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ÜÇ BOYUTLU YAZICIDA ZİRVEYE OYNUYOR

� 56 yerli marka 
577 yeni şube açacak

� Hangi ülkelerde
franchise fırsatı var?

� Yatırım kararını
etkileyecek 8 kritik soru
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Ekonomist

Şirketler yönünü yurtdışına çevirdi
Türkiye ekonomisi, ne yazık ki çok zor bir dönemden

geçiyor. Son iki çeyrektir küçülen ekonomide, düze çıkış da
kolay olmayacak gibi gözüküyor. Daha şimdiden, öncü
göstergeler küçülmenin üçüncü çeyreğe de sarkabileceğine
işaret ediyor. Bu olumsuz tablonun elbette birçok nedeni var.
Ekonomi, yönetiminin uzun yıllardır ertelediği yapısal
reformlar, bozulan ülke algısı, yakın coğrafyamızdaki
karışıklıklar vs… 

Tüm bunlara bir de son 15 yıldır yarını düşünmeden
borçlanan özel sektörün düştüğü çıkmazı eklediğimizde,
Türkiye ekonomisinde çok köklü bir değişime ne kadar
ihtiyacımız olduğu ortaya çıkıyor. Bu noktada özellikle
hareket kabiliyeti yüksek, esnek ve dünyayı takip eden
şirketler, kendilerini iç piyasanın durgunluğundan çıkarmayı
başarabiliyor. İç piyasadaki durgunluktan kurtulmanın bir
yolu ihracatsa, diğeri de yurtdışında şubeleşerek cirodaki
döviz gelirlerini hızla artırmak. Son 1 yıldır yüzlerce şirket,
işte bu yolla ekonomik krizin etkilerini hafifletmeye çalışıyor.

Biz de bu ayki kapağımızda şirketlerin yurtdışındaki
franchise atağını ele aldık. Burcu Tuvay arkadaşımızın
kaleme aldığı kapak haberimizde, en güncel verilerle farklı
sektörlerde faaliyet gösteren 56 şirketin dünyanın dört bir
köşesinde açacağı yüzlerce şubeyi derledik. Ortaya çıkan
tabloda, şirketler açısından şu anda en gözde pazarın Körfez
ve Ortadoğu ülkeleri olduğu görülüyor. Ardından ise elbette
en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa ülkeleri geliyor. Son
dönemde ABD pazarının da franchise atağı yapan şirketler
için giderek öne çıkan bir pazar olduğunu da ekleyelim. 

Peki yurtdışına açılırken hangi konulara dikkat etmek
gerekiyor?

İşte bu konu önemli. Zira doğru pazar araştırması
yapmadan, sağlam bir tedarik zinciri oluşturmadan ve en
verimli lokasyonu seçmeden yapılacak bir yatırımın sonu
hüsran olabilir. Kapak haberimizde bu konuda da çok değerli
tespit ve öğütler bulacaksınız.

İyi okumalar. 
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Küresel filament pazarında öne çıkan şirketlerden olan Oo-kuma,
geliştirdiği 3D yazıcıyla dünyada kendi malzeme ve cihazını
üretebilen iki firmadan biri oldu. Şirket, KOBİ’lere yedek parça
tedarikinden yenilikçi tasarımlarının hayata geçmesine kadar
birçok alanda hızlı ve düşük maliyetli çözümler sunuyor.

Bu yılı yüzde 20’lik büyüme ve 200 milyon TL ciro ile kapatmayı
planlayan Nurus, geleceğin ofislerini tasarlıyor. Son olarak
geliştirdiği ‘Calma Akustuk Pod’ların patentini Çin’e satan şirket,
Çin pazarında etkinliğini artırmayı planlıyor.

E-ihracata yönelen şirketler, iç piyasadaki mevcut durgunluğu aşmak
adına çok önemli bir adım atmış oluyor. E-ihracat ile büyüme vizyonuyla
hareket eden bu girişimlerden biri de Dark Seer. İki çocukluk arkadaşın
hayallerinin peşinden koşması ile 4 yıl önce hayata geçen proje, bugün
‘Made In Turkey’ etiketiyle Avrupa, Rusya ve Orta Asya’ya ürün satıyor.
Dark Seer Kurucu Ortakları Ömer Sağır ve Gökhan Güloğlu, e-ihracat
yapmak isteyen firmalara “Geri dönüş konusunda aceleci davranmayın”
öğüdünde bulunuyor.

Kadın girişimci Çevrem Campbell, Robert Kolej’den İngiltere’ye uzanan
eğitim serüveninin ardından finans sektöründeki kariyerini
danışmanlık şirketi kurmak üzere bıraktı. Campbell, danışmanlık
şirketi açmak üzere çıktığı yolda fikrinin evrildiğini ve ‘Akıllı Baykuş’
çoklu fayda sistemine dönüştüğünü söylüyor. Akıllı Baykuş platformu
sanat, spor, müzik, dans, gastronomi, sağlık, moda, yabancı dil,
felsefe gibi ilgi alanlarında hizmet verenleri, alanları, bu alanlardaki
projelere ve yeteneklere destek olmak isteyenleri buluşturuyor.

5 Liseli girişimciler
‘Avrupa Şampiyonu’

6 KOBİ GÜNDEMİ

8 KAPAK KONUSU
� Yurtdışında
franchise atağı

12 “2020’de 100 şubeye
ulaşacağız”

14 Çoklu fayda sistemini kurdu

16 Akustik pod’un
patentini Çin’e sattı

17 İstanbul’da mağaza
ve ofis açtı

18 Romanya’da 5 bin
kişiyi doyuracak

20 Türk aşçılara ABD’den
cazip teklif

21 100 ülkeye bahçe
mobilyası satıyor

22 Yurdışında da
‘iletmen’lik yapacak

24 “E-ihracatta aceleci
davranmayın”

26 Dermokozmetikte
fırsat gördü

27 Faizsiz ev sahibi olma
fırsatı sunuyor

28 Üç boyutlu yazıcıda
zirveye oynuyor

30 “KOBİ’lere sigorta
bilinci aşılayacağız”

32 Prof. Dr. Volkan Demir:
KOBİ’ler ve finansal
muhasebe

34 Cem Ener: 
Aliexpress.com Türkiye’den
KOBİ’leri bekliyor

36 Yurtdışı Mal Talepleri

40 Fuar Takvimi

42 Vergi Takvimi

Yemek sektöründe 35 yılı geride bırakan Parıltım Yemek Yönetim
Kurulu Başkanı Necat Aydın, lezzeti yurtdışına taşıdı. Romanya
Bükreş’te yemek tesisi kuran Aydın, 2 milyon TL yatırımla hayata
geçirdiği yemekhaneden günlük 5 bin kişiyi doyuracak yemek çıkaracak.

Türkiye’ye gelen turistlerin uğrak yeri olan pek çok marka
artık yurtdışında da şubeleşiyor. Ekonomide yaşanan sıkıntılar
nedeniyle büyüme rotasını yurtdışına çeviren Türk şirketleri,
master franchising vererek hızla şubeleşiyorlar. Hâlihazırda
yurtdışında şubesi olanların yanında henüz yurtdışı şubesi
bulunmayan markalar da bu yıl farklı ülkelerde toplamda 
577 şube açmaya hazırlanıyor.
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Türkiye’de ilkokuldan lise son sınıfa kadar ço-
cukların finansal okur yazarlıklarını geliştirmek
ve girişimci zihin yapısına sahip bireyler ola-
rak onları hayata hazırlamak amacıyla çalışan
Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından yürütülen
“GençBizz Lise Girişimcilik Programı”, Avrupa’da
çok önemli bir başarıya imza attı. Bu
yıl 20’nci yaşını kutlayan
Vakıf, 39 Avrupa ülkesi-
nin katılımı ile düzenlenen
Avrupa Yılın Şirketi Yarış-
ması’nda Entella Ekibi ile
şampiyonluk ipini göğüsledi.

Genç Başarı Eğitim Vakfı,
her yıl düzenli olarak gerçekleş-
tirdiği GençBizz Lise Girişimcilik
Programı ile yüzde 95’i devlet oku-
lu öğrencisi olmak üzere liselerde şir-
ket kurdurarak gençlere girişimcilik de-
neyimi kazandırıyor. Vakıf, bu girişimler
arasında bir de yarışma düzenliyor. Bu yarışma
sonunda farklı kategorilerde de değerlendirilen
girişimler arasından seçilen bir liseli girişim Tür-
kiye birincisi oluyor. Aynı şekilde, Avrupa’nın 39

05TEMMUZ 2019

ülkesinde de benzer yarışma-
lar düzenleniyor ve ülke bi-
rincileri her yıl Avrupa ça-

pında düzenlenen ‘Yılın Şirketi
Yarışması’na katılıyor. Bu yılki final Fran-

sa’nın Lille şehrinde düzenlendi. Entella Genç-
Bizz Şirketi, Avrupa Birincisi seçilerek Türkiye’ye
ilk kez bu büyük gururu yaşattı.

EntellaGençBizz, ödülleri topladı
Türkiye’de 500, Avrupa’da ise 30 binden faz-

Mayıs sayımızda kapağımıza taşıdığımız Türkiye’nin liseli girişimcileri, Avrupa’da büyük bir
başarıya imza attı. GençBizzLise Girişimcilik Programı’nda ülkemizde kurulan 500 girişim
arasından birinci olan öğrenciler, Avrupa’da da liseli girişimcilerin kurduğu 30 bin işletmeyi
geçerek şampiyonluk ipini göğüsledi. 

Liseli girişimciler
‘Avrupa Şampiyonu’

22 ilde uygulandı Genç Başarı Eğitim Vakfı GençBizz Lise Girişimcilik
Programı Türkiye genelinde, 2018 -2019 Eğitim Öğretim dönemi süresince 22 ilde
uygulandı. Programa başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere 22 ilin Milli Eğitim
Müdürlükleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir Ticaret Odası, Citibank, Bayer, İnter Kargo,
Manpower Group, Destek Patent, Familup, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,
İzmir Ekonomi Üniversitesi ve  İstanbul Arel Üniversitesi destek verdi.

la girişimi geride bırakan Genç Başarı Eğitim Vak-
fı-‘Entella GençBizz Şirketi’ Avrupa Şampiyonu
olarak isimlerini tarihe yazdırdı. Eyüboğlu Oku-
lu öğrencileri tarafından kurulan Entella Genç-
Bizz Şirketi, deniz yüzeyindeki katı atıkları top-
layan düşük maliyetli bir filtre sistemi geliştir-
di. Liseli öğrenciler bu sistem ile sadece Avru-
pa Şampiyonu olmakla kalmadı ayrıca ‘FedEx Ac-
cess Award’ Özel Ödülü’nün de sahibi oldular.
FedEx Özel Ödülü, sürdürülebilir yapıda, dünya
ülkelerini birbirine yaklaştırarak yeni fırsatlar ya-
ratma potansiyeli yüksek olan girişimlere veri-
liyor. 

Genç Başarı Eğitim Vakfı Başkanı Çelik Ören,
ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, “Vakfımızın 20. Yı-
lında Avrupa Birinciliği’ne ülkemizin adını yazdıran
Entella GençBizz Şirketi ekibi ile gurur duyuyoruz”
dedi. Ören, gençlerin tutkuları, azimleri ve karar-
lılıkları ile girişimci zihin yapısının en etkili örnek-
lerinden biri olduklarını vurguladı.

LISE_EKO_girisim1_TEMMUZ.qxp:Layout 1  7/19/19  1:18 PM  Page 1



06 TEMMUZ 2019

KOBİ GÜNDEMİ

� Dünya gıda sektörünün yakından takip ettiği CNR Food İstanbul, 4-7
Eylül tarihlerinde CNR EXPO Yeşilköy’de CNR Ambalaj İstanbul – Gıda İşleme
Sistemleri, Paketleme ve Ambalaj Özel Bölümü ile eş zamanlı
gerçekleştirilecek. 80 bin metrekare alanda düzenlenecek fuarda 50 bin
yerli ve yabancı profesyonel alıcı hedefleniyor. Türk gıda ve içecek
sektörünün yerli ve milli üretim potansiyelinin gözler önüne serileceği fuar,
yerli ve yabancı 2 binin üzerinde markanın katılımı ile gerçekleştirilecek.
Fuarın önümüzdeki 5 yıl içeresinde ihracatını 50 milyar dolara çıkarma gibi
büyük hedefi bulunan gıda ve içecek sektörüne 3.5 milyar dolarlık iş hacmi
oluşturması bekleniyor. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık
tarafından düzenlenen CNR Food İstanbul, Ticaret Bakanlığı, Akdeniz
İhracatçıları Birliği ve Türkiye Gıda ve İçecek Federasyonu ve KOSGEB
tarafından destekleniyor.

Gıda sektörünü buluşturacak fuar

� Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim
Kurulu, Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark)
bünyesinde faaliyet gösterecek start-up’lar için
yatırımcı arayışına başladı. Bilim ve teknoloji
alanındaki yeni girişimleri Antalya’ya çekmek,
inovatif, katma değeri yüksek ürünlerin Antalya
OSB’de üretilmesini sağlamak için Bölge
sanayicilerinden oluşan bir melek yatırım ağının
kuruluş çalışmalara başlayan Bölge Yönetimi,
oluşturacağı yapı ile firmalarının teknolojik
dönüşümüne önemli bir ivme kazandırmayı
amaçlıyor. Bu kapsamda uluslararası saygınlığa
sahip uzmanlar ile sık sık bir araya gelen Bölge

yönetimi, ekosistemin tüm paydaşları ile istişarelerde bulunup Antalya’nın, organize sanayi bölgesinin ve Teknopark’ın tanıtımını yapıyor. Nisan ayında Dünya
Melek Yatırım Forumu Başkanı Baybars Altuntaş’ı, ardından Üniversite Sanayi İş Birliği Platformu Başkanı Prof. Dr. Hamit Serbest’i konuk eden Antalya OSB’nin
son misafiri, İstanbul Start-Up Angels melek yatırım ağı kurucu ortağı Gülsüm Çıracı oldu.

� Aytemiz, sektördeki yenilikçi hizmetleri
ve yaratıcı marka anlayışı ile geliştirdiği
projelerinden biri olan ‘Motorcu Dostu
İstasyon’ projesi ile ABD merkezli piyasa
araştırma ve danışmanlık şirketi Frost &
Sullivan tarafından “2018 Müşteri Değeri
Liderliği” ödülüne layık görüldü. Londra’da
düzenlenen törende ödülü alan Aytemiz
Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü
Özge Kansu Gökçek, Aytemiz olarak
motosikletler dahil her türlü taşıt kullanıcısına yüksek kalitede hizmet vermeyi hedefleyen
bir yaklaşıma sahip olduklarını, tüketicilerine sürekli ve sürdürülebilir, yenilikçi ve yaratıcı
uygulamalar sunduklarını söyledi. Motorcu Dostu İstasyonlarda, motosiklet kullanıcılarına
özel park alanları ve bu alanın önünde kask, mont ve eldiven gibi eşyalarını
bırakabilecekleri kişiye özel kilitli dolaplar ile istasyon marketlerinde motosiklet
kullanıcılarının beklenti ve ihtiyaçlarına göre özel ürünlere yer veriliyor.

� KPMG'nin bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Küresel CEO
Outlook araştırması, dünyanın önde gelen şirket
yöneticilerinin, her geçen gün değişen iş dünyasına adapte
olmak için daha çevik olmaları gerektiğine inandığını
gösteriyor. Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı, dünyanın en
büyük 11 ekonomisinde çalışan bin 300 CEO'nun yer aldığı
araştırmaya katılanların üçte ikisi çevikliğin, 'iş dünyasının
yeni para birimi' haline geldiğini düşündüklerini, bu
değişime uyum sağlayamayan yöneticilerin yarış dışı
kalacağına inandıklarını ortaya koydu. Araştırmada şu
tespitlere yer verildi: “Başarılı bir CEO'nun çevik olmaya
ihtiyacı var. Bugünün CEO'ları iş modellerini yıkarak yeni
stratejik ortaklıklara girerken, alternatif birleşme ve satın
alma stratejileri düşünürken ve mevcut işgücünün
yeteneklerini artırırken rahat olmak durumunda.” 

Melek yatırım ağı kuruyor 

Aytemiz’e “Müşteri Değeri Liderliği” CEO’ların başarı sırrı: 
Çeviklik 
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� Uzun yıllardır yürüttüğü ve stratejik olarak önceliklendirdiği
girişimcilik çalışmaları ile girişimcileri destekleyen Garanti BBVA
tarafından hayata geçirilen Garanti BBVA Partners’ın yeni dönem
başvuruları başlıyor. Girişimcilik eko sistemine olan katkısı ile fark
yaratan Garanti BBVA Partners’a başvurular 3 – 22 Temmuz tarihleri
arasında gerçekleştirilebilecek. İşini yeni  kuran, bu kapsamda
cesarete ihtiyaç duyan,  ve yenilikçi fikirlerini anlatmak için gerekli
yolları ve kaynakları arayan girişimcilere destek veren Garanti BBVA
Partners, yeni dönemde de girişimcilerin sürdürülebilir büyüme ve
strateji geliştirmesine olanak sağlamaya devam ediyor. Girişimlere
ihtiyaç duyduğu ofis, mentorlük ,ihtiyaçlarına yönelik eğitim
desteğinin de verildiği Garanti BBVA Partners Hızlandırma
programının 2019 yılı başvuruları ise 3 – 22 Temmuz tarihleri
arasında https://www.garantibbvapartners.com/ adresi üzerinden
gerçekleştirilecek. Başvurular sonrasında seçim sürecinden başarıyla
geçen tüm girişimciler, projelerini hayata geçirmek ve sürdürülebilir

kılmak amacıyla, programın sunduğu tüm desteklerden yararlanabilecekler. Programa, asgari uygulanabilir ürün
ve hizmete sahip, 3 yıldan kısa süredir faaliyet gösteren, ölçeklenebilir iş modeline sahip tüm girişimler
başvuruda bulunabilecek. Her ölçekten ve sektörden erken aşama girişimin, KOBİ’lerin ve büyüyen girişimlerin
desteklenmesi, projelere ivme kazandırılması amacıyla 2015 yılında hayata geçen Garanti BBVA Partners çatısı
altında bugüne kadar 50’ye yakın girişimciye destek verildi 
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KOBi Gündemi

� ‘Türkiye'nin gelecek nesil liderlik
ekolünü oluşturmak, yetenekli
gençleri fırsatlarla buluşturmak ve
alanlarında öncü bireyler olmaları
konusunda onları desteklemek üzere
faaliyetlerini sürdüren Yenibirlider
Derneği, yedinci yılını geride bıraktı.
Dernek yeni dönemde
kurumsallaşma çalışmalarına ağırlık
verecek. Yenibirlider Derneği'nin eş
kurucusu Kerem Kamışlı, konuyla
ilgili şunları söyledi: “İş dünyasına
yeni liderler kazandırmak
misyonuyla çıktığımız bu yolda, ilk
günden itibaren ülkemizin en parlak
gençlerini aynı çatı altında bir araya
getirmek ve bu arkadaşlarımızın
kolektif sesi olmak üzere çalışıyoruz.
Kurulduğumuz günden bugüne 114
üniversite, 45 özel kurum, 16 sivil
toplum kuruluşu ve 4 kamu kurumu
işbirliğiyle 50 binden fazla üniversite
öğrencisine temas ettik.”

