 2019 27 EKİM 2019 Eğlence, Aktivite, Spor Ekipmanları, Doğa ve Avcılık, Elektronik Oyunlar, Müzik Aletleri, Kurslar, Eğitim Merkezleri, Kültür, Sanat, Hobi, Hediyelik Eşya, El Sanatları Eskişehir
Sakarya 2.Tarım Hayvancılık Makineleri Teknolojileri F. 24 EKİM 2019 27 EKİM 2019 Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Makineleri, Et, Süt, Teknolojileri Sakarya
Konya Gıda Fuarı 10.Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı 24 EKİM 2019 27 EKİM 2019 Gıda ve İçecek Ürünleri, Hazır Gıdalar, Katkı ve Yardımcı Maddeler Konya
Konya Gıda İşleme Fuarı 24 EKİM 2019 27 EKİM 2019 Gıda İşleme, İçecek Teknolojileri, Paketleme ve Lojistik Konya
Konya Süt Endüstrisi Fuarı 24 EKİM 2019 27 EKİM 2019 Süt, Sütlü Mamüller ve Endüstri Konya
Van Asya İpekyolu Sanayi ve Ticaret Tedarikçileri Fuarı 24 EKİM 2019 27 EKİM 2019 Sanayi ve Ticaret Sektörü Tedarikçileri Van
IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı 25 EKİM 2019 25 EKİM 2019 Yurtdışı Eğitim İstanbul
Greatist Ağız ve Diş Sağlığı Cihaz ve Ekipmanları Fuarı 25 EKİM 2019 27 EKİM 2019 Ağız ve Diş Sağlığı Cihaz ve Ekipmanları İstanbul
IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı 26 EKİM 2019 27 EKİM 2019 Yurtdışı Eğitim İstanbul
Terminal Expo 31 EKİM 2019 02 KASIM 2019 Yolcu Terminalleri Endüstrileri, Ekipmanları, Teknolojileri İstanbul
İstanbul Maraton ve Spor Fuarı 31 EKİM 2019 02 KASIM 2019 Spor Ürünleri ve Spor Malzemeleri İstanbul
4.Hatay Tarım Fuarı 31 EKİM 2019 03 KASIM 2019 Hatay Tarım, Gıda, Hayvancılık Fuarı Hatay
15. Göller Bölgesi- Tarım ve Hayvancılık Fuarı 31 EKİM 2019 03 KASIM 2019 Tarım ve Hayvancılık Isparta
PETZOO 31 EKİM 2019 03 KASIM 2019 Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuarı İstanbul
İstanbul Çikolata, Tatlı, Şekerleme, Dondurma Fuarı 31 EKİM 2019 03 KASIM 2019 Çikolata, Tatlı, Şekerleme, Dondurma, Atıştırmalık ve İkram Mamülleri İstanbul
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Kent Expo 01 KASIM 2019 02 KASIM 2019 Şehircilik ve Kent İhtiyaçları İzmir
ARCHITECT@WORK TURKEY 01 KASIM 2019 02 KASIM 2019 Mimarlar, İç Mimarlar, Tasarımcılar ve Diğer Uzmanlar için Yapı ve İnşaat Yenilikleri İstanbul
38.Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 02 KASIM 2019 10 KASIM 2019 Kitap ve Süreli Yayınlar İstanbul
ARTIST 2019 29. İstanbul Sanat Fuarı 02 KASIM 2019 10 KASIM 2019 Sanat İstanbul
8.Eksposhoes İstanbul Ayakkabı Saraciye Moda Fuarı 05 KASIM 2019 08 KASIM 2019 Ayakkabı, Çanta, Kemer, Cüzdan İstanbul
Adana Tarım Fuarı 05 KASIM 2019 09 KASIM 2019 Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk, Süt Endüstrisi Adana
Adana 13. Sera - Bahçe Fuarı 2019 05 KASIM 2019 09 KASIM 2019 Seracılık, Bahçecilik, Fidancılık, Tohumculuk, Çiçekçilik ve Teknolojileri Adana
FURNITURE İstanbul 05 KASIM 2019 10 KASIM 2019 Her Türlü Ev ve Ofis Mobilyası İstanbul
Ortadoğu Türk Arap İşbirliği Zirv.Gayr.Emlak ve Yat.F. 06 KASIM 2019 09 KASIM 2019 Emlak, Finans, Arsa, Gıda, Gıda Mamülleri, İhraç Ürünler Antalya
SANTEK 2019 6.Doğu Marmara Sanayi ve Tekn. F. 06 KASIM 2019 09 KASIM 2019 Sanayi ve Teknoloji Kocaeli
Craft İstanbul Yöresel ve Geleneksel El Sanatları 06 KASIM 2019 10 KASIM 2019 Yöresel ve Geleneksel El Sanatları İstanbul
PaintExpo Eurasia 2019 07 KASIM 2019 09 KASIM 2019 Endüstriyel Boyalar,Toz Boyalar, Boya Uygulama Ekipmanları ve Teknolojileri İstanbul
STT Surtech Eurasia 2019 07 KASIM 2019 09 KASIM 2019 Yüzey İşlem Kimyasalları, Galvaniz Kimyasalları ve Yüzey İşleme Teknolojileri İstanbul