Yenibirlider
Derneği 

7 yaşında 

Garanti BBVA Partners için yeni dönem başlıyor 

� TÜSİAD, Berlin Bosphorus Initiative (BBI) ve Mercator Stiftung 07 - 14 Temmuz tarihleri arasında İstanbul ve
Eskişehir’de “Turkey-Europe Future Forum / Türkiye-Avrupa Gelecek Forumu” adlı eğitim programının beşincisini
düzenledi. “Türkiye-Avrupa Gelecek Forumu” Türkiye, Almanya ve Avrupa’dan 25-38 yaş arasında 31 genç liderin
katıldığı bir eğitim programı. Program aracılığıyla 07 - 14 Temmuz tarihleri arasında Türkiye-Avrupa Birliği
ilişkilerini ele alan toplantılar ve eğitim modülleri düzenlendi. 2015 senesinde Avrupalı çeşitli sektörlerden genç
liderler arasındaki ortak anlayışı geliştirmek amacıyla kurulan forumun eşbaşkanlığını Almanya Parlamentosu Dış
İşleri Komisyonu Eski Başkanı Ruprecht Polenz ile TÜSİAD 2010-2013 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD
Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcısı ve Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner yürütüyor. 

� Ürettiği ürünleri gelire dönüştürmek isteyen kadınların girişimcilik kapasitelerini iletişim
teknolojilerinin desteğiyle artırmak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen
“Girişimcilikte Önce Kadın” projesinde başarılı girişimci kadınlara ödülleri verildi. Bu yıl üçüncüsü
düzenlenen Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması ile girişimcilik ve teknoloji alanlarında eğitimlerini
başarıyla tamamlayan ve projenin internet sitesi üzerinden ürünlerini satışa sunarak en yüksek
performansı sergileyen kadınlara girişimcilik hayallerini gerçekleştirebilmeleri için toplam 43 bin
500 TL’lik cansuyu sermayesi sunuldu. Böylece, “Girişimcilikte Önce Kadın” projesi kapsamında
başarılı girişimci kadınlar için bugüne kadar sağlanan cansuyu sermayesi toplam 120 bin TL’yi buldu.

Gelecek Forumu düzenlendi 

Girişimci kadınlara ödül 
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YURTDIŞINDA
FRANCHISE ATAĞI

Türkiye’ye gelen turistlerin uğrak yeri olan pek çok marka artık
yurtdışında da şubeleşiyor. Ekonomide yaşanan sıkıntılar

nedeniyle büyüme rotasını yurtdışına çeviren Türk şirketleri,
master franchising vererek hızla büyüyorlar. Hâlihazırda

yurtdışında şubesi olanların yanında henüz yurtdışı şubesi
bulunmayan markalar da bu yıl farklı ülkelerde toplamda 

577 şube açmaya hazırlanıyor.
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Türkiye’nin son yıllarda yeni pazarlar
oluşturmak için attığı atılımlar, Türk iş
adamlarının daha vizyoner bir bakış
açısı geliştirmesini sağladı. Artık Türk
markaları için bütün dünya potansiyel
bir pazar. İletişim kanallarının gelişmesi
ve dijitalleşme de markalarımızın yurt-
dışında daha etkin faaliyet göstermesini
kolaylaştırdı. Yurtiçinde belirli bir pazar
olgunluğuna erişen markalarımız bü-
yümek için artık yurtdışı pazarlarını de-
ğerlendirmeyi tercih ediyor.  Ayrıca Türk
şirketleri, ürün ve hizmetler konusunda
yurtdışı piyasalar ile rekabet edebilir
durumda. Türk ürünlerinin yurtdışında
talep görmesi yurtdışına odaklanmada
önemli nedenlerden biri olarak değer-
lendiriliyor. Yurtdışına yerleşen Türk nü-
fusun Türkiye’den marka getirme konu-
sunda istekli olması da pek çok mar-
kanın farklı ülkelerde hızla yayılmasına
yol açıyor. 

YEME İÇME SEKTÖRÜ ÖNDE
Tüm bunların yanında hızla bü-

yüyen yerli yeme içme zincirlerinin tek
müşterileri Türkler değil. Pek çok marka
Türkiye’ye gelen yabancıların uğrak
noktası haline geldi. Gelen yabancı zi-
yaretçilerin sayısının gün geçtikçe art-
ması, yerli yeme içme markalarının bü-
yüme stratejileri içine yurtdışında şube-
leşmeyi eklemelerini de beraberinde ge-
tirdi. Eskiden yurtdışında şube açan tek
tük marka duyarken, artık pek çok yerli
zincirin yurtdışında birbiri ardına açtığı
şubelerin haberlerini duyar olduk.Bu
anlamda master franchising vererek
yurtdışında hızla şubeleşen Türk şirket-
leri, 2019 yılında da farklı pazarlara
açılma planları yapıyor. 

Peki yurtdışına açılırken hangi ko-
nulara dikkat etmek gerekiyor?

Uzmanlara göre, yeni mağazalar aç-
madan önce mağaza portföyünü gözden
geçirip verimliliği artırmak doğru bir
yaklaşım. Kârlılığı artırmak için ele alı-
nabilecek birçok parametre var. Mağaza
ürün gamı, mağaza büyüklüğü, pazar-
lama stratejisi, rekabet durumu analizi,
tedarik zinciri ve kiralama stratejisine
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kadar birçok faktörün karlılığa önemli
etkisi olabiliyor. Franchise Company Or-
tağı Aycan Helvacıoğlu markalara,
gitmek istedikleri pazarlarla ilgili hazır-
lıklarını önceden tamamlamaları,
“Hangi ülkede markam ya da ürünlerim
için nasıl bir potansiyel var, rakiplerim
kimler, benim nasıl bir büyüme stra-
tejim olmalı, master franchise’da ara-
dığım nitelikler ne, hangi şartlarla iş bir-
liği yapacağım?” gibi soruların yanıtları
aramaları gerektiğini tavsiye ediyor. Bu
soruların yanıtlarının o pazarda bir
master franchise görüşmesi yapmadan
önce masada hazır olması gerektiğine
dikkat çeken Helvacıoğlu, bu konuda fir-
maların profesyonel destek almalarını
öneriyor. 

EN BÜYÜK İLGİ KÖRFEZ’E
En büyük ilgiyi Körfez ve Arap ülke-

lerinin gördüğünü belirten Helvacıoğlu,
bu bölge ile uzun yıllardır süren ticari
ilişkiler, bölgede Türk algısının güçlü ol-
ması, kültürel ortaklıklar gibi etkenlerle,
bölge insanının Türk markalarına ilgi-
sinin yüksek olduğunu ifade ediyor. Her
pazarın ayrı dinamiklerinin olduğunu ve
incelenerek ona göre bir iş planı yapıl-
ması gerektiğinin altını çizen Helvacı-
oğlu, sözlerini şöyle sürdürüyor: 

“Alıcının yönettiği müzakereler
maalesef en sık karşılaştığımız hata
oluyor. ‘Yeter ki franchise vermiş olalım’
yaklaşımıyla, yanlış adaylara, marka için
dezavantajlı franchise sözleşmeleri ile
marka teslim ediliyor, sonra yaşanan
pişmanlıklar ise kimi zaman telafi edile-
miyor. Tam tersi, hazırlıksız olma hali,
profesyonel alıcılar tarafından amatör
bulunabildiği için, belki de marka için
büyük bir fırsat
olabilecek iş bir-
liği şansları kaçı-
rılıyor.” 

Diğer bir hata
ise yurtdışında
franchise’lara ye-
terli destek veril-
memesi. Merkez
bu konuda bir ya-

KAPAK KONUSU
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AYCAN HELVACIOĞLU
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pılanma içine girmediğinde, franchise’ın
başarısı ihtimallere kalıyor.  Helvacıoğlu,
“Maalesef bu durum o kadar sık görülüyor
ki, özellikle Körfez ülkesi yatırımcıları bu
konuda yaşadıkları kötü deneyimlerden
ötürü Türk markalarına biraz çekince ile
yaklaşıyorlar ve Avrupalı markaları bu an-
lamda daha güvenilir buluyorlar” diye ko-
nuşuyor. 

Haberimizde yurtiçinde de yurtdı-
şında da franchising vererek büyüme
planları yapan 56 markanın hedeflerini
araştırdık. Yeme içme sektörünün ağırlıklı
olduğu bu 56 marka 2019 yılında yurtdı-
şında master franchise yöntemiyle 577
şube açacak. 

YURTDIŞINDA 200 MAĞAZA HEDEFİ
Atasay yurtdışında toplam 17 mağa-

zası ile faaliyet gösteriyor. 3 mağaza
Irak’ta, 1 mağaza Kıbrıs’ta, 12 mağaza Du-
bai’de, 1 mağaza ise Katar’da bulunuyor.
Şirketin hedefi yurtdışında toplam 200
mağazaya ulaşmak. Franchise Bölge Mü-
dürü  Furkan Köylüer, “2019 yılında 7 ma-
ğazayı Birleşik Arap Emirlikleri’nde, 2 ma-
ğazayı Irak’ta, 4 mağazayı Katar’da, 3
mağazayı Umman’da, 1 mağazamızı Lon-
dra’da, 1 mağazamızı Paris’te, 4 mağaza-
mızı Balkanlar’da, 10 mağazamızı Alman-
ya’da olmak üzere toplam 32 mağaza aç-
mayı hedefliyoruz” diyor. Etiler Marmaris
de bu yıl itibariyle yurtdışına master
franchise vermeye başlayacak. Etiler
Marmaris Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmed Nureddin Çevik, “Yurtdı-
şında, ABD, Dubai ve Romanya’da
master franchise sözleşmeleri imza-
ladık. Almanya’nın Frankfurt, Düssel-
dorf, Köln şehirlerinde ise bölgesel
master franchise sözleşmeleri yaptık.
Operasyonel süreçlerin tamamlanma-
sının ardından ilk şubeleri açacağız”
diye konuşuyor. Artık yerli pizza zin-
cirleri de yurtdışında marka olmayı
hedefliyor. Pizza Bulls, bu markalardan
biri. Şirket ilk yurtdışı açılımını 2018 yı-
lında İngiltere ile yapmıştı. Pizza Bulls Yö-
netim Kurulu Başkanı Cavit Can Kırbeyi,
2019 yılında İngiltere pazarında dört şube
daha açmayı hedeflediklerini belirtiyor.

Kırbeyi, 2023 yılında ise ABD ve Çin’e
açılacakları bilgisini veriyor.

BÖLGENİN İLK DÖNERCİSİ OLACAK
Suudi Arabistan’ın Taif şehrinde bir

şube ile hizmet veren Bereket Döner,
gelecek beş yıllık dönemde başta Suudi
Arabistan olmak üzere tüm Ortadoğu’da
Bereket Döner Restoran ve Bereket
Döner Durak’lar açmayı planlıyor. Be-

reket Döner CEO'su
Muhammet Nezif
Emek, Afrika, Orta
Asya, Türki Cumhuri-
yetleri,  Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti,
Makedonya ve Av-
rupa ülkeleri için gö-
rüşmelerinin devam
ettiğini söylüyor.

Hem Balkanlar da hem de Bulgaristan’a
açılmak için görüşmeler başlattıklarını
da belirten Emek, “2019 yılsonuna kadar
bu bölgede de yapmış olduğumuz fizibi-
lite çalışmalarını sonlandırıp Bereket
Döner Avrupa’nın ilk imzalarını atmış ol-

mayı hedefliyoruz. Yeni bir ülke ve pazar
olan Umman için sözleşmemizi imza-
ladık; Muskat’ta ülkenin ilk Bereket
Döner restoranının duyurusunu yapıyor
olacağız” diyor.

Yurtdışı açılımına Almanya ile baş-
layan Bursa Kebap Evi’nin Duisburg ve
Saarbrücken şehirlerinde toplam iki şu-
besi bulunuyor. Bu yıl yurtdışında Ame-
rika, Fransa ve İran’la master franchise

anlaşmalarını tamam-
ladıklarını belirten
Bursa Kebap Evi Yö-
netim Kurulu Başkanı
Cem Helvacı, 2019 yı-
lında İran’da 3, Ame-
rika’da Washington,
Fransa’da Metz’de
şube açacaklarını söy-
lüyor. Helvacı, “Dubai

Souk Madinat Jumeirah AVM’de ve Abu
Dhabi Deerfields Mall & One Stop Cen-
tre’da ise kendi yatırımlarımızla üç şu-
bemizi hizmete açtık. Toplam sekiz yeni
şubemizle 103 şube sayısına ulaşmayı
hedefliyoruz” diye konuşuyor. 
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Nelere dikkat etmeli?
Devletin yurtdışı destek programlarından restoran ve
kafeler de yararlanabiliyor. Yabancı bir ülkede
franchising sistemiyle şube açarken kuruluş
maliyetinden kira desteğine kadar birçok faklı konuda
hibe desteği almanız mümkün. Devlet desteklerinden
yararlanabilmek için öncelikle müracaat eden
markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması
gerekiyor. Ardından hedef pazarların en az birinde
markanızın tescil edilmesi şartı var. “Markamı
yurtdışında nasıl koruma altına alabilirim” sorusuna

verilecek cevap, onu hangi ülkelerde tescil ettirmek istediğinize bağlı
olarak değişebiliyor. Marka koruması “tescil” ile sağlanabiliyor.

Ülke seçiminde 8 kritik soru
1. Ülkenin demografik yapısı markayı temsil etmeye uygun mu?
2. Satın alma gücü üründeki fiyatlarla eşdeğer mi?
3. Pazarın derinliği ne kadar?
4. Kültürel farklar talebi azaltır mı?
5. Hangi ürünlere daha çok ağırlık vermeli?
6. Lokasyon seçimleri neler olmalı?
7. Pazarlama faaliyetleri farklılıklar gösterir mi?
8. Yasal işlemlerde olumsuzluk çıkar mı?

M. NEZİF EMEK CEM HELVACI
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Türkiye'deki dil okulları pazarı oldukça bü-
yük. Öyle ki her yıl Türkiye'de İngilizce öğ-
renmek için yaklaşık 300 milyon TL har-
candığı ifade ediliyor. 22 yıldır dil eğitimi
hizmeti veren ve Doğa Grup’un markaları
arasında yer alan English Time, geçtiğimiz
yıl itibariyle franchising vermeye başladı.
Markanın en büyük hedefi 81 ilde şube aç-
mak. Şu an 42 şubesiyle hizmet veren mar-
ka için 2020 hedefi Türkiye genelinde 100
şubeye ulaşmak. English Time Yönetim Ku-
rulu Başkanı Fatih Şimşek, “Bundan 10 yıl
önce Van şubesine ya da Elazığ şubesine
franchise verdiğimizde orayı denetleme
şansımız yoktu ama şu anda yeni yaptığı-
mız yazılımlarla, takip sistemleriyle, kam-
püs geliştirme ve denetim birimi adı altında
yaptığımız denetimlemelerle franchising
vermeye başladık. İstanbul’da aldığımız ba-
şarıyı, verimi aynı şekilde Van’da da gör-
mek istiyoruz” diyor. Fatih Şimşek, soru-
larımızı şöyle yanıtladı:

English Time’ın kuruluş öyküsünü kı-
saca anlatır mısınız?

English Time Dil Okulları 1997 yılında
eğitimci Fethi Şimşek tarafından getirildi.
Türk, eğitimin duayeni diye adlandırabi-
leceğimiz Fethi Şimşek Doğa Okulları’nın,
Kültür Eğitim Kurumları’nın, Okyanus Ko-
leji ve Era Koleji’nin de kurucusu aynı za-
manda. Bir dili öğrenmenin en iyi yolu ken-
di ana vatanı, biz bunu inkar etmiyoruz an-
cak herkesin yurtdışına gitme imkanı ol-
madığı için 1997 yılında English Time ku-
ruldu. Yabancı hocalarla eğitim veriyoruz. 

Kaç şubeye ulaştınız?
Şu anda 42 şubemiz var. Bugüne ka-

dar hep kendi şubelerimizi açma strateji-

siyle hareket ettik. 2018’in başında franc-
hising mantığıyla tüm Türkiye’de paylaş-
ma noktasıyla hareket etmeye başladık. O

günden bu yana yaklaşık bir buçuk yılda
12 tane yeni şubemiz oluştu. Ağustos so-
nuna kadar yaklaşık 10 yeni şubemiz da-

22 yıldır dil eğitimi hizmeti veren English Time franchising
sistemiyle şube sayısını artıracak. Türkiye’nin her yerinden
franchising talepleri aldıklarını söyleyen English Time Yönetim
Kurulu Başkanı Fatih Şimşek, 42 olan şube sayısını 2020 yılında
100’e ulaştırmayı hedeflediklerini ifade ediyor.