Manisa 13.Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık F. 07 KASIM 2019 10 KASIM 2019 Tarım, Gıda, Hayvancılık Manisa
Ş.Urfa Göbeklitepe Arkeoloji Müzecilik ve Restorasyon F. 07 KASIM 2019 10 KASIM 2019 Turizm, Arkeoloji, Müzecilik, Restorasyon Şanlıurfa
Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı 13 KASIM 2019 15 KASIM 2019 Taşımacılık, Lojistik, İntermodal Uygulamalar, Depolama, Telematik İstanbul
27.Uluslararası Yapex Fuarı 13 KASIM 2019 16 KASIM 2019 Yapı-İnşaat Yenileme ve Restorasyon Antalya
Gurme 2019 Diyarbakır Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı 13 KASIM 2019 17 KASIM 2019 Gıda, İçecek, Yöresel Ürünler, Gıda İşleme Teknolojileri, Depolama, Soğutma, Mağaza Market Ekipmanları Diyarbakır
SİRHA İSTANBUL 2019 14 KASIM 2019 16 KASIM 2019 Restoran, Otel ve Yiyecek İçecek Sektörünün Buluşması İstanbul
Ankara Yapı Grubu Mermer ve Maden Teknolojileri Fuarı 14 KASIM 2019 17 KASIM 2019 Yapı Malzemeleri, Mermer, Doğaltaş ve Maden Teknolojileri Ankara
Travelexpo Ankara 4.Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 14 KASIM 2019 17 KASIM 2019 Turizm Ankara
Eskişehir İnşaat Fuarı 2019 14 KASIM 2019 17 KASIM 2019 Yapı Malzemeleri, İş ve İnşaat Makineleri, Alt Yapı, Müteahhitlik Hizmetleri Eskişehir
İnegöl 2. Kitap Fuarı 15 KASIM 2019 24 KASIM 2019 Kitap ve Süreli Yayınlar Bursa
Studyexpo Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Fuarı 16 KASIM 2019 17 KASIM 2019 Yurtdışı Lise ve Üniversiteler İstanbul
Texhub İstanbul Fuarı 16 KASIM 2019 18 KASIM 2019 Tekstil Mamülleri, Moda ve Konfeksiyon Yan Sanayi İstanbul
IF Wedding Fashion İzmir 17 KASIM 2019 20 KASIM 2019 Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim İzmir
Studyexpo Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Fuarı 19 KASIM 2019 19 KASIM 2019 Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Ankara
CNR FASHIONIST 19 KASIM 2019 21 KASIM 2019 Abiye, Gelinlik, Damatlık, Hazır Giyim ve Aksesuarları İstanbul
6.Türk-Arap Yapı-İnşaat Malzemeleri 20 KASIM 2019 22 KASIM 2019 Ülkemiz KOBİ'lerinin Uluslararası Satış Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi İstanbul
3. Türk-Arap Gayrimenkul, Proje, Yatırım Fuarı 20 KASIM 2019 22 KASIM 2019 Ülkemiz KOBİ'lerinin Uluslararası Satış Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi İstanbul
Aysaf 23. Uluslararası Ayakkabı ve Yan Sanayi Fuarı 20 KASIM 2019 23 KASIM 2019 Ayakkabı Yan Sanayi Ürünleri, Aksesuar, Deri, Suni Deri, Taban, Tekstil, Makineler, Kurum Mümessillikler ve Dergiler İstanbul
İstanbul Döşemelik Kumaşlar Fuarı 20 KASIM 2019 23 KASIM 2019 Döşeme Endüstrisi, Döşemelik Kumaşlar, Malzeme ve Aksesuarları İstanbul
Hogatex İstanbul 3.Otel, Restoran, Kafe, Bar Fuarı 20 KASIM 2019 23 KASIM 2019 Otel, Restoran, Kafe, Bar, İkram Sistemleri ve Donanımları, Dekosrasyon Ürünleri, Aydınlatma, Tekstil Ürünleri, Temizlik Malzemeleri, Spor Ekipmanları, Havuz, Yazılımlar İstanbul
Studyexpo Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Fuarı 21 KASIM 2019 21 KASIM 2019 Yurtdışı Lise ve Üniversiteler İzmir
Uluslararası Sılmo İstanbul Optik Fuarı 21 KASIM 2019 24 KASIM 2019 Optik ve Oftalmolojik Ürünler, Yedek Parçalar, Endüstri Makineleri İstanbul
Adıyaman İnşaat, Yapı Malzemeleri, Mobilya Fuarı 21 KASIM 2019 24 KASIM 2019 Yapı Malzemeleri, Mobilya ve Dekorasyon Adıyaman
Samsun 4.Gıda Fuarı 2019 21 KASIM 2019 24 KASIM 2019 Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Unlu Mamüller, Soğutucular, Depolama, Paketleme ve Mağaza Market Ekipmanları Samsun
Studyexpo Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Fuarı 23 KASIM 2019 23 KASIM 2019 Yurtdışı Lise ve Üniversiteler İstanbul