Burcu Tuvay /btuvay@ekonomist.com.tr

“2020’de 100 
şubeye ulaşacağız”

TIR’la Türkiye’yi geziyor “‘Şimdi Türkiye’de İngilizce Zamanı’
sloganıyla Türkiye genelinde bir tır etkinliği başlattık. Hedefimiz tüm Türkiye’de
temel anlamda en azından temel tanışma cümlelerini kurabilecek bir kişi sayısına
ulaşabilmek, eğitimler vermek, etkinlikler düzenlemek. İlk başta tatil bölgelerini
dolaşacağız. Hedefimiz tatile giden insanlarımıza tatilde dile ihtiyaç duydukları
anda, yanlarına giderek bu ihtiyaçlarını en azından 1-2 saatlik eğitimlerle
giderebilmek. Kelime yarışmaları düzenliyoruz. Survivor yarışmamız var çocuklara
yönelik. Bu etkinliklerin tamamı ücretsiz. Ayrıca birçok İngilizceyi öğrenmeye
yönelik oyunlar var. Üniversitelerdeki içerikler daha farklı. Üniversitelerde daha
çok, tır sahne haline geliyor. Müzisyenlerimiz, sunucularımız, DJ’lerimiz oluyor.” 
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ha katılacak aramıza. 2020 Eylül hedefimiz
ise Türkiye’de 100 şubeye ulaşmak. 

Hangi illeri hedefliyorsunuz?
Şu anda aslında Türkiye’nin tüm ille-

rinden talep alıyoruz. Biz 2018’e kadar
franchise sistemini uygulamadık. Bunu uy-
gulamamamızın sebebi, doğru bir eğitim
modeli doğru bir insanla bir araya gelme-
diği zaman doğru bir sonuç çıkmaz dü-
şüncesiydi. Bundan 10 yıl önce Van şube-
sine ya da Elazığ şubesine franchise ver-
diğimizde orayı denetleme şansımız yoktu
ama şu anda yeni yaptığımız yazılımlarla,
takip sistemleriyle, kampüs geliştirme ve
denetim birimi adı altında yaptığımız de-
netimlemelerle franchising vermeye baş-
ladık. İstanbul’da aldığımız başarıyı, veri-
mi aynı şekilde Van’da da görmek istiyoruz.
Amasya, Çorum, Kırıkkale, Uşak, Kütahya
yeni açılacak şubelerimizden birkaçı. 

Franchising verdiğiniz kişilerde aradı-
ğınız belli kriterler var mı? 

Diğer franchise veren firmalar daha çok
işin finansal kısmına bakıyorlar. Evet işin bir
finansal tarafı var mı, var. Ancak biz daha
çok eğitimci kimliğine bakıyoruz. Daha ön-
ce eğitimcilik yapıp yapmadığına bakarak,
kesinlikle eğitimci olmayana franchise ver-
miyoruz. 

Franchising koşullarınız hakkında bil-
gi verir misiniz?

Franchise giriş bedeli bölgenin nüfu-
suna, potansiyeline göre 50 bin ile 100 bin
TL arasında değişiyor. 

Biz okul olduğumuzu düşünüyoruz, dil
okuluyuz diyoruz. Dil okulu olarak devam
ettiğimiz için her franchise’ımızı bir kam-
püs olarak görüyoruz. Burada yatırım ma-
liyetimiz 200 bin ile 250 bin TL arasında de-
ğişiyor. Minimum 8 derslik istiyoruz. 

Şubelerde kaç kişiye istihdam sağla-
nıyor?

Şu anda toplam şu iki tane şubede sa-
dece eğitim danışmanı olarak adlandırdı-

ğımız yaklaşık personel sayısı 220 ile 230
arasında. Bunun dışında da tüm Türkiye’de
450 eğitimcimiz var. 

Yatırımın geri dönüşü ortalama kaç yıl
sürüyor?

İşletmenin, işletmecinin veya bölgenin
durumuna göre değişiyor. Ama şu var ki-
mi yatırımcımız daha kampüsünü açmadan
yatırımını geri almayı başardı. 

Nasıl oluyor? 
Biz öğrencilerden aldığımız avanslar-

la sermayemizi döndürüyoruz. Tabelayı tak-
tığımız yerlerde ilk etapta 100 tane kayıt al-
dığımız zaman bu 100 tane kayıtla aslında
bütün yatırım maliyetini karşılayabiliyoruz.
Ortalama olarak baktığımızda bizim yatırı-
mızın dönmesi 1 – 1,5 yıl arasında değişi-
yor.

Bir şubenin aylık cirosu ya da ciro he-
defi nedir?

İstanbul genelinde yaklaşık aylık 400
bin TL ciro yapan şubelerimiz var. Anado-
lu’da da aşağı yukarı 250-300 bin TL ara-
sında ciro yapılıyor ve her yıl bunun üstü-
ne yüzde 10 artış hedefleniyor. Yüzde 20-
ile yüzde 30 arasında değişen kar marjıy-
la çalışıyoruz. Şubelerimizde ciro üzerinden
bir pay alıyoruz, yüzde 3 gibi bir merkez pa-
yımız var. Bunun dışında herhangi bir üc-
ret almıyoruz.

Şubelerinize ne gibi destekler ağlıyor-
sunuz?

Dediğim gibi biz bugüne kadar merkez
yapısıyla hareket ettiğimiz için kendi şu-
belerimize verdiğimiz tüm hizmetleri as-
lında bundan sonra franchise’lara da ver-
mek, franchise verdikten sonra bu hiz-
metleri götürebilme stratejisi geliştirdik. Bu-
nunla ilgili kampüs geliştirme ve denetim
birimini kurduk. Milli Eğitim Bakanlığı iş-
lemleri ile ilgili her türlü desteği sağlıyoruz.
Call center desteği veriyoruz. Özellikle ye-
ni açtığımız şubelerde ve devamında da sis-
tematik olarak bütün kampüslerimizin ol-
duğu yerlerde data araması ve yönlendir-
me yapılıyor. Biz burada yabancı eğitim ko-
ordinatörlerimizle bütün şubeleri gezip
oradaki eğitim kalitesini görüp ona göre
standartları tekrardan değiştirebiliyoruz,
güncelleyebiliyoruz, düzeltebiliyoruz. Bunun
dışında hukuksal olarak verdiğimiz destekler
de var.

FATİH ŞİMŞEK
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Girişim öyküleri arasında yola çıkılan fikir ile
varılan nokta arasında genellikle bir makas
değişimi olabiliyor. Kadın girişimci Çevrem
Campbell’in girişim öyküsü de girişimcilere
örnek olacak nitelikte bir öykü. Robert Ko-
lej’i bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi
İktisat bölümüne giren Çevrem Campbell, bu
bölüme devam etmek yerine beş yıl boyunca
tekstil üretimi yapan aile şirketinde çalışıp
bunun yanı sıra müzik ve dans etkinlikleri
düzenledi. 2002 yılında üniversitede etkin-
lik yönetimi okumak için Londra’ya giden
Çevrem Campbell, ilk yılın sonunda bölü-
münü işletmeye çevirdi. London Metropo-
litan Üniversitesi’nden mezun olduktan
sonra yüksek lisansını tamamlamak için Cass
Business School’a giren Çevrem Campbell,
doktoraya devam etmeyi düşünürken, Mor-
gan Stanley’den gelen teklifle 8 yıl boyun-
ca finans sektöründe çalıştı. Finansal ana-
list, proje yöneticisi ve iş geliştirme müdü-
rü olarak yatırım bankalarının ve diğer fi-
nansal kuruluşların farklı bölümlerinde gö-
rev aldı. 2014’ün sonunda danışmanlık şir-
keti açmak üzere işten ayrıldığını belirten
Çevrem Campbell, zaman içerisinde girişim
fikrinin evrilerek ‘Akıllı Baykuş’ çoklu fayda
sistemine dönüştüğünü söylüyor. Çevrem
Campbell girişim öyküsünü şöyle anlatıyor:

Şirketinizin adı nedir, hangi alanda
hizmet veriyorsunuz? 

Şirket adı Hunting Owl Limited. Türk-
çeye çevrildiğinde Avlayan Baykuş olan şir-
ket isminin Türkiye’ye uymayacağını dü-
şündüğümden marka adı olarak ‘Akıllı Bay-
kuş’ ismini kullanmaya karar verdim. As-
lında kendi işimi yapacağımı, 4-5 yaşların-
da yazları gittiğimiz sitedeki sokaktaki boş
şişeleri bakkala götürüp karşılığında para
aldığım ve aldığım parayla da şeker, sakız
alıp sitedeki arkadaşlarımla paylaştığım
günlerden beri biliyorum.  Ne var ki; Akıllı
Baykuş sistemini kurmaya 2014 yılının so-
nuna doğru karar verdim. Şirketi kurarken,
açıkçası çok büyük bir zorluk yaşamadım
ama sonrasında yaşadım. Yaşamamın da
nedeni kurmak istediğim sistemin aracı ola-
rak kullanacağım platformun, alanım dı-
şında olan teknolojik bir ürün olması ve bu

konuda beni tamamlayan teknik bir orta-
ğımın olmamasıydı. Platformu geliştirme-
si için anlaştığım ekip teknik yetersizlikle-
rinden dolayı yazılımı tamamlayamadı ve bu
benim iki yılıma mal oldu. Kasım 2018’de
www.akillibaykus.com platformunu açma-
yı başardım. Platform sanat, spor, müzik,
dans, gastronomi, sağlık, moda, yabancı dil,
felsefe gibi ilgi alanlarında hizmet veren-
leri, alanları, bu alanlardaki projelere ve ye-
teneklere destek olmak isteyenleri buluş-
turuyor. Hizmetler modülü, geliri bağışla-
nan hizmetler modülü ve sponsorlu hiz-
metler olmak üzere üç farklı modülü bulu-
nuyor.

Hizmet veren olarak sistemde belirtilen
üç farklı hizmet modülü nasıl kullanılıyor?

Hizmetler Modülü: Piyano öğretmeni-
siniz, ders vermek ya da dinletilerde çalmak
istiyorsunuz. Akıllı Baykuş’ta hizmet veren

Kadın girişimci Çevrem Campbell, Robert Kolej’den İngiltere’ye uzanan eğitim serüveninin
ardından finans sektöründeki kariyerini danışmanlık şirketi kurmak üzere bıraktı. Campbell,
danışmanlık şirketi açmak üzere çıktığı yolda fikrinin evrildiğini ve ‘Akıllı Baykuş’ çoklu fayda
sistemine dönüştüğünü söylüyor. Akıllı Baykuş platformu sanat, spor, müzik, dans, gastronomi,
sağlık, moda, yabancı dil, felsefe gibi ilgi alanlarında hizmet verenleri, alanları, bu alanlardaki
projelere ve yeteneklere destek olmak isteyenleri buluşturuyor.

Levent Gökmen Demirciler /lgokmen@ekonomist.com.tr

Çoklu fayda 
sistemini kurdu

“İşinizin piyasasını iyi ölçün”
“Yapmak istediğiniz işin piyasasını çok iyi araştırmak önemli. Eğer olmayan bir şey
yapıyorsanız da buna gerçekten ihtiyaç var mı, nasıl bir eksikliği giderir, faydaları
neler olur ölçüp biçmek lazım. Bunu yapmak için vaktinizin ve durumunuzun uygun
olduğundan emin olmalısınız. Benim iki küçük çocuğum var. Zorlandığım zamanlar
oluyor. Devamlı seyehat bunların başında. Duygusal olarak, iyi bir şeyler yaptığıma,
sonucunun birçok insana faydalı olabileceğini düşünerek üstesinden geliyorum.” 
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hesabı oluşturup, bu alanda hizmet almak
isteyenlerin lokasyon bazlı ya da online ko-
layca size ulaşmasını ve rezervasyon yap-
masını sağlıyorsunuz. Kendinizle ilgili ser-
tifika diploma gibi bilgileri de platformda
paylaşabilirsiniz. Piyano derslerinizi ister
kendi yerinizde ister öğrencinizin yerinde
verebilirsiniz. Yabancı dil, yaşam koçu gi-
bi alanlarda derslerinizi ve seanslarınızı di-
lerseniz online da verebilirsiniz.

Geliri Bağışlanan Hizmetler Modülü:

Hizmet modülündeki gibi yalnız satılan hiz-
metten elde ettiğiniz gelirin yüzde 1’i ile
100’ü arasındaki bir bölümünü, kar amaç-
sız bir kuruluşa ya da projeye bağışlayabi-
liyorsunuz. 

Sponsorlu Hizmetler: Çok farklı senar-
yolar için destek ve dayanışma modülü ola-
rak kullanılır. Örneğin, piyano öğretmeni-
siniz ve çok yetenekli bir öğrenci keşfetti-
niz. Yalnız öğrencinin ders alacak parası, si-
zin de bunu ücretsiz yapabilme şansınız yok.

Sistemde kolayca proje oluşturup kitle
fonlaması alabilirsiniz. Yurtdışına eğitime
gitmek isteyen bir sanat öğrencisisiniz, yi-
ne bir proje oluşturup, örneğin huzurevin-
deki misafirlere seramik dersi verip, bunun
için kitle fonlaması yapıp gelirinizle eğitim
masraflarınızı karşılayabilirsiniz. Geliri ba-
ğışlanan ve sponsorlu hizmetler çoklu fay-
da sistemimizin en önemli araçlarıdır. Hiz-
metler dışında platformu ayrıca sosyal
gruplar kurmak ve katılmak için kullanabi-
lirsiniz. Böylece sizinle aynı hobileri payla-
şan aynı alanlarda bilgi ve deneyim sahibi
olmak isteyen komşularınızla tanışma fır-
satı yakalamış oluyorsunuz.  

Şirketiniz kurulduğundan bu yana ne-
reden nereye geldi, hedefleriniz neler?

Platformun ilk fazı, yani sadece hiz-
metler modülü tamamlanalı 7 ay oldu; ha-
la yazılım devam etmekte. Sponsorlu hiz-
metleri üyelerimiz daha fonksiyonel olarak
kullanabiliyor. Şu an geliri bağışlanan hiz-
metlerle aynı modülde. Akıllı Baykuş Ara-
lık’tan beri çok güzel projelere vesile oldu.
Tebessüm Kahvesi’ndeki down sendromlu
arkadaşlarımızla Master Chef yarışmacıla-
rı platform üzerinden gastronomi works-
hopu organize ettiler ve bütün geliri Üskü-
dar bölgesindeki dar gelirli ailelere Üskü-
dar Aşevi aracılığıyla bağışlandı. Worksho-
pa sosyal hizmetlerin korumasındaki okul-
lardan çocuklarımız da katıldı. 

Hayata Sarıl Derneği’nin lokantasında
youtuber İdil Yazar’la yapılan başka bir
workshopla evsizlere 400 tabak yemek da-
ğıtılması sağlandı. Devlet sanatçımız piya-
nist Gülsin Onay’ın tamamen gönüllü ola-
rak Ataşehir Belediyesi ve Zuhal Müzik’le be-
raber organize ettiği piyano resitaliyle
bölgedeki devlet okullarında okuyan ço-
cuklar müthiş bir konsere gitmiş oldular. Ay-
rıca Gülsin Onay’a sorular sordular. Platform
üzerinden yapılan sponsorluk çalışmasıyla
da toplanan rakamla bölgedeki en ihtiyacı
olan okullardan birine müzik odası yapıl-
makta ve bu odada çocuklara gönüllü ve de-
vamlı dersler verileceğini umuyoruz. Böy-
le bir sistem olmadığı için anlatması biraz
güç oluyor ama insanlar ilgili. Kullanıcı sa-
yımız artıyor. Hedefimiz 2020 itibariyle duy-
mayanın kalmaması ve sistemin kendi ken-
dini döndürebilir hala getirmesi. 

ÇE
VR

EM
 C

AM
PB

EL
L

BAYKUS_EKO_girisim_TEMMUZ.qxp:Layout 1  7/19/19  2:45 PM  Page 2



TEMMUZ 2019

TEKNOLOJİ

16

Temelleri 1927 yılında Nurettin Usta tara-
fından bir marangoz atölyesi olarak Anka-
ra’da atılan Nurus, Ankara Sanayi Odası’na
kayıtlı ilk kadın sanayici olan kızı Birten Gök-
yay ve eşi Akın Gökyay’ın işi devralmasıyla
gelişmesini sürdürdü. 1990’lara gelindiğin-
de ise ailenin üçüncü kuşak temsilcileri Re-
nan ve Güran Gökyay kardeşler Nurus’u dün-
ya çapında tanınan uluslararası bir marka ha-
line getirdi. Nurus’u ofis markası olarak de-
ğil bir AR-GE şirketi olarak konumlandıran
Gökyay kardeşler, geleceğin teknolojik çö-
zümlerini üretiyor. Nurus bugün, katma de-
ğerli ürünlerini iç pazarın yanı sıra Abu Da-
bi’den Hindistan’a, İtalya’dan Yeni Zelanda’ya
kadar 50'den fazla ülkeye ihraç ediyor. Bu
yılı yüzde 20 büyüme ve 200 milyon TL’lik
ciro ile kapatmayı planladıklarını belirten Nu-
rus Yönetim Kurulu Üyesi Güran Gökyay,
“Açık ofis ortamından ayrılmadan bireysel
çalışmaların, video konferansların ve takım ça-
lışmalarının gerçekleştirilebileceği ‘Calma Akus-
tik Pod’lar geliştirdik. Odaklanabilmeye ve

Bu yılı yüzde 20’lik büyüme ve 200 milyon TL ciro ile
kapatmayı planlayan Nurus, geleceğin ofislerini tasarlıyor.
Son olarak geliştirdiği ‘Calma Akustuk Pod’ların patentini Çin’e
satan şirket, Çin pazarında etkinliğini artırmayı planlıyor.

Özlem Bay Yılmaz / obay@ekonomist.com.tr

Akustik pod’un
patentini Çin’e sattı

Yurtdışı payı yüzde 65’e çıktı Şirket bugün, birçok kurum ve
kuruluşun ofislerindeki dönüşümü üstlenmiş durumunda. Bunlar arasında
Beşiktaş Standı’nın locaları da var Medipol Üniversitesi’nin binası da. Daha önceki
yıllarda işlerinin yüzde 40’ını yurtdışı projelerin oluşturduğunu, bu yıl ise
yurtdışının payını yüzde 65’lere çekmeyi planladıklarını ifade eden Güran
Gökyay, şöyle konuşuyor: “Geliştirdiğimiz ürünler sadece Türkiye'de değil
yurtdışında da yoğun ilgi gören ürünler. AR-GE ve tasarımlara bütçemizin yüzde
5’ini ayırıyoruz. Üretimimizi Ankara Sincan’daki 45 bin metrekarelik tesisimizde
gerçekleştiriyoruz. 500 kişiye istihdam sağlıyoruz.”

yacının sadece yüzde 1’ini ithal eden Çin’e sat-
tık. Çin gibi bir ülkeye teknoloji transfer ediyor
olmak gurur verici” diyor.

Malezya’da büyüyecek
Şirket, Çin pazarını Türkiye üzerinden

beslemeye devam edecek. Malezya’ya da lo-
jistik üs kuran Nurus,  iş yeri mobilyasının
yüzde 80’ini ithal eden bu pazarda da et-
kinliğini artırmayı planlıyor.  Akustik pod üre-
timinde dünyadaki en büyük ilk üç üretici-
den biri olmayı hedeflediklerini belirten Gü-
ray Gökyay, ürünle ilgisi şunları anlatıyor:
“Kalabalık ve büyük ofislerde odaklanarak
çalışmak, anlık toplantılar ya da dinlenmek
için en ideal ve sakin ortamı sağlayan akus-
tik pod’lar; dört farklı tasarımdan oluşuyor;
Bunlar; kişisel görüşmeler, video konfe-
ranslar, kısa süreli yoğun çalışmalar, hızlı top-
lantılar, takım çalışmaları ve beyin fırtına-
ları için sağlıklı yaşam alanları sunuyor. Akus-
tik pod’lar tekerlekleri sayesinde ortak pay-
laşımlı tüm alanlarda dilediğiniz yere koyu-
labilme özelliğine de sahip.”

IGA için 26 bin koltuk 
92 yıllık tecrübeye sahip olan şirket ulus-

lararası rakiplerini geride bırakarak İstanbul Ha-
valimanı’nın da koltuklarını tasarladı. Yeni ha-
valimanında 26 bin terminal koltuğu bulunan
Nurus,  bu proje ile bir seferde teslim edilen en
büyük koltuk işini üstlenmiş oldu. İGA için din-
lenme koltukları da tasarladıklarını söyleyen Gü-
ran Gökyay, yaklaşık 500 adetlik bir dinleme kol-
tuğu teslim edeceklerini belirtiyor. Gökay, yurt-
dışında ise Bahreyn, Kuveyt, Gana, St Peters-
burg, Makedonya, Kuveyt havalimanlarının
koltuklarında Nurus imzası bulunduğunu kay-
dediyor. 

konsantre olabilmeye imkan veren, ofislerde ses-
siz devrim yaratacak yeni bir tasarıma imza at-
tık. Bu ürünün patentin, dünyada mobilya ihti-
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AYDINLATMA

Türkiye’nin en büyük entegre dekoratif ay-
dınlatma fabrikasına sahip olan Ankara mer-
kezli Bahar Aydınlatma, İstanbul’da açtığı ma-
ğaza ve ofisle ihracat kanallarını artırmayı he-
defliyor. 1986’da Bahri Yılmaz tarafından ku-
rulan şirkette ikinci jenerasyonu temsil eden
Yılmaz’ın yeğeni Kürşad Ayanlar, “Yeni dö-
nemde ciromuzun yüzde 40’ına ulaşan ihra-
catı artırmayı planlıyoruz. Yabancı müşterile-
rimizi İstanbul’daki mağaza ve ofisimizde ağır-
layacağız” diyor.

Ankara'da 250 metrekare mağaza ve 250
metrekare atölye olarak başlayan Bahar Ay-
dınlatma’nın hikayesi, bugün 208 kişinin ça-
lıştığı 16 bin 500 metrekarelik kapalı üretim
alanına sahip bir fabrikaya dönüşmüş du-
rumda. Şirketin ana çalışma alanını otel, res-
toran, AVM, kongre ve iş merkezlerinin oluş-
turuyor.

‘Terzi usulü’ üretim
Terzilik usulü gerçekleştirilen üretim kris-

talden metale, ahşaptan polyestere ve sera-
mikten cama birçok malzemeyi içeriyor. Şir-
ket, dekoratif aydınlatma üretimi alanında bil-
hassa yurt dışı projelerde "Custom made “ ola-
rak tabir edilen projeye özgü özel ürün oluş-
turma alanında, güçlü tasarım ve üretim kad-
rolarıyla büyük projelerin çözüm ortağı ko-
numunda.

ODTÜ İnşaat mühendisliği bölümünde li-
sans ve yüksek lisans yaptıktan sonra 2 yıl mü-
hendislik yapan Kürşad Ayanlar, daha sonra
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aile işi olan Bahar Aydınlatma’da karar kılmış.
Şirketin kurucusu olan dayısı Bahri Yılmaz’ın
yanında sektöre giriş yapan Ayanlar, Bahri Yıl-
maz’ın genel müdürlüğe devam ettiği şirket-
te Genel Müdür Yardımcısı olarak görev ya-
pıyor. Bahar Aydınlatma’da beyaz ve mavi ya-
ka toplam 218 kişi çalışıyor. Türkiye’de ay-
dınlatma sektörünün büyüklüğünün yaklaşık
350 milyon dolar seviyesinde olduğunu söy-
leyen Ayanlar, sektörün ihracat potansiyeline
dikkat çekerek, “Özellikle körfez ülkeleri Tür-
kiye için son yıllarda büyük bir potansiyel ta-
şıyor” diye konuşuyor. 

Ankara’da 33 yıldır faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük entegre dekoratif aydınlatma üreticisi
Bahar Aydınlatma, ihracat pazarlarında daha aktif olmak için İstanbul’da mağaza ve design ofis açtı.
Şirketin ikinci nesil yöneticisi Kürşad Ayanlar, “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumun
ihracatta yarattığı avantajı mümkün olduğunca yoğun ve agresif kullanmak istiyoruz” diyor.

Aram Ekin Duran / eduran@ekonomist.com.tr

İstanbul’da 
mağaza ve ofis açtı

50 milyon TL ciro hedefi
Bahar Aydınlatma, 2018 sonu itibariyle ci-

rosunun yaklaşık yüzde 40’ını ihracattan el-
de ediyor. Şirket,yoğunlukla körfez ülkeleri, Ka-
tar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan,
Fas, ayrıca İngiltere ve Almanya’ya da ihracat
yapıyor. 2018’i 40 milyon TL ciro ile kapat-
tıklarını kaydeden Ayanlar,  “2019’da ise 18 mil-
yon TL ihracat ve toplam 50 milyon TL ciroya
ulaşmayı hedefliyoruz”  diyor.  Yeni dönem-
de farklı ihracat pazarlarına açılmak istedik-
lerini, bu nedenle İstanbul Hom Design Cen-
ter'da bir mağaza ve design ofis açtıklarını an-
latan Kürşad Ayanlar, şunları söylüyor: “Ül-
kemizin içinde bulunduğu ekonomik durumun
ihracatta yarattığı avantajı mümkün olduğunca
yoğun ve agresif kullanmak istiyoruz. İstanbul'a
açılma kararımız arkasında İstanbul’un bir dün-
ya ve ortadoğu başkenti olması sebebiyle sa-
hip olduğu merkeziyet durumunun işimizde-
ki yurtdışı projelere yakın ve ulaşılabilir olma
noktalarında getirdiği katkı bulunuyor.” 

KÜRŞAD AYANLAR
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Toplu yemek sektöründe 1980’li yıllardan
beri hizmet veren Parıltım Yemek Yönetim
Kurulu Başkanı Necat Aydın, markasını
yurtdışına taşıyor. 300 milyon TL cirolu şir-
ket, İstanbul Beykoz’da yer alan yemek te-
sisini Romanya Bükreş’e de taşıyacak. 2
milyon TL yatırımla ikinci tesis yatırımını
Bükreş’te yapan şirket, burada 5 bin kişi-
yi doyuracak. Mart ayında yatırımını ta-
mamlayan ve Romanya’nın önümüzdeki yıl
ciroya 5 milyon Euro’luk bir katkı sunma-
sını beklediklerini dile getiren Necat Aydın,
“Romanya’nın son dönemde hızlı geliştiğini
fark ettik ve Türkiye’den önemli yatırım-
lar çektiğini gördük. Bu pazarda potansi-
yeli görünce burada Türk şirketleri başta
olmak üzere bütün fabrikalara hizmet ve-
ren bir yemek fabrikası kurulması gerek-
tiğini düşündük” diyor. Şu an Romanya’da
günde bin kişilik yemek yapıldığını, kısa bir
süre önce Eti’nin Bükreş’teki yatırımının ha-
yata geçirmesiyle 4 bin kişiyi daha doyu-
racaklarını kaydeden Aydın, şunları söy-
lüyor: “Romanya’da 2020’ye kadar 10 bin
kişiyi doyurmayı planlıyoruz. Romanya’da
personel yemek ücretini ödüyor ve her ka-
bın ücreti ayrı. Mekan ve enerjiyi iş veren
sağlıyor, yemek ücretini çalışan ödüyor. Bu
pazarın daha da gelişmesinin önünde bir
engel olsa da biz girişimlerimizi sürdüre-
ceğiz. Orada yemek isteyenler için helal ye-
mek birimi de kurduk. Küçük işletmelere
burada helal yemek de yapılacak.”

Balkanlarda büyüyecek
Yıllık 150 bin kişiye hizmet sunan Pa-

rıltım Yemek, 2018’i 300 milyon TL ciro ile
kapattı. 2019 yılı içinse büyüme hedefini

Yemek sektöründe 35 yılı geride bırakan Parıltım Yemek
Yönetim Kurulu Başkanı Necat Aydın, lezzeti yurtdışına taşıdı.
Romanya Bükreş’te yemek tesisi kuran Aydın, 2 milyon TL
yatırımla hayata geçirdiği yemekhaneden günlük 5 bin kişiyi
doyuracak yemek çıkaracak. 

Sibel Atik /satik@ekonomist.com.tr

Romanya’da 5 bin 
kişiyi doyuracak

Öğrencilere koçluk eğitimi 
Necat Aydın, Parıltım Yemek’in aynı zamanda Özel Sektör Gönüllüleri Derneği
(ÖSGD)'nin sürdüğü Meslek Lisesi Koçları projesinin de paydaşlarından biri
olduğunu söylüyor. Parıltım Yemek gönüllülerinin ÖSGD'nden koçluk eğitimlerini
tamamladıklarını kaydeden Aydın, şöyle konuşuyor: “Parıltım Meslek Koçları her
okul yılının başlaması ile birlikte öğrencileriyle çalışmalarına başlarlar. Her yıl 13
öğrencimize kişisel ve mesleki eğitimler vermekteyiz. Bütün bu eğitimler kapsamı
ÖSGD tarafından belirlenmiştir. Derneğinin belirlediği modül derslerin yanı sıra
öğrencilerimiz ile her buluşmamızda çeşitli aktiviteler gerçekleştirmekteyiz.
Örneğin; sorumlu vatandaşlık konusunu irdelediğimiz gün Ataşehir Hayvan
Barınağı'nı öğrencilerimiz ile ziyaret ettik. Ekip çalışması günümüzde de ritim
atölyesi gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin hepsi ilgili lisenin aşçılık ve pastacılık
bölümlerinde eğitimlerini sürdürmektedirler. Sene içerisinde katılmak istedikleri
gastronomi yarışmalarında da Parıltım desteği devam etmektedir. Bu projeye
desteğimiz ile hem gençlerimizi sektöre hazırlamayı hem de ülkemize istihdam
konusunda yardımcı olmayı planlıyoruz.”

“Zengin menüler sadeleşmeli”
Türkiye’deki yemek menülerinin zen-

ginliğine işaret eden Necat Aydın, zorlu yıl-
da sağlıklı beslenmeye uygun menülerle
ilerlemek istediklerini ve müşterilerle bu
yönde görüşmeler yürüttüklerini anlatıyor.
Gıda enflasyonu karşısında maliyet kont-
rolü sağlamak istediklerini belirten Necat
Aydın, Türkiye’de yemeklerin zengin ol-
duğunu ve daha sadeleşmesi gerektiğini
söylüyor. Sağlıklı yaşama uygun kaloriyi
kapsayan menüler yapılabileceğini ve ma-
liyet dengesini bu şekilde sağlanabileceğini
ifade ededen Aydın, toplu yemek kavramını
tabldot anlayışından çıkararak özgün ve bu-

sınırlı tuttuklarını aktaran Necat Aydın,
yurtdışı girişimlerle 2023 yılında 1,5 milyar
TL ciro hedeflediklerini sözlerine ekliyor.
Yurtdışında Balkanlarda büyümeyi hedef-
lediklerini ve Bulgaristan ile Kosova’da yer
almak üzere çalışmalar yürüttüklerini ifa-
de eden Necat Aydın, Balkanlarda yeni ya-
tırım için arayışlarının sürdüğünü de dile
getiriyor. Aydın, “Şirket olarak hedefimiz
2023’e kadar 1 milyon kişiyi doyurup 1,5
milyar TL ciro el etmek. Bunun için de özel-
likle yurtdışı girişimlerimize hız verdik.
Özellikle Türk şirketlerin etkin oldukları Bal-
kan ülkeleri öncelikli yatırım alanımız” di-
ye konuşuyor. 
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tik hale getirdiklerine dikkat çekiyor. Ay-
dın, “Sektörde yemekçilik dönemi çok ge-
rilerde kaldı. Artık kendimizi işletmelerin
yiyecek ve içecek sorumluları gibi görü-
yoruz ve her ihtiyaca yönelik çözümler su-
nuyoruz. Dolayısıyla sağlıklı ve günlük ka-
lori ihtiyacını karşılayan menülerle müş-
terilere hizmet vermek isteriz. Bu yönde
görüşmeler de yapıyoruz” diyor.

Öte yandan yerinde yemek hizmetle-
ri, taşıma yemek hizmetleri, cafe, restau-
rant, toplantı ve mobil catering hizmeti gi-
bi müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm alan-
larda yiyecek içecek hizmeti sunduklarını
aktaran Necat Aydın, şirketin hızlı aksiyon
alma becerisi ve dinamik menüleriyle ra-
kiplerinden ayrıştığını belirtiyor. Toplu
yemek sektöründe butik marka haline gel-
diklerini ifade eden Aydın şunları söylüyor:
“Yönetim olarak bu işin mutfağından ge-

liyor, beklentileri ve talepleri biliyoruz. Bu
yüzden müşterilerimize en doğru menüleri,
doğru maliyetlerle sunabiliyor, hızlı aksi-
yon da alabiliyoruz.”

Öğrencilerin mutfağı keşfetmelerine
yönelik geliştirdikleri “Mutfağını Keşfet”

“Kitap bağışı bekliyoruz” 
Parıltım Yemek, okuyan nesiller yetiştirmek için de önemli bir sosyal sorumluluk
projesine imza attı. Şirket, Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Meşelik Köyü’nde kitap
okuma evi ve bilgisayar odası kurdu. Necat Aydın bu projeyi şu sözlerle anlatıyor:
“Meşelik Köyü’ndeki çocuklarımızın bilgi ve öğrenme merkezine yakın olmalarını
istedik. Köyün merkezinde yer alan bir köy evini kütüphaneye çevirdik. Bilgisayar
odasındaki bilgisayarlarımız bazı hayırsever dostlarımız tarafından hediye edildi.
Kim tarafından hediye edildiyse, bilgisayarın üstüne o kişinin ismini yazdık. Okuyan
nesiller yetiştirebilmek için herkesten kitap bağışı bekliyoruz. Kitap okuma
evimizde ne kadar çok kitap olursa o kadar çok çocuğumuzun ihtiyacını
karşılayabiliriz. Öğrencilerimizin mutfaklarını keşfetmelerine yönelik geliştirdiğimiz
Mutfağını Keşfet projesi ile de okullarda duyulara yönelik eğitimler veriyoruz.
Beslenme bilinci ve besin maddeleri konusunda öğrencileri bilinçlendirmeye yönelik
çalışmalar gerçekleştiriyoruz.”

projesine de değinen Necat Aydın, “Bes-
lenme bilinci ve besin maddeleri konu-
sunda öğrencileri bilinçlendirmeye yöne-
lik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Öğrenci-
lerimiz yaş gruplarına göre hazırlanan fark-
lı atölyelerde; öğrenciler mutfak ile etki-
leşime geçiyorlar ve duyularına hitap
eden aktiviteler ile interaktif bir gün ge-
çiriyorlar” diyor. Ana okul ve ilkokul için
olan atölyelerine “Dört Temel Tat”; orta-
okul için belirledikleri atölyelerine “Temel
Aromalar ve Lezzetlendiriciler” ve son ola-
rak lise sınıfları için belirledikleri atölye-
ye “Temel Pişirme Teknikleri” adı verdik-
lerini kaydeden Aydın, “Her atölye kendi
içerisinde istasyonlara bölünmüş haldedir
ve öğrencilerimizin birinci istasyondan baş-
layarak son istasyona kadar farklı dene-
yimler ve farklı tatlar yaşarlar” diye ko-
nuşuyor.