Wedding Fashion Week İzmir 23 KASIM 2019 30 KASIM 2019 Gelinlik, Abiye Giyim, Damatlık Hazır Giyim İzmir
Mersin Kitap Fuarı 23 KASIM 2019 01 ARALIK 2019 Yayıncılık, E-Yayıncılık ve Teknolojileri Mersin
18.İstanbul Perakende Fuarı 27 KASIM 2019 28 KASIM 2019 Mağaza, Market, Alışveriş Merkezlerine Yönelik Ürün, Hizmetler ve Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları İstanbul
Parasitec İstanbul 2019 27 KASIM 2019 28 KASIM 2019 Haşere Kontrolü ve Teknolojileri Fuarı İstanbul
Growtech Eurasia 2019 27 KASIM 2019 30 KASIM 2019 Sera, TarımTeknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Antalya
EDT EXPO Ev Dışı Tüketim Ürünleri Fuarı 2019 27 KASIM 2019 30 KASIM 2019 19.Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı İstanbul
11.Flower Show İstanbul 2019 Avrasya Bitki Fuarı 28 KASIM 2019 30 KASIM 2019 Süs Bitkileri, Peyzaj ve Yan Sanayileri İstanbul
R+T Türkiye 28 KASIM 2019 30 KASIM 2019 4.Uluslararası Panjur, Otomatik Kapı/ Geçiş ve Güneşten Koruma Sistemleri Fuarı İstanbul
PUTECH EURASIA 2019 28 KASIM 2019 30 KASIM 2019 Poliüretan Hammaddeleri, Poliürea, Poliüretan Uygulamalar ve Üretim Teknolojileri İstanbul
4. Uluslararası Eurasian Composites Show 2019 28 KASIM 2019 30 KASIM 2019 Kompozit Hammaddeleri, Yarı Mamulleri, Kompozit Ürünler, Prosesler ve Teknolojileri İstanbul
Engelsiz Yaşam Fuarı 28 KASIM 2019 01 ARALIK 2019 Engellilere Özel Ürünler, Hizmetler, Özel Eğitim Kurumları İstanbul
Bursa 18.Uluslararası Metal İşleme Teknolojileri Fuarı 28 KASIM 2019 01 ARALIK 2019 Metal İşleme Makineleri, Donanımları Bursa
Bursa 11.Uluslararası Sac İşleme Teknolojileri Fuarı 28 KASIM 2019 01 ARALIK 2019 Sac, Boru, Profil, İşleme Teknolojileri ve Yan Sanayileri Bursa
2. Kaynak Kesme ve Birleştirme Teknolojileri Fuarı 28 KASIM 2019 01 ARALIK 2019 Kaynak, Keme, Delme, Birleştirme Bursa
Otomasyon Fuarı 2019 Bursa 28 KASIM 2019 01 ARALIK 2019 Elektrik, Elektronik, Otomasyon, Aydınlatma, İletişim Bursa
5.Gayrimenkul Yatırım Fuarı 2019 29 KASIM 2019 01 ARALIK 2019 5.Çukurova Gayrimenkul ve Proje Yatırımı Adana
Deri ve Kürk Konfeksiyon Fuarı 03 ARALIK 2019 05 ARALIK 2019 Deri ve Kürk Konfeksiyon Antalya
İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı 04 ARALIK 2019 07 ARALIK 2019 Plastik Makineleri, Kimyasallar, Hammaddeler, Kalıp, Isı, Kontrol Cihazları, Hidrolik-Pnömatik İstanbul
İstanbul Health Expo 04 ARALIK 2019 07 ARALIK 2019 Medikal Ürünler, Laboratuar Ekipmanları ve Hastane Donanımları, Sağlık Turizmi İstanbul
Plast Eurasia İstanbul 2019 04 ARALIK 2019 07 ARALIK 2019 Plastik Makineleri, Kimyasallar, Hammaddeler, Kalıp, Isı, Kontrol Cihazları, Hidrolik-Pnömatik İstanbul
BURSAF / 4. Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı 04 ARALIK 2019 07 ARALIK 2019 Ayakkabı ve deri ürünleri Bursa
ISEC 04 ARALIK 2019 07 ARALIK 2019 Sivil Güvenlik Teknolojileri İstanbul
Travel Turkey İzmir "13.Turizm Fuar ve Konferansı" 05 ARALIK 2019 07 ARALIK 2019 Turizm Fuar ve Konferansı İzmir
Fespa Eurasia 05 ARALIK 2019 08 ARALIK 2019 Dijital, Serigrafi, Tekstil Baskı ve Endüstriyel Reklam İstanbul
Eskişehir 2. Kitap Fuarı 10 ARALIK 2019 15 ARALIK 2019 Kitap, Süreli Yayın Eskişehir
Gapshoes 11 ARALIK 2019 14 ARALIK 2019 Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Gaziantep
BUBEX / 2. Bebek, Çocuk, Eğitim ve Kırtasiye Fuarı 12 ARALIK 2019 15 ARALIK 2019 Bebek Bakımı, Çocuk,Okul Öncesi Hazırlık, Okul Gereçleri Bursa
EV'leniyoruz 12 ARALIK 2019 15 ARALIK 2019 Evlilik Hazırlıkları, Mobilya Aksesuar, Dekorasyon, Züccaciye, Gelinlik, Damatlık, Abiye, Çeyiz, Halı, Beyaz Eşya. Düğün Organizasyonu Adana