NECAT AYDIN
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Son dönemde Türkiye’de olduğu gibi, tüm dün-
yada da iş bulmak giderek zorlaşıyor. Bu nedenle
günümüzde iş hayatında üst düzey bir rekabet
yaşanıyor. Özellikle yeni mezunlar ve kısıtlı de-
neyimi olanlar için iş bulmak oldukça zor. İş dün-
yasında iyi bir yer bulabilmek için bireylerin ken-
dine has özelliklere ve onları rakiplerinden ayı-
racak donanımlara sahip olması gerekiyor. Ye-
ni mezunlar ve kısıtlı deneyime sahip olanlar ken-
dilerini rakiplerinden ayıracak özellikler kazan-
mak için farklı yollar deniyor. Bu noktada yurt-
dışında eğitim görmek, çalışmak ya da staj yap-
mak iş dünyasında parlamaya yardımcı oluyor.
İşverenlerin büyük çoğunluğunun yurtdışı de-
neyimi olan adayları işe aldığı, yurtdışında çalı-
şan ya da eğitim görenlerin diğer meslektaşla-
rına göre yüzde 25 daha fazla kazandığı yapılan
araştırmalarla ispatlanmış durumda. Hal böyle
olunca yeni mezunlar ve orta kademeli çalışan-
lar yurtdışı alternatifleri araştırıyor. Tam da bu
noktada Amerika açtığı staj programlarıyla iş ha-
yatına yeni atılacaklara güzel bir yol sunuyor.
Özellikle gastronomi mezunları ve aşçılar son dö-
nemde Amerika’dan gelen cazip tekliflerle fark-
lı deneyimler kazanma şansı yakalıyor. Yılda 50
bin kişinin faydalandığı staj programı Türkiye’deki
gastronomi mezunlarına özel açtığı kontenjan-
larla yeni mezunları çalışmaya davet ediyor. Bu
fırsat ile ABD’de hem iş deneyimi kazanmak hem
de kendi işini kurmak mümkün olabiliyor.

Lüks otellerde iş imkanı
Amerika’nın açtığı staj programı sayesinde

yeni nesil üniversiteli aşçılar ve gastronomi me-

zunları; dünyanın en iyi otellerinde, en iyi ekip-
lerle birlikte çalışarak kendilerini geliştirme fır-
satı buklduklarını söyleyen Oxford
House Genel Müdürü Deniz Akar,
“Açılan program kapsamında gas-
tronomi mezunları aylık 2500-
3500 Dolar arası maaş kazanıyor.
Dünyanın en iyi markalarında ça-
lışma fırsatı yakalayanlar yurtdı-
şında iş yapma biçimlerini öğreni-
yor, vizyonlarını geliştiriyor ve ken-
dilerini iş dünyasında konumlan-
dırmanın yollarını öğreniyor”di-

‘Fırsatlar Ülkesi’ ABD, Türkiye’deki gastronomi mezunlarını dünyanın en iyi otellerinde çalışmaya
davet ediyor. Yeni mezunlar ya da 3 yıllık aşçılık deneyimi olanlar Amerika’nın açtığı staj
programı ile aylık 2500-3500 Dolar arası maaşla işe başlıyor. 

Nil Dumansızoğlu / ndumansızoğlu@capital.com

Türk aşçılara ABD’den 
cazip teklif

yor. Amerika’da nerelerde çalışılacağı konusu-
na değinen Akar, The St. Regis, Four Seans Ho-
tel, Sheraton, The Ritz – Carlton, JW Marriott Aus-
tin, Omni Dallas Hotel, Courtyard Marriott Re-
sidence Inn Downtown Austin, Westin Austin
Downtown gibi üst segmentteki otellerde çalış-
ma imkanı olduğunu söylüyor.

ABD’de iş kurmak mümkün
Staj boyunca kurulacak bağlantılarla ABD’de

iş kurmanın da mümkün olduğunu dile getiren
Akar şöyle konuşuyor: “Ekonomi yapmayı ba-
şaranlar ise önemli bir birikimle yurda dönebi-
liyor. Aylık 500 Dolar gibi bir meblağ biriktirmeyi
başaranlar bir yılın sonunda 30 bin liraya yakın
bir birikim yapıyor. Bu birikimi yapmak da zor
değil. Ayda 800 Dolar kiraya, 500 Dolar yeme-
içmeye, 1000 dolar diğer harcamalar ve sosyal
hayatında gezmek dolaşmak için dahi harcasa
bile ellerinde 500 Dolar birikim yapacak para ka-
lıyor. Durum böyle olunca Amerika’nın açtığı staj
programları çok daha cazip bir hale geliyor. Ame-
rika’da staj yapanlar birikimleri 

DENİZ AKAR
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Türkiye’nin ilk plastik bahçe mobilyaları üreti-
cilerinden Siesta’nın temelleri 1978 yılında atıl-
dı. İhracat ağırlıklı çalışan şirket, 2018 yılını ih-
racatta yüzde 10 artışla kapattı. Türkiye İhra-
catçılar Meclisi (TİM) rakamlarına göre, Türkiye’de
sektöründe en çok ihracat yapan firma olarak
yer alan şirket, dış pazarlardaki etkinliğini her
geçen yıl artıyor. Öyle ki üretiminin yüzde 70’ini
yaklaşık 100’ün üzerinde ülkeye ihraç ediyor.
Fransa, İspanya, Almanya, Yunanistan, İtalya ve
Hollanda başta olmak üzere AB ülkeleri, ABD ve
Avustralya’ya ihracat gerçekleştiriyor. 2019 yı-
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lında da yüzde 10 büyüme hedeflediklerini be-
lirten şirketin yönetim kurulu başkanı Tuncay Işıl-
dar, ‘2018 yılını 160 milyon TL ciro ile tamam-
ladık. Bu rakamın 120 milyon TL’lik rakamını ih-
racat oluşturuyor. Geçen yıl yüzde 12 oranıyla en
çok ihracatı Fransa’ya yaptık. Bu yılki hedefimiz
ise, Kuzey Amerika başta olmak üzere Güney
Amerika ve Avustralya’da büyümek’ diyor.

7 kıtaya ihracat
Siesta bugün 7 kıtada 100’ün üzerinde ül-

keye ihracat yapan firma. Global marka olmayı

Üretiminin yüzde 70’ini 100’ün üzerinde ülkeye ihraç eden
Siesta, geçen yılı 160 milyon TL ciro ile kapattı. Bu yıl yüzde
10 büyüme planlayan şirket, önümüzdeki dönemde Kuzey
Amerika, Güney Amerika ve Avustralya’da etkinliğini
artırmayı hedefliyor. 

Özlem Bay Yılmaz / obay@ekonomist.com.tr

100 ülkeye bahçe 
mobilyası satıyor

Euroleague Basketbol’un resmi sponsoru oldu Yurtdışında
katıldığı fuarlar, yurtiçinde gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ve kültür-
sanat çalışmalarına sağladığı katkılarla marka bilinirliliğini artıran Siesta, 2018
yılının ekim ayında, Euroleague Basketbol ile anlaşma imzalayarak, 2018-2019
sezonun resmi sponsoru oldu. Siesta, bu sponsorluk anlaşmasıyla da Avrupa’da
ve Türkiye’de markalaşma sürecine katkı sağlamayı hedefliyor. 

hedefleyen şirket, önümüzdeki yıllarda 25 mil-
yon doların üzerinde ihracat yaptığı ülke sayı-
sını artırmayı planlıyor. Avrupa ve ABD ağırlık-
lı olarak dış Pazar ağırlıklı büyümeye odaklan-
dıklarını dile getiren Tuncay Işıldar, “iç piyasa-
da da kayıt dışı üretim ve haksız rekabete rağ-
men büyümeye devam edeceğiz’ diyor. Şirket bu-
gün İstanbul Büyükçekmece’deki 40 bin met-
rekare alan üzerine kurulan tesisinde yıllık 1.5
milyonun üzerinde üretim gerçekleştiriyor. 35 bü-
yük kapasiteli enjeksiyon makina parkuru ile plas-
tik mobilya sektöründe Avrupa’nın en büyük kap-
asitelerinden biri olarak ta-sarımlarını hayata ge-
çiren şirket, ÜR-GE ve AR-GE altyapısıyla ürün
geliştiriyor. Dış mekân bahçe mobilyalarının ya-
nı sıra iç mekânda, oturma alanları, salon ve mut-
fak alanları için de farklı kategorilerde ürünler
de üreten Siesta’nın koleksiyonlarını İtalyan ve
Türk tasarımcılar hazırlıyor.

İstanbul’da yeni bir showroom açmayı plan-
ladıklarını belirten Tuncay Işıldar, “Yeni show-
room’umuzla markamızı otellere ve son kulla-
nıcıya daha iyi tanıtmayı amaçlıyoruz. AR-GE ça-
lışmalarına ciromuzun henüz yüzde 0,5’ini ayı-
rıyoruz. Yeni yatırımlarımızla bu payı daha da
yükseltmeyi hedefliyoruz” dile anlatıyor.
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Özgür Duruöz ve Erdem Işık, Turkcell’in tek-
noloji departmanında çalışan iki profes-
yonelken girişimcilik dünyasına adım at-
maya karar veren iki isim… Kurumsal şir-
ketlerin aldığı oto yıkama ve otopark hiz-
metlerinin ödeme sistemini kolaylaştıran
bir uygulama geliştiren ve Türkiye’de 76
şehirde 400’e yakın noktada hayata geçi-
ren bu iki girişimci ruh, bu girişimle ku-
rumsal girişim sermayesinin (CVC) Türki-
ye’deki ilk örneğini gerçekleştiriyor. İlet-
men’in doğuşu ise bu sırada Özgür Duru-
öz’ün İstanbul’da merkezden uzak bir
semte taşınmasıyla başlıyor. “Taşındığım
yerde hazır yemek ve eve sipariş çok ge-
lişmişti. Bir süre sonra sipariş verdiğim yer-
leri gözlemlemeye başladım ve farkettim
ki dükkânların münferit motorlu kuryele-
ri verimli bir sistemle çalışmıyor” diyen Du-
ruöz, bunu daha verimli hale getirme üze-
rine kafa yoruyor ve o bölgede gayrimen-
kul sektöründe çalışan Cemal Olcaray ile
İletmen’i kuruyor. Ekibe 2018’de Erdem Işık
da katılıyor. İşletmelere ‘sipariş operas-
yonunuzu bize devredin’ diyen İletmen, pa-
ketleri, ürünleri veya siparişleri işletmeden
alıp müşterilere teslim ediyor. İstanbul’da
11 bölgede, Mersin, Samsun ve İzmir’de
yaklaşık 100 işletmeye hizmet verdikleri-

ni söyleyen İletmen’in kurucu ortakların-
dan Özgür Duruöz, ulusal ölçekte bayilik
modeliyle kapsamı artıracaklarını belirti-
yor. Duruöz, hedeflerinin 12-16 ay içinde
iki ülkede daha faaliyete başlamak oldu-
ğunu da kaydediyor. Özgür Duruöz ile İlet-
men’in kuruluş öyküsünü ve yeni dönem
iş planlarını konuştuk.

İletmen’i kısaca tanıyabilir miyiz? 
İletmen, yeni nesil bir paket servis hiz-

meti. Paketlerinizi, ürünlerinizi veya si-
parişlerinizi işletmenizden alıp müşterile-
rinize teslim ediyoruz. 2015’te iş fikrini ge-
liştirip 2016’nın başında operasyona baş-
ladık. 2017 ve 2018 ise yazılım altyapısıy-
la iş modelini her yerde uygulanabilir ha-
le getirmekle geçti.

Temel hedefiniz nedir? 
Esnaflar, cafe-restoran işletmecileri ol-

mak üzere kargo şirketleri ve e-ticaret sek-

törünün en büyük sorunlarından biri ‘last-
mile delivery’ denen mikro teslimat konusu.
Hedefimiz; başta esnaf olmak üzere müş-
teriye paket sipariş gönderen her tür iş-
letmenin, e-ticaret ve kargo şirketlerinin
teslimat yükünü azaltmak. Ulusal ölçekte
bayilik modeliyle kapsamayı artırmayı, glo-
bal ölçekte ise 20 ay sonra Ortadoğu ve Ku-
zey Afrika bölgeleri (MENA) ve Türki Cum-
huriyetler’de faaliyet göstermeyi hedefli-
yoruz. 

Sistem nasıl işliyor?
İşletmelere ‘sipariş operasyonunuzu

bize devredin’ diyoruz. B2B modeliyle, da-
ğıtım yapan her işletmenin semt, mahal-
le ölçeğinde teslimatlarını sağlıyoruz. Köf-
te siparişi alan köfteci veya bölgesinde ad-
rese teslim yapmak isteyen kargo şirket-
leri, bilgisayar, tablet veya cep telefonu
üzerinden tek tıkla İletmen’i çağırıyor. İlet-

Yeni nesil paket servis hizmeti İletmen, mikro teslimatta uzmanlaşmayı hedefleyen yeni bir
girişim. İletmen’in kurucu ortaklarından Özgür Duruöz, “Hedefimiz, paket sipariş gönderen her
tür işletme, e-ticaret ve kargo şirketinin teslimat yükünü azaltmak” diyor. Yıl sonunda yarım
milyon iletime ve 7 milyon TL ciroya ulaşmayı öngören Duruöz, yurt içinde bayilik sistemiyle
büyüyeceklerini kaydediyor. İletmen’in rotasında yurt dışı, hedefte ise Ortadoğu, Kuzey Afrika
ve Türki Cumhuriyetler var.

Ceren Oral /coral@ekonomist.com.tr

Yurt dışında da 
‘iletmen’lik yapacak

“Mikro teslimat sektörünü büyüteceğiz” 
“Büyüme stratejimizi, müşterilerimizin işlerine odaklanmasını isteyerek bizim
işimizi bize bırakmaları olarak özetleyebiliriz. Bayilik sistemiyle yeni nesil iş
modelini lokal akılla birleştiren bir stratejiyle büyüyeceğiz. Teslimat ağımızı
genişletirken bir yandan da bu katma değerli servislere odaklanacağız. Halen
bazıları Türkiye’de, bazıları da dünyada ilk olacak hizmetlerin testlerini yapıyoruz.
Yakında markalarla yaptığımız işbirliklerini kamuoyuna duyuracağız. Mikro
teslimatta sektörünü büyüteceğiz.”
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men’in yazılımı rotaya en uygun İlet-
men’e işi yönlendirir. İletmen siparişleri
teslim alır ve yazılımın çizdiği optimum ro-
taya göre teslim ederek işi tamamlar.   

Paydaşlarınız kimler? 
İstanbul’da 11 bölgede, Mersin, Sam-

sun ve İzmir’de yaklaşık 100 işletmeye hiz-
met veriyoruz. E-ticaret ve kargo şirket-
lerinin gönderilerini de taşımaya başlamak
üzereyiz. 

Kuruluştan bu güne nasıl bir yol kat et-
tiniz? 

Hizmeti tam anlamıyla pazara 2018’in
sonunda sunduk. 2019’a başlarken günlük
ortalama 70 iletim yaparken yılın ilk yarı-
sında bu miktarı 9 kat artırarak Temmuz
2019 itibarıyla günde ortalama 650, ayda
20 bin iletim sayısına eriştik. 

2019 nasıl geçiyor? Yıl sonunda kaç ile-
timine ulaşmayı öngörüyorsunuz? 

2019 başında iki bayimizde ayda 2 bin
iletim yapıyorduk. Mart itibarıyla girişimi-

miz yatırımcı çevrelerinde ilgi çekti ve ya-
tırım aldık.  Mart ayını beş bayi ve 5 bin ile-
timle kapattık. Nisan ayında yüzde 60, ma-
yısta yüzde 80 büyüdük. Şu an İstanbul’da
ayda 20 bin iletim yapıyoruz. 2019 sonu-
na doğru aylık 100 bin iletime ulaşmayı he-
defliyoruz.  2019 toplamında yarım milyon
iletim ve 7 milyon TL ciro öngörüyoruz. 

Bayilik tarafında hedefler neler?
2019 sonunda temel hedefimiz, bayi-

likle Türkiye’deki kapsama alanımızı ge-
nişletmek ulusal şirketlerin last-mile deli-
very alanında Türkiye çapında çözüm or-
tağı olmak. Aslında bayi kavramı tam ola-
rak iş modelimizi kapsamıyor, biz daha çok
iş ortağı arıyoruz. Buna ‘ehil ortak prog-
ramı’ adını verdik ve bayi görüşmeleri bu
program sürecinde ilerliyor. Şu an doğru
iş ortaklıkları kurmak için Türkiye çapın-
da yoğun çalışma içindeyiz.

Kargo şirketlerine rakip misiniz?
İşlerimizi çeşitlendirip bayilerimize

yeni kazanç modelleri sağlayacağız. Mesela
bayilerimizi, Borusan Lojistik’in bir süre ön-
ce denediği bukoli modelini, kargoculuk kıs-
mını dışarıda bırakarak geliştirerek-e-
ticaret teslimatı zinciri içine dâhil edece-
ğiz. Bu açıdan kargo şirketlerine rakip de-
ğil çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. 

Yurtdışında olmayı planlıyor musunuz? 
2016’da, ‘Bu işi Türkiye’de en iyi şe-

kilde yapacağız ama global odaklı olaca-
ğız’ dedik. Çünkü modelimiz ve pazar bu
derinliği karşılayabilir. Ekibimiz çok tec-
rübeli. Yazılım altyapımızla bir ülkeye gir-
mek için uzun yapısal hazırlıklara ihtiyaç
duymuyoruz. Gireceğimiz yeni pazarın
şartlarına hızlı entegre olabiliriz. Hedefi-
miz; 12-16 ay içinde iki ülkede daha faali-
yete başlamak. Bunun hazırlıklarını yapı-
yoruz. Bir yandan da yatırımcılarla temas
içindeyiz, bölge ülkelerde hizmete başla-
ma noktasında. 

İletmen’in avantajları 
1. B2B müşterileri:
� Motorcu istihdamı, eğitimi ve
yönetimi gibi zorlayıcı süreçlerle
ilgilenmiyor. 
� Araç bakımı, arızası, kazası gibi
süreçlerle uğraşmıyor. 
� Yoğun sipariş dönemlerinde
hizmet kalitesi ve sipariş teslim
hızları artıyor. Böylece rekabette
avantaj sağlıyor. 
2. Sipariş veren son kullanıcılar:
� Profesyonel mesleği iletmenlik
olan kişilerle muhatap oluyor. 
� Farklı türdeki siparişlerinde
kapıda aynı iletmeni görmesi güven
sağlıyor. 
3. İletmen bayisi olan
girişimciler: 
� Yeni neslin ve dünyanın
odağındaki bir işe ortak oluyor. 
� Büyük ve ihtiyaç olan bir pazara
giriyor. 
� Düşük bir yatırım maliyeti var.
Geri dönüşü çok hızlı. 
4. Motorlu teslimat elemanları:
� Mesleğinin bir statüsü oluyor. 
� Kendi işini yapıyor olma duygusu
nedeniyle motivasyonu artıyor. 
� Günlük ileti adedi arttığı için,
aldığı bahşiş miktarı, dolayısıyla
günlük kazancı da artmış oluyor. 

ÖZGÜR DURUÖZ
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Türkiye’de her geçen gün daha da büyüyen
e-ticaret pazarı, artık pek çok girişimciye e-
ihracatın da yollarını açıyor. Özellikle son
dönemde iç piyasada yaşanan durgunluk,
hemen hemen her sektörde şirketleri e-ih-
racat üzerinden dünyaya açılmaya adeta
mecbur bırakıyor. Bununla birlikte, e-ihra-
cata yönelen firmaların önüne çıkan fırsatlar
ise yakın gelecek açısından çok önemli ti-
cari başarıların da önünü açacak nitelikte.
Son dönemde adı giderek daha çok duyu-
lan Dark Seer de bu geleceği parlak giri-
şimlerden biri. İki çocukluk arkadaşın ha-
yallerinin peşinden koşması ile 4 yıl önce
hayata geçen proje, bugün ‘Made In Tur-
key’ etiketiyle Avrupa, Rusya ve Orta As-
ya’ya ürün satıyor. Dark Seer Kurucu Or-
takları Ömer Sağır ve Gökhan Güloğlu ile ye-
ni dönemde ihracat hedeflerini konuştuk.
Sorularımız ve aldığımız yanıtlar şöyle:

Dark Seer’dan bahsedebilir misiniz? Ne
zaman kuruldu, fikir nasıl ortaya çıktı?

İki çocukluk arkadaşının üniversiteyi bit-
tikten sonra kurduğu hayaller, markamızın
temelini oluşturdu. Temmuz 2014’te bu ha-
yallerimizi gerçekleştirmek için ilk somut
adımları atmaya başladık. Girdiğimiz sek-
tör hakkında tek bildiğimiz, ülke olarak ka-
liteli ve uygun ürünler üretip bunu yurtdı-

şına pazarlamakta güçlük çektiğimizdi. Bu
bilgi aslında tek sermayemizdi ve tüm plan-
larımızı bu doğrultuda gerçekleştirdik. Res-
mi olarak şirketimizi kurup daha önce hiç
bağlantımız olmayan tekstil üreticilerini zi-
yaret ederek projemizi anlatmaya başladık
ancak o zamanki şartlarda olumlu dönüş
alamadık diyebiliriz. Üç ay boyunca proje-
mize destek verecek kimse olmadı ancak biz
yine de yılmadık ve çalışmaya devam ettik.
İlk olarak home ofis çalışmaya son verdik
o günlerde kirası 225 lira olan 27 metreka-
re bir ofis tuttuk. Bu kirayı ödeyebilmek için
Gedikpaşa’dan 20 çift ayakkabı satın aldık.

Bu ayakkabıları internetten günde birkaç çift
satarak serüvenimizi başlattık.

Üretimi kendiniz mi yapıyorsunuz?
2018 yılı cironuz nedir? Ne kadar büyüdü-
nüz?

2014-2017 yılları arasında hazır ürün-
lerini hem iç piyasaya hem yurtdışına sat-
tık. 2017’nin sonlarına doğru üreticilerin
yurtdışına cevap veremediğinin farkına
varıp DarkSeer markasını kurduk ve kendi
ayakkabı imalatımıza başladık. Markamız
Dark Seer’la 2018 yılında 16 milyon TL ci-
ro yaptık. 2017 yılına göre, bir sene içinde
yüzde 80 büyüme gerçekleştirdik. Tamamen

E-ihracata yönelen şirketler, iç piyasadaki mevcut durgunluğu aşmak adına çok önemli bir adım
atmış oluyor. E-ihracat ile büyüme vizyonuyla hareket eden bu girişimlerden biri de Dark Seer.
İki çocukluk arkadaşın hayallerinin peşinden koşması ile 4 yıl önce hayata geçen proje,  bugün
‘Made In Turkey’ etiketiyle Avrupa, Rusya ve Orta Asya’ya ürün satıyor. Dark Seer Kurucu
Ortakları Ömer Sağır ve Gökhan Güloğlu, e-ihracat yapmak isteyen firmalara “Geri dönüş
konusunda aceleci davranmayın” uyarısını yapıyor. 

Ayşegül Sakarya Pehlivan /asakarya@ekonomist.com.tr

“E-ihracatta 
aceleci davranmayın”
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yurtdışı odaklı gerçekleştirdiğimiz imalatı-
mız hem iç piyasada hem yurtdışında bize
ciddi bir ivme kazandırdı. Fason olarak ima-
lat yaptırdığımız firmaları da bu yönde ge-
lişmesine yardımcı olduk.

2019 yılı büyüme hedefiniz nedir?
2019 için hedeflediğimiz büyüme, 2018

yılının altında kalmamaktı ve ciro olarak bu
hedefi Haziran ayında tutturduk. Verilere
göre yurtdışı büyüme ivmemiz iç piyasaya
göre oldukça yüksek. Bu durum Dark Seer
olarak bizi ülkemize katma değer kazan-
dırdığımızdan ve “Made in Turkey” imajını
geliştirdiğimiz için oldukça mutlu ediyor. 

E-ihracata ne zaman başladınız?
E-ihracat aslında firmamızın kuruluş

amacıydı. 2014’ten bu yana yurtdışı ile il-
gili her fırsatı değerlendirmek için üstün bir
çaba harcadık. Profesyonel olarak e-ihra-
cat görüşü kazanmamız ise B2CDirect’in Ku-
rucu Ortağı Yusuf İbili ile 2016 yılında ta-
nışmamızla başladı.

İhracatın ciro içerisindeki payı ne oldu?
2016 senesinde yok denebilecek kadar

az olan bu pay 2019 yılında yüzde 30 sevi-
yesine ulaştı. B2CDirect ile gerçekleştirdi-
ğimiz iş birliği, iç piyasada da oldukça olum-
lu dönüşler almamıza sebep oluyor. Büyü-
memizi hem iç ve dış piyasada her geçen

gün daha da artıyoruz.
2019-2020 hedefi nedir?
Dark Seer olarak hedefimiz markamı-

zı dünyaya tanıtmak. Ülke olarak ise avan-
tajlarımızın farkına varıp e-ihracata gerek-
tiği önemi vermek.

Hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz?
Yeni pazarlara girme planınız var mı?

2019 yılı itibaren yoğunlukla Avrupa,
Rusya ve Orta Asya’ya e-ihracat yapıyoruz.
Dark Seer’ı ve “Made in Turkey”i duyura-

bileceğimiz tüm projelerde yer almak ilk ön-
celiğimiz.

E-ihracata başlamak isteyenlere öne-
rileriniz nelerdir?

Türkiye’nin jeopolitik konumu ve üre-
tim kalitemiz ihracat yapmak için oldukça
elverişli ve rekabet edebilir konumda. Ön-
celikle firmalar ihracatın öneminin farkına
varmalı, doğru iş birlikleri yapmalı ve en
önemlisi geri dönüş konusunda aceleci dav-
ranmamalılar.

“İhracat vizyonumuz B2CDirect ile oluştu”
B2CDirect’le nasıl tanıştınız? Size nasıl bir katkısı oldu?
B2CDirect’in kurucu ortağı Yusuf İbili, Türkiye’de bulunan pazaryerlerindeki
başarımızı fark ederek bize ulaştı. O sırada o da B2CDirect markasının kurulum
sürecini yaşıyordu. Yusuf İbili bize e-ihracat projesinden bahsettiğinde, iki ortak
olarak duyduğumuz heyecanı hiç unutmayacağız. Projenin her aşamasında yer
almaya ve elimizden gelen her şeyi inanarak yaptık. İlk 6 ay somut hiçbir satış
yapamasak da heyecanımız azalmadı, B2CDirect’e ve Yusuf Bey’e her zaman
inandık ve destekledik. Bugün geriye dönüp baktığımızda gönül rahatlığıyla
diyebiliriz ki kuruluşumuzdan bugüne geçen altı senelik süreçte verdiğimiz en
doğru karar B2CDirect ile iş ortağı olmaktı. B2CDirect’in bize birçok anlamda
katkısı oldu fakat en kısa haliyle özetleyecek olursak e-ihracat vizyonumuzu
oluşturdu. Lojistik, gümrükleme, ödeme alma gibi tüm e-ihracat çözümlerini bize
sundu. Dark Seer yurtdışında, beklentilerin üstünde beğenildi ve talep görmeye
devam ediyor. Her geçen günde de ivmemiz hızlanarak artıyor. Altı sene önce
bizim için hayal gibi gözüken yurtdışına satış yapma maceramızı
gerçekleştirmedeki mimarın B2CDirect olduğunu gönül rahatlığıyla
söyleyebiliriz.

ÖMER SAĞIR - GÖKHAN GÜLDĞLU
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Farklı sektörlerde çalıştıktan sonra yapmak is-
tediği işin bunlar olmadığını anlayıp kendi işi-
ni kurmaya yönelen pek çok girişimci var. An-
kara Üniversitesi Dil, Tarih Coğrafya Fakülte-
si mezun olduktan sonra iş hayatına atılan Ba-
lasu Dündarlp da onlardan biri. Fuar, müze,
reklamcılık gibi sektörlerde çalışan Dündaralp,
öğrenciliği sırasında ingilizce çevirmenlik de
yaptı. Ancak hep kendi işini yapmayı hayal et-
ti. 2014 yılında dermokozmetik şirketi Ozon-
labs'ı kuran girişimci,online platformdan ürün-
lerini tüketicilerle buluşturdu. Kısa süre son-
ra ürünlerini kullananlardan olumlu geri dö-
nüşler almaya başladı. Bunun ardından da bir-
çok işbirliği teklifi ile karşılaştı. Bunları de-
ğerlendiren Dündaralp, 2018’de Almanya’da
kurulu bir şirket ile ortaklık kararı aldı. Ürün-
leri bugün sadece Türkiye’de değil, 35 ülkede
satılıyor. Ar-Ge’nin yanı sıra pazarlama ve fu-
ar faaliyetleri de bu başarıda önemli rol oy-
nuyor. Balasu Dündarlp, bu yıl ihracat pazar-
larını daha da geliştireceklerini söylüyor.

Hedefi NASA
Şirket,  kişiselleştirilmiş ürünlerle öne çı-

kıyor. Yoğun AR-GE çalışmaları sonucunda or-

Balasu Dündaralp, günlük ihtiyaçlardan yola çıkarak ‘temiz kozmetik’ olarak tanımladığı ürünler
geliştirmek hedefiyle yola çıktı. Şirketi Ozonlabs’ın geliştirdiği ürünleri Türkiye’nin yanı sıra 35
ülkeye satıyor. Almanlarla ortaklık da yapan girişimci, bu yıl 8 milyon Euro ciro hedefliyor.

Özlem Bay Yılmaz / obay@ekonomist.com.tr

Dermokozmetikte 
fırsat gördü

Ortaklık teklifleri var 2014’de Ozanlabs’ı, 2018’de de Ozonlabs Almanya’yı
kurduklarını belirten şirketin CEO’su Balasu Dündaralp, şunları söylüyor:
“Firmamıza yabancı şirketlerden ve fonlardan da ilgi var. Bugüne kadar somut bir
çalışmamız olmadı, daha çok ürün geliştirmeye ve pazarda adımızı duyurmaya
odaklandık. Firmamız belli bir noktaya geldikten sonra, bu tarz teklifleri de
değerlendirip, karar vereceğiz.”

taya çıkan formülasyonu gizlilikle saklanan
ürünler bunlar. İnsanların ihtiyaçlara göre
araştırmalara başladıkları belirten Dündaralp,
şunları anlatıyor: “Hiçbir resmi kurumdan des-
tek almadan bu yola çıktık ve bu yıl 8 milyon
Euro’luk bir ciroya ulaşmayı hedefliyoruz.5 yıl-
da Avrupa ağırlıklı bir coğrafyaya ürün sat-
tık. Yakın bir zaman önce de NASA (Amerikan
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) ile temasa
geçtik. Gelecek hedefimizde, ozon tabaka-
sından esinlenerek geliştirdiğimiz bir ürün için
NASA ile işbirliği yapmak var.”

9 ürünü var
Ozanlabs’ın ürün portföyünde  9 ürün var.

Alerjen ve kimyasal içeriklere dikkat çekerek
cilt dostu ürünler geliştirmeye odaklanan şir-
ket, üretim yaptığı alanı ‘temiz kozmetik’ ola-
rak tanımlıyor. Girişimciliğini, Alman ortak-
larıyla birlikte çok uluslu bir hale getirdiğini
dile getiren Dündaralp, şunları ekliyor: “Çok
farklı ürünler geliştirdik. Mesela hindistan ce-
vizi yağını ozonlayarak özel bir nemlendirici
ürettik. Türk ve Almanlardan oluşan AR-GE
ekibimiz, yeni nesil kozmetik ürünleri geliş-
tiriyor.” 

BALASU DÜNDARALP
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Ev sahibi olmak isteyenlere sunulan faizsiz ve
peşinatsız finansal çözümler son zamanlarda
oldukça dikkat çekiyor. Birevim de işte bu tür
çözümler sunan şirketlerden biri. Şirket, Tür-
kiye’nin herhangi bir yerinden seçebileceğiniz
sıfır ya da ikinci el evi, aylık ödeme planını ken-
dinizin belirlediği yöntemle, faizsiz ve vade
farksız olarak teslim ediyor. Birevim’in geliş-
tirdiği finansal sisteme dikkat çeken Birevim
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, aylık 850
teslimat gerçekleştirdiklerini belirterek, giderek
artan şube sayılarıyla ayda 4 bin 250 satış iş-
lemi gerçekleştirdiklerini söylüyor.

2016 yılında Murat Çiftçi tarafından ku-
rulan Birevim, gelecekte Türkiye ve dünyada
hâkim olacak faizsiz ev sahibi olma ihtiyacı için
bir iş modeli olarak geliştirilmiş. Ev, arsa, iş-
yeri gibi gayrimenkullerin faizsiz ve uygun ma-
liyetli alınmasının faaliyetlerinin ana hatları-
nı oluşturduğu Birevim, bireylerin küçük biri-
kimlerini ekonomiye kazandırma hususunda
önemli yapı taşlarından biri olmayı hedefliyor.
Birevim’i kurmadan önce faizsiz gayrimenkul
ve otomobil alımı sektöründe 14 yıllık tecrü-
besi bulunan Murat Çiftçi, “Birevim’i kurarken
hedefimiz, düşük ve orta gelirli ailelerin ta-
sarrufa dayalı faizsiz bir modelle kolaylıkla ev
ve araç sahibi olabilmesi sağlamaktı. Geçmişte
olduğu gibi gelecekte de çalışmalarımızı bu
amaca hizmet etmek için sürdürmeye devam
edeceğiz” diyor.
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Satış cirosu 2,7 milyar tl
Türkiye’de bankalara borçlanarak yani

kredi kullanarak ev sahibi olmanın, yüksek fa-
izler nedeniyle evin maliyetini iki üç katına çı-
karmak anlamına geldiğini ifade eden Çiftçi,
“Ancak bugün geldiğimiz noktada alt ve orta
gelir grubu, hatta orta gelir grubunun üstü için
bu yolda neredeyse kapandı. Artık bankalar her
isteyene kredi vermiyor” diye konuşuyor.

2016 yılında Murat Çiftçi tarafından kurulan Birevim, gelecekte
Türkiye ve dünyada hâkim olacak faizsiz ev sahibi olma ihtiyacı
için bir iş modeli olarak geliştirildi. Murat Çiftçi, “Hedefimiz,
düşük ve orta gelirli ailelerin tasarrufa dayalı faizsiz bir modelle
kolaylıkla ev ve araç sahibi olabilmesi sağlamak1” diyor.

Aram Ekin Duran / eduran@ekonomist.com.tr

Faizsiz ev sahibi olma 
fırsatı sunuyor

Birevim sistemi 
nasıl işliyor?
� Peşinatlı ya da peşinatsız
seçeneklerden birine karar
verildikten sonra, aylık taksitler
gelir durumuna göre belirleniyor. 
� Aylık taksitin tutarına göre
müşterinin kaç kişilik tasarruf
programında yer alacağı tespit
ediliyor.  
� Noter huzurunda
gerçekleştirilen sıralama ile
müşterinin evini ne zaman teslim
alacağı belirleniyor. 
� Teslim tarihi geldiğinde müşteri
evini alıp, taksitlerini ödemeye
devam edebiliyor.