Adana 2. Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı 12 ARALIK 2019 15 ARALIK 2019 Kozmetik, Kişisel Bakım ve Sağlıklı Yaşam Adana
İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı 13 ARALIK 2019 15 ARALIK 2019 Anne Bebek ve Çocuk Fuarı İstanbul
TRANSİST İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı 19 ARALIK 2019 21 ARALIK 2019 Toplu Ulaşım Sektöründeki Hizmetler ve Ürünler İstanbul
1.Sinoplu İş Adamları Fuarı 19 ARALIK 2019 22 ARALIK 2019 Üretim ve Sanayide Sinoplu İş Adamlarının Fuarda Bir Araya Gelmesi İstanbul
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MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

Aralık 2019

2 Aralık Pazartesi 

� Ekim 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
� 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi
� 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi
� 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi
� 2018 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda
Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
� Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
� 2019 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
� 2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
� Ekim 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Ekim 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlkişkin Bildirim Formu (Form Ba)

10 Aralık Salı

� 16-30 Kasım 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� 16-30 Kasım 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi 
ve Ödemesi

16 Aralık Pazartesi

� Kasım 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin 
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Kasım 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Kasım 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) 
Beyanı ve Ödemesi
� Kasım 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Kasım 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Kasım 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
� Kasım 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

20 Aralık Cuma

� Kasım 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence 
Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
� Kasım 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Kasım 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Kasım 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Kasım 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal 
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Kasım 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Aralık Salı

� 1-15 Aralık 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin 
Verilmesi ve Ödemesi

25 Aralık Çarşamba

� 1-15 Aralık 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
26 Aralık Perşembe

� Kasım 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların 
Beyanı ve Ödemesi
� Kasım 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti 
Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Kasım 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31 Aralık Salı

� 2018 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda 
Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
� Kasım 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
� Kasım 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
� Kasım 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� 2020 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
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