Birevim yöntemleri ile Türkiye’nin her yerin-
den isteyen herkesin beğendiği satılık herhangi
bir gayrimenkulü satın alabileceğini iddia eden
Çitfçi, “Biz, ev almak isteyen kişinin ödeme du-
rumuna göre seçenekler sunuyoruz. Ev almak
isteyen kişiler aylık ödeyecekleri taksitleri ken-
dileri belirliyor ve peşinatlı ya da peşinatsız
yöntemlerden yararlanabiliyor” diyor.  2018’de
yüzde 100 büyüdüklerini ve 22 bin 294 müş-
teriye ulaştıklarını kaydeden Murat Çiftçi, şun-
ları söylüyor: “Geçen yıl toplamda 2,7 milyar
TL’lik satış cirosuna ulaştık. 2017 yılında 24
adet şubemiz varken, bugün 75 şube ile hiz-
met veriyoruz. Yıl sonuna kadar 85 şubeye
ulaşma hedefimiz var. Dolayısıyla çalışan sa-
yımızda da ciddi bir artış olacaktır. Yıl sonunda
toplamda ortalama 1000’in üzerinde çalışa-
nımızla hizmet vermeyi planlıyoruz. 

2019 yılının son çeyreğine girerken 4 mil-
yar TL satış cirosu ve 36 bin yeni müşteriye
ulaşmayı hedefliyoruz.” 

MURAT ÇİFTÇİ
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Türkiye’nin teknoloji alanındaki rekabet gü-
cünü küresel ölçekte artıran İTÜ ARI Tek-
nokent, Endüstri 4.0’ın kritik sektörlerin-
den 3D yazıcı teknolojisinde söz sahibi olan
Türk firmalarına ev sahipliği yapıyor. 3D ya-
zıcı endüstrisinde makine, yazılım ve mal-
zeme geliştiricisi olarak yüksek katma de-
ğerli ürünler geliştiren Oo-kuma, bu fir-
malardan biri. Küresel filament pazarında
öne çıkan üreticilerden olan şirket, ham-
maddedeki deneyimini ürünü ‘Katana’ ile
yazıcı üretimine taşıdı. İlk satışlarının ih-
racat olarak gerçekleştiğini belirten Oo –
kuma Kurucu Ortağı Arda Kocaman,
“2015’e kadar ihracat ağırlıklı devam ettik.
2015 ortalarına doğru iç piyasanın olduk-
ça hızlı ivme kazandığını ölçtüğümüzde hız-
lı bir şekilde Türkçe site ve Türkçe amba-
laj dönüşümü yaptık. Ancak hala ihracatın
ağırlığı söz konusu. 5 yıl sonra 22 milyon
dolarlık ciro hedefliyoruz” diye anlatıyor.

Eğitim sektöründen ilgi
Bu yazıcıyla birlikte dünyada kendi

malzeme ve cihazını üretebilen iki firma-
dan biri olan Oo-kuma, hammadde geliş-
tirirken edindiği deneyimi yazıcılarının
üretim sürecine aktardı. Pazarda oldukla-
rı sürede birçok makine kullanan ve test
eden firma kendi ve müşterilerinin karşı-
laştıkları problemlere yönelerek, Katana ile
bu sorunlara kesin çözüm getirdi. Endüs-
triyel kullanımlar için geliştirilen Kata-
na’nın, çalışır çalışmaz ısınan baskı plat-
formu, otomatik kalibre sistemi ile firma-
lara ciddi bir kullanım kolaylığı sağladığı-
nı belirten Arda Kocaman, şöyle devam edi-
yor: “Ürünlerin kalite yapısı ve tasarım yak-

laşımı sebebi ile son kullanıcıdan ziyade sa-
nayinin taleplerine doğrudan ve kesin çö-
zümler olarak konumlanmış bulunmakta-
yız. Beklemediğimiz bir ilgiyi de eğitim sek-
töründen görmekteyiz.”

‘Garaj şirketi’ olarak kuruldu
Oo-kuma’nın serüveni 2014 yılında sa-

nayinin içindeki bir garaj firması olarak baş-
ladı. Üretim yapacakları bir parçayı kalıp-
layamadıkları için, yeni konuşulmaya baş-
layan 3 boyutlu yazıcı teknolojisini araş-
tırmaya başladıklarını ve parkurlarında
böyle bir yazıcı edindiklerini anlatan Arda
Kocaman, kuruluş öykülerine şöyle anla-
tıyor: “Kullanıcı olarak birçok sorunumu-
zu çözmeye başladığında teknolojinin ken-
disinden büyülenmiştik. Nitekim aynı sü-
reç içerisinde bu yeni oluşan sektörde ham-
madde konusunun, teknolojinin kendisi ka-
dar olgunluğa ulaşmadığını ve dünya ge-
nelinde kronik bir sorun olduğunu fark et-
tik. Arka planımız ve altyapımız müsait ol-
duğu için hammadde konusunda yatırım
yaparak bu alanda ürün geliştirmenin fır-
sat olduğuna karar verdik. 2014 yılında da
üretim altyapımızı kurarak markayı haya-
ta geçirdik.”

Dünyadaki birkaç firmadan biri
İlk yıllarda sadece 3D yazıcıların kul-

lanıcısı olduklarını dile getiren Arda Ko-
caman, malzeme boyutunda 3D yazıcıların
geldiği noktanın iyi durumda olmadığını
fark ettiklerini belirtiyor. Arda Kocaman,
şunları ekliyor: “Biz de bu alandaki boşlu-

Küresel filament pazarında öne çıkan şirketlerden olan 
Oo-kuma, geliştirdiği 3D yazıcıyla dünyada kendi malzeme ve
cihazını üretebilen iki firmadan biri oldu. Şirket, KOBİ’lere yedek
parça tedarikinden yenilikçi tasarımlarının hayata geçmesine
kadar birçok alanda hızlı ve düşük maliyetli çözümler sunuyor.

Özlem Bay Yılmaz /obay@ekonomist.com.tr

Üç boyutlu yazıcıda  
zirveye oynuyor
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ğa yöneldik. Üretim altyapımız da buna mü-
saitti. Yatırımımızı tamamladıktan sonra
üretime geçtik ve hemen ardından da yurt
dışında satışa başladık. Daha sonrasında
ise yurt içine satmaya başladık. Mekanik,
elektronik ve yazılımın tamamını bünye-
mizde geliştiriyoruz. İlgili konularda ulus-
lararası patentler ile korumamız mevcut
durumda. Bu teknolojide yurt dışında bir-
kaç firma var, onlardan biri de biz olduk.” 

Üretim kendi bünyesinde
Oo-kuma, 2014 yılında ilk üretim hat-

tının tasarımı iki ay, işletmeye alınması iki
ay olmak üzere toplamda dört ay içerisinde
nihai katma değerli ürünlerini elde etti. İlk
ürünlerinin doğrudan Hollanda ve Çek
Cumhuriyeti’ne satıldığını belirten Arda Ko-
caman,  “Daha sonra yurtiçi piyasa oluş-
maya başlayınca ürünlerimizi yurt içine sat-
maya başladık. Takip eden altı ayın so-
nunda, düzenli kaliteyi sağlamış olduğu-
muzu kanıtlayınca yeni ürünlerimizi geliş-
tirmeye başladık. Makine ÜR-GE süreçleri
uzun. Bunun sebebi ise, makinelerimizin iş-
letim sistemi, elektronik bileşenleri, di-

limleme yazılımları da birlikte, bünyemiz-
de geliştirilmekte ve kodlanmakta olması”
diye anlatıyor. 

Fransız Enstitüsü’nden ödül
KOBİ’lerin yedek parça tedarikinden

yenilikçi tasarımlarının hayata geçmesine
kadar birçok alanda hızlı ve düşük maliyetli
çözümler sunan Oo-kuma bugün, Türk şir-
ketlerine küresel rekabette güçlendirecek
enstrümanlar sunuyor.  Ürünlerine ulus-
lararası ödüller geldiğini de belirten Arda
Kocaman, “Esnek malzemeden yapılan
bir ürünümüz Fransız Enstitüsü tarafından
Çin, ABD ve İspanyol rakiplerini geride bı-
rakarak birinci oldu. Bir de medikal mal-
zememiz var. Bu ürünün de çok çeşitli alan-
larda kullanılacağını öngörüyoruz. Bunu
üreten dünyadaki iki firmadan biriyiz” di-
ye konuşuyor.

ABD’de ofis açtı Yurtdışında hali hazırda distribütörlük anlaşmaları
olanlar ile işbirliklerinin sağlıklı bir şekilde yürüdüğünden söz eden Arda Kocaman,
“Yeni distribütörlükler ile ilgili görüşmelerimiz mevcut. Hacmi artan bölgelerde yerel
depolar ve deneyimleme merkezleri açarak kooperatif yapıları gündeme alıyor
olacağız. 2 yıl önce ABD’de açtığımız satış ofisimiz bu kurgumuzun bir adım” diyor.
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Finansal teknoloji (fintech) sektörü son dö-
nemde en gözde yatırım alanları arasında
yer alıyor. Ödeme teknolojilerinin gelişmesi
ve tüketici tarafından daha fazla kullanıl-
maya başlamasıyla finansal teknolojilere
yönelik yatırımlar artmaya başladı. Hatta
geçen yıl dünyada erken aşama fintech
start up’larına yapılan yatırımlar rekor kır-
dı. 2018 yılında dünyada 22,2 milyar dolarlık
fintech yatırımı gerçekleşti.

Deloitte ve Bankalararası Kart Merkezi
(BKM) işbirliğiyle hazırlanan ‘Türkiye Fin-
tech Ekosistemi’ raporuna göre, Türkiye’de
ise fintech pazarı yaklaşık 15 milyar dolar
büyüklüğe sahip ve yılda ortalama yüzde
14 büyüyor. 200’ün üzerinde şirketin bu-
lunduğu pazarın önemli oyuncularından bi-
ri de Moka.

Süzer Grubu'nun veliahtlarından Ser-
han Süzer, Seyfi Erol ve Levent İlhaner’in
ortaklığında kurulan Moka Ödeme Kuru-
luşu mobil ve online teknoloji hizmetleri su-
nuyor. Şirket, pos, fatura ve mobil olmak
üzere üç farklı alanda faaliyet gösteriyor.

Moka son dönemde ise POS tarafındaki
faaliyetlerinde KOBİ’lere odaklanıyor. Mo-
ka Ödeme Kuruluşu sağladığı avantajlar ile
KOBİ’lerin nakit akışını kolaylaştırıyor ve
şirketler nakit kontrolü sağlıyor. MokaPOS
ile yapılan ödemelerin ertesi iş günü KO-
Bİ’lerin hesaplarına ödemeleri yatırılıyor.
Şirketlerin ihtiyaçlarına özel ödeme sis-

Süzer Grubu'nun veliahtlarından Serhan Süzer, Seyfi Erol ve Levent İlhaner’in ortaklığında kurulan
Moka  Ödeme Kuruluşu, mobil ve online teknoloji hizmetleri sunuyor. 2019’da yüzde 80 büyüme
hedefleyen şirket, bu yıl yurtdışına da açılacak. Moka Genel Müdürü Selim Güsar, Ortadoğu,
Balkanlar ve Doğu Avrupa’ya açılacaklarını söylüyor. 

Ayşegül Sakarya Pehlivan /asakarya@ekonomist.com.tr

2019’da yüzde 80
büyüme hedefi koydu

Hangi hizmetleri veriyor?
MokaPOS: Sanal POS altyapısı kullanarak KOBİ’lerin tüm bankaların kartlarından
ödeme almalarını sağlayan bir ürün. MokaPOS kullanan bayiler ödeme almak için
API (Web servis) ile entegrasyon, hazır ödeme ekranları, SMS ve e-posta ile ödeme
bildirimi gönderme, iFrame ile ödeme alma, ortak ödeme sayfası kullanıyor.
MokaPOS’ta kart saklama, tekrar eden ödemeler, ön provizyon, kısmi ödeme-iade
gibi online ödemelerde ihtiyaç duyulan özellikler yer alıyor.
Moka Mobil POS: Apple Store ve Google Play Store’dan indirilebilecek mobil ödeme
uygulaması ile Moka üyeliğini başlatan bayiler ödeme almak için SMS ve e-posta ile
ödeme bildirimi göndererek ödeme alabiliyor. Tahsil edilecek tutar, ödeme yapacak
kişinin adı soyadı ile birlikte cep telefonu numarası ve/veya e-posta adresi girilerek
ödeme isteği gönderiliyor. Ödeme isteğini alan kişi ise kendi akıllı telefonu ya da
bilgisayar üzerinden ödeme yapacağı kart bilgilerini girerek ödemesini
gerçekleştiriyor.
Moka Fatura: Kurum faturalarının ödemelerini yapan fatura ödeme noktaları ile
temsilcilik sözleşmesi imzalayarak kredi kartından kurum faturaları ödeme
altyapısını sunuyor. Ulusal çapta birçok kurumun fatura tahsilatlarına online ve
fiziki noktalar aracılığı aracılık ediyor. Bununla birlikte www.mokafatura.com
adresi üzerinden de kredi kartı ile son kullanıcıya faturalarını kredi kartı ile ödeme
imkanı sunuluyor.

ranlarından işlem yapmak yerine tek bir ek-
randan tüm ödemelerini yönetebiliyorlar”
diye konuşuyor.

Yurtdışına açılacak
Türkiye’de uzun yıllardır faaliyet gös-

teren ve sadece Türkiye’de 200 bin üze-
rinde satış danışmanı bulunan Oriflame,
ödeme çözümleri için Moka’nın geliştirdi-
ği mobil ve tarayıcı tabanlı uygulamaları
kullanıyor. Hali hazırda 3 binin üzerinde
müşteri günlük 500-600 işlem yapıyor. Mo-
ka, işlem başına komisyon alarak gelir sağ-

temleri tasarlayarak fark yaratmaya ça-
lıştıklarını söyleyen Moka Genel Müdürü Se-
lim Güsar, “KOBİ’ler MokaPOS kullanarak
tek bir sözleşme ile Türkiye’deki tüm ban-
ka kartlarından ödeme kabul edebiliyorlar.
Ayrıca tüm banka kartlarından gelen öde-
meleri sadece tek bir banka hesabında yö-
netmek mümkün oluyor” diyor. Üye iş-
yerlerinin bu tek sözleşme ile kredi kart-
larına hem tek çekim hem de 12 aya kadar
taksit imkanı sağlayabildiğine işaret eden
Güsar, “Finansal raporlama ekranlarımız
sayesinde farklı kartlar için farklı banka ek-
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lıyor. 2018’de pos tarafında 1 milyar TL’lik,
fatura tarafında ise 1.8 milyar TL’lik işle-
me aracılık eden Moka, yüzde 250 büyü-
dü. Güsar, son dönemde yaptıkları yatı-
rımların meyvesini topladıklarını söylüyor.
2019’da yüzde 80 büyüme hedefleyen şir-
ket, yurtdışı hamlesini de bu yıl başlatacak.
Uluslararası bir sosyal medya şirketiyle an-
laştıklarını söyleyen Güsar, “İlk hedefimiz
uluslararası bir firmayla anlaşarak onun
ödeme süreçlerini yönetmekti. Bunun için
global bir şirketle anlaştık. Diğer hedefi-
miz de direkt hizmetlerimizi yurtdışına ta-
şımak olacak. Ortadoğu, Balkanlar ve Do-
ğu Avrupa’ya açılmayı planlıyoruz” diyor.
Şirketin 2020 hedefi işlemlerin yüzde

50’sinin Türkiye’den, yüzde 50’sinin ise
yurtdışından gelmesini sağlamak. 

Moka’nın odaklandığı konulardan bi-
ri de mobil ödeme. Şirket, kasaya gitme-
den mobil olarak ödeme yapılmasını sağ-
layan bir yazılım üzerinde çalışıyor. Bunun
için Türkiye’nin en büyük perakende şir-
ketlerinden biriyle çalıştıklarını belirten Gü-
sar, sektörde ilk olacak bu projeyi en kısa
zamanda hayata geçirmeyi hedeflediklerini
belirtiyor. 

Bayi sayısını artıracak
Şirketin faaliyet gösterdiği alanlardan

bir diğeri de fatura ödeme hizmeti. Kurum
faturalarının ödemelerini yapan fatura öde-

me noktaları ile temsilcilik sözleşmesi im-
zalayan Moka, kredi kartından kurum fa-
turaları ödeme altyapısını sunuyor. Hali ha-
zırda 600’ün üzerinde bayisi bulunan Mo-
ka, 2019 sonuna kadar bu rakamı bin 500’e
çıkartmayı hedefliyor. Yapılan araştırma-
lara göre Türkiye’de 15 yaş üstü nüfusun
yüzde 43’ünün herhangi bir finansal ku-
ruluşta hesabı yok. Kadın nüfusta bu oran
yüzde 70’lere ulaşıyor. Bu durumun aynı
zamanda sektörün büyümesi açısından fır-
satlar sunduğunu söyleyen Güsar, “Bu nok-
tada para kuruluşları ve FinTech’lere cid-
di anlamda sorumluluk düşüyor. Bu negatif
bir durum gibi gözükse de aslında ciddi bir
fırsat” diye konuşuyor.  

SELİM GÜSAR
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KOBİLGİ

Bu ay; muhasebe, finansman, vergi gibi
konulara uzak kalmış ama KOBİ ortağı,
yöneticisi ya da girişimci olması nede-
niyle de “yeteri kadar muhasebe, fi-
nansman ve vergi” konularında bilgi sa-
hibi olmak isteyenler için bir yazı hazır-
lamayı düşündüm.

İşletme ve ekonomi dışındaki konu-
larda uzmanlaşan KOBİ ortakları, yöne-
ticileri, girişimciler kendi konularına ha-
kim olabilmekte ancak, ticari yaşam
içerisinde vazgeçilmez olan muhasebe,
finansman ve vergi konularına hakim
olamamaktadırlar. Bu kişiler elbette
mali müşavirleri yardımıyla işletmeleri-
ni yönetebilmekte ancak yukarıda say-
dığımız konular hep eksiklik olarak his-
sedilmektedir. Bu nedenle de bu kişile-
rin işletmecilik ile ilgili asgari düzeyde
kavramlara, işleyişe ve genel hatlara
hakim olmaları gerekmektedir.

1 Finansal Muhasebe Nedir?
Finansal muhasebe, işletmedeki bilgi

ve belgelerin finansal raporlara aktarıl-
ma sürecidir. Finansal muhasebe süreci
dönem sonunda işletmenin finansal du-
rumunu (bilanço), finansal performansı-
nı (kar/zarar tablosu ya da gelir tablo-
su) ve nakit akışını gösteren finansal ra-
porlar hazırlanmaktadır. Bu finansal ra-
porlara göre vergi kanunlarına göre ya-
pılacak bazı düzeltmelerle ödenecek
vergi hesaplanabilmektedir. Ayrıca iş-
letme ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen
diğer taraflar (bankalar, kredi kuruluş-
ları, tedarikçiler vs) bu finansal raporla-
rı talep etmekte ve bunlara göre işlet-
meyi değerlendirmektedir.

3Muhasebe Sürecinde Defterler Han-
gileridir? Finansal nitelikteki işlemle-

� Yevmiye Defteri (Günlük Defter) 
� Büyük Defter (Defter-i Kebir)

4 Finansal Muhasebe İçin Ne Gerekli-
dir? Finansal muhasebe, uygulamada

kayıt girme olarak da nitelendirilmekte-
dir. İşletmelerin her ay sonunda; alış fa-
turaları, satış faturaları, makbuzlar ve
diğer belgelerle birlikte işletmenin ban-
ka hesabının dökümü ve dekontları, iş-
letmenin kredi kartı dökümü gibi belge-
leri de mali müşavirlerine teslim etme-
leri gerekmektedir. Bir sonraki ayın
26’sına kadar mali müşavirler KDV,
Muhtasar (stopaj) beyannameleri elek-
tronik ortamda verip, en geç 26’sında
ödeme yapmaları için işletmelere ta-
hakkukları teslim etmektedirler.

5 Girişimciler Mali Müşavirlerinden Ne-
leri Talep Etmelidir? Eğer bir girişim-

ci aldığı mali müşavirlik hizmetinin be-
delini, mali müşaviri ile birlikte her yıl
sözleşme ile belirleyip ödemelerini de
zamanında yapıyorsa; aldığı hizmeti ka-

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

rin finansal bilgi sisteminde veri olarak
depolanabilmesi için muhasebe defter-
lerine kaydedilmeleri gerekir. Vergi
Usul Kanunu'na (VUK) göre kar amaçlı
faaliyet gösterenlerin; yani tüccarların
belli defterleri tutma zorunluluğu var-
dır. 

VUK; tüccarları yıllık alım veya sa-
tım hacimlerini temel alarak birinci sınıf
tüccarlar ve ikinci sınıf tüccarlar olarak
iki sınıfa ayırmaktadır. VUK'un bu sınıf-
landırmaya esas aldığı kriterler yıldan
yıla değiştirilmektedir. 

İkinci sınıf tüccarlar işletme esasına
göre işletme hesabı defteri tutarlar. İş-
letme hesabı defterinde sadece döne-
me ait gelirler ve giderler yer alır.

Birinci sınıf tüccarlar bilanço esası-
na göre defter tutarlar. Bilanço esasın-
da tutulan defterler ikiye ayrılır:

� Tutulması zorunlu olan defterler
� Tutulması isteğe bağlı defterler
Tutulması zorunlu olan defterler

şunlardır:
� Envanter Defteri

KOBİLER VE 
FİNANSAL 
MUHASEBE
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Kobilgi

vardır. Varlıklar işletmenin sahip ol-
duğu ekonomik değerleri ifade etmek-
te, kaynaklar ise işletmenin varlıkların
nasıl edindiğini gösteren finansal yapı
ve ortakların işletme üzerindeki hak-
larını gösteren sahiplik yapısından
oluşmaktadır.

Gelir Tablosu Nedir? Gelir tablosu,
bir işletmenin faaliyet dönemine ait fi-
nansal performansının raporlanması
amacıyla hazırlanan dinamik bir tab-
lodur. Gelir tablosu hazırlanırken ta-
hakkuk eden tüm gelir ve gider unsur-
ları kar veya zarar ile ilişkilendirilir.
Bu tabloya sıklıkla KAR/ZARAR Tablo-

su da denmektedir.

KAR/ZARAR Tablosu 
Brüt Satışlar
Satış İndirimleri (-)
Satışların Maliyeti (-)

Faaliyet Giderleri (-)
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir
ve Karlar
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider
ve Zararlar (-)
Finansman Giderleri (-)
Olağandışı Gelir ve Karlar
Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
Dönem Net Karı (Zararı)

Nakit Akışı Nedir? Nakit akışları,
işletme faaliyetlerinden, yatırım faali-
yetlerinden ve finansman faaliyetle-
rinden sağlanan nakit ve nakit benzeri
tahsilatları ve bu faaliyetlere ilişkin
nakit ve nakit benzeri ödemeleri ifade
etmektedir. 

Nakit akışları; ayrıca işletmenin
faiz ve borçlarını ödemede kullanaca-
ğı nakitleri yaratma kabiliyetini gös-
termektedir. Bu bakımından yatırımcı
ve borç verenler için nakit akışı ile il-
gili bilgi oldukça önemlidir. 

Nakit Akışlarının Sınıflandırılması
Nakit akışları üç çeşit faaliyetten

kaynaklanmaktadır: 
� İşletme Faaliyetleri: İşletmenin

liteli olarak talep etmesi de hakkıdır. Bu
girişimciler dönemsel olarak; aylık, üç
aylık vb. finansal raporlar isteyebilir bu
raporlar konusunda birlikte toplantılar
talep edebilirler.

6 Girişimcilerin En Fazla İhtiyaç Duydu-
ğu ve Merak Ettiği Muhasebe Kav-

ramları Nelerdir?
Hesap Nedir? Finansal nitelikteki

olayların her bir varlık ve kaynak unsu-
runda (bilançoda) ve faaliyet sonuçları-
nı gösteren her bir unsurda meydana
getirdiği değişimleri izlemeye yarayan
çizelgeye hesap denir.

Mizan Nedir? Mizan; kayıtlar yapıl-
dıktan sonra finansal raporlar oluştu-
rulmadan önce, kayıtların defterlere
doğru işlenip işlenmediği, işlemlerin
doğru yapılıp yapılmadığını kontrol et-
mek için hazırlanan çizelgelerdir. Ban-
kalar, işletmeler genellikle dönem
sonlarında finansal tablo hazırladığın-
dan, ara dönemlerde işletmelerden
mizan hatta detay mizan talep etmek-
tedirler. Bu detay mizanlarda amaç;
işletmenin mal veya hizmet aldığı, sat-
tığı tedarikçi ve müşteriler ile gelir ve
gider kalemlerini detaylı görmektir.
Mizanda borç toplamının alacak topla-
mına; borç bakiyesinin de alacak baki-
yesine eşit olması gerekir. Bu eşitlikle-
rin sağlanması halinde, yevmiye def-
terindeki kayıtların büyük deftere ge-
çirilmesinde hata yapılmadığı kabul
edilir.

Bilanço Nedir? Bilanço, bir işlet-
menin belli bir andaki finansal duru-
munu gösteren tablodur.  Başka bir
deyişle bilanço bir işletmenin belli bir
andaki fotoğrafıdır (Yalkın, 1988, s.
62). Bilançoda varlık (aktif) ve kaynak
(pasif) olmak üzere iki denge unsuru

temel gelirlerini elde ettiği faaliyet-
leri ile yatırım ve finansman faaliyet-
leriyle ilgili olmayan diğer faaliyetle-
ri, 

� Yatırım faaliyetleri: İşletmenin
uzun vadeli varlıklarının, nakit ben-
zerlerine dahil edilmeyen yatırımları-
nın elde edilmesi ve elden çıkarılma-
sına ilişkin faaliyetleri,

� Finansman faaliyetleri: İşlet-
menin özkaynak ile yabancı kaynak-
larının yapısında ve tutarında deği-
şiklik meydana getiren faaliyetleri-
dir.

Nakit Bütçesi Nedir? Gelecekteki
dönemlerde gerçekleşmesi beklenen
nakit akışları gelecek beklentileri
(projeksiyonları) olarak adlandırıl-
maktadır. Gelecek bütçeleri geçmiş
performansın değerlendirilmesi ve
gelecek faaliyetlerin planlanması için
kullanılmaktadır. Nakit bütçesi ise iş-
letmenin gelecekteki raporlama dö-
neminde elde edeceği ve ödeyeceği
nakdin tahmin edilmesidir. Bu bütçe-
ler, nakit açığı olduğunda kısa vadeli
borçlanma ihtiyacını; nakit fazlası ol-
duğunda ise kısa vadeli yatırım ola-
naklarını ortaya çıkarmaktadır. 

7Kredi Alırken ya da Yatırımcı Bulur-
ken Finansal Muhasebe Önemli mi-

dir? İşletmeler kredi alırken ye da
yatırımcı bulurken; kredi kuruluşları-
nın ve potansiyel yatırımcıların ilk in-
celemek isteyeceği bilgiler finansal
tablolarda mevcuttur. Çünkü finansal
tablolar işletme ile ilgili genel amaçlı
bilgileri sağlamaktadır. İşletmeler
kendilerini ve tarihçelerini ne kadar
anlatırlarsa anlatsın, işletmenin ta-
rihçesinin ve faaliyetlerinin rakamsal
olarak göründüğü tablolar finansal
tablolardır. Bilanço ve kar/zarar tab-
losu ile nakit akışlarını gösteren tab-
lo en fazla ihtiyaç duyulan finansal
tablolardır.

........... HESABI

Borç Alacak
Hesabı borçlandırmak Hesabı alacaklandırmak

Varlıklar (Aktif) BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Kaynaklar (Pasif)

SAHİP OLUNAN FİNANSAL YAPI
VARLIKLAR (BORÇLANMA YAPISI)

VANLIKLAR ÜZERİNDEKİ
SAHİPLİK

Nakit Bütçelerinin Hesaplanması

Tahmini Nakit Girişleri

(Tahmini Nakit Çıkışları)

Tahmini Dönembaşı Nakit

Tahmini Dönemsonu Nakit
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YENİ EKONOMİ 2.0

Bu ayki yazıya KOBİ Girişim’in
Ekim 2018 sayısında yer alan
“Amazon, AliExpress ve
eBay’da Satış Yapma Tüyoları”
başlıklı yazımı hatırlatarak
başlamak istiyorum. Ekim
2018’de yazdığım yazıda Türk
KOBİ’lerin AliExpress’e satıcı
ünvanıyla üye olamadığı
bilgisine yer vermiştim.
Geçmişte AliExpress sadece
Çin’de yerleşik satıcıları kabul
ediyordu. Son haftalarda bu
konuyla ilgili önemli gelişmeler
yaşandı. AliExpress Türkiye’de
yerleşik tüzel kişilerin
platforma satıcı
ünvanıyla üye
olmalarının önünü açtı.
Türk KOBİ’leri için her ay
dünyanın dört bir
yanından yaklaşık 700
milyon ziyaret alan
www.aliexpress.com web sitesi
üzerinde ürün listeleme ve
satış yapma fırsatı ortaya çıktı.

Peki AliExpress’te satış
yapmanın maliyeti nedir?

AliExpress’te en yüksek ciro
yaratan kategoriler
hangileridir?

Fiyatlama stratejiniz nasıl
olmalı?

Bu gibi sorulara cevap
bulmanız için AliExpress’in
dinamikleriyle ilgili bazı
bilgileri aşağıda maddeler
halinde paylaşıyorum:

1
AliExpress’e üye olmak,
platformda dükkan açmak ve
ürün listelemek ücretsizdir.

şirket görevlisi gönderinizin
‘mikro ihracat’ kapsamında
işlenmesi için gereken ETGB
(Elektronik Ticaret Gümrük
Beyanı) işlemini ücretsiz olarak
yapacaktır. Siz her gönderiye
ait ETGB’leri biriktirip ilerleyen
dönemlerde KDV iadesi almak
için kullanıyor olacaksınız.

4
AliExpress’te son dönemde
en yüksek ciro yaratan
kategoriler giyim, ayakkabı,

aksesuar ve ev tekstilidir.
AliExpress pazardaki konumu
itibariyle maliyet odaklı karar

veren tüketicilere
hitap eden bir
platformdur. Bu
nedenle AliExpress’te
marka değeri taşıyan
yüksek fiyatlı ürünler
değil, fiyat

bakımından rekabetçi ürünler
satmalısınız. Diğer yandan,
ürünlerinizi Türkiye’de
kullandığınız Türkçe
karakterler içeren yerli
markanızla değil, AliExpress’e
özel yaratacağınız yeni bir
marka ile satışa sunmanız
başarı şansınızı yükseltecektir.
AliExpress’teki Çinli satıcılar da
bu stratejiyi izlemektedir.

5
AliExpress son dönemde en
çok Rusya, ABD, Brezilya,
İspanya ve Ukrayna’dan

ziyaret almaktadır. Satışa
sunacağınız ürünleri
planlarken bu ülkelerin
kültürel özelliklerini dikkate
almanızda fayda vardır.

Cem Ener
Kurucu Ortak
BUBA Ventures

AliExpress üzerinden yaptığınız
satışlar için satış tutarı
üzerinden yüzde 8 hizmet
bedeli ödersiniz. AliExpress
her 100 USD’lik satışınız için 8
USD kesinti yapar, 92 USD’yi
sizin hesabınıza aktarır.

2
AliExpress yaptığınız
satışlardan elde ettiğiniz
kazancı size USD cinsinden

ödemektedir. Dolayısıyla size
SWIFT ile gelen her ödeme için
bankanızın işlem ücreti tahsil
edeceğini unutmamalısınız.
SWIFT ödemelerinden en

düşük işlem ücretini tahsil
eden banka ile çalışmalısınız.
Son dönemde SWIFT işlem
ücretleri bakımından en cazip
bankalardan biri QNB
Finansbank / Enpara’dır. Gelen
SWIFT ödemelerinden 18 TL
ücret almaktadır.

3
AliExpress üzerinden yurt
dışına yaptığınız satışlar
için KDV’siz fatura

kesersiniz. Kullandığınız kargo
şirketine (2 kg’ye kadar olan
küçük ebatlı gönderiler için
PTT’yi kullanmanızı tavsiye
ediyorum) ürünün kendisi,
KDV’siz orijinal Türkçe fatura,
faturanın İngilizce kopyası ile
birlikte başvurduğunuzda

ALIEXPRESS.COM 
TÜRKİYE’DEN KOBİ’LERİ

BEKLİYOR!
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6
AliExpress kurulduğu günden bu yana müşteriler
devamlı olarak indirimli fiyatlar görmeye
alıştıkları için siz de orijinal fiyat üzerinden

indirim yapmış gibi görünmelisiniz. Etik bir durum
olmadığını kabul etmekle birlikte, platformda
alışılagelmiş iş yapma şekline uyum sağlamanız
gerektiğini göz ardı etmemelisiniz.

7
AliExpress’te ürün başlıklarını yazarken size
tanınan azami karakter sayısını sonuna kadar
kullanmalısınız. Kısa tutulan ürün başlıklarının

arama sonuçlarında görünme ihtimali düşüktür.

8
AliExpress’te siparişlerin 80%’i mobil uygulama
üzerinden alınmaktadır. Bu nedenle ürün
listeleme sayfalarınızın cep telefonu ekranında

nasıl göründüğüne dikkat etmelisiniz. Ürünlerinizi
yayınladıktan sonra ürün sayfalarınızı mutlaka en az
bir adet Android cihaz üzerinde test amaçlı
görüntüleyiniz.

9
AliExpress gönderi alıcının adresine ulaştıktan
sonra satıcıya ödeme yapmaktadır. Bu özelliği ile
ülkemizdeki n11.com’a ve gittigidiyor.com’a

benzemektedir. Gönderilerinizde alıcının adresini en
doğru şekilde
yazmaya özen
göstermelisiniz. Aksi
takdirde lojistikle
ilgili sorumluluk size
ait olduğu için
gönderinin alıcıya
ulaşmaması veya
kaybolması
durumunda maddi
zarara uğrarsınız. Uluslararası gönderilerin yurtiçi
gönderilerden daha riskli olduğunu unutmamalısınız.

10
AliExpress üzerinden sizden ürün alan
tüketiciler iade yapmak istediklerinde geri
gönderim için kargo masrafını ödemekle

yükümlüdürler. Türkiye’de ise iade işlemlerinde kargo
masrafı satıcıya aittir. AliExpress’te kargo masrafı
tüketicilere yüklendiği için iade oranları çok düşük
seviyede kalmaktadır. Platform genelinde iade
oranının 1%’in altında olduğu bilinmektedir.

11
AliExpress’te satıcıların gelen sorulara kısa
sürede cevap verdiğini ve tüketicinin güvenini
hızlı iletişimle kazandığını bilmelisiniz. Çok özel

bir ürün satmadığınız sürece, sorusuna kısa sürede
dönüş yapmadığınız tüketicinin başka bir satıcıya
yöneleceğini aklınızda tutmalısınız.

12
AliExpress’te müşterilerinizle iletişim kurmak
için çok sayıda yabancı dil bilmeniz şart
değildir. AliExpress diller arasında anlık çeviri

yapmaktadır. Örneğin, Rus bir müşteriniz size Rusça
soru sorduğunda siz soruyu Türkçe görüntülersiniz,
Türkçe cevap verirsiniz, Rus müşteriniz cevabınızı
Rusça görüntüler.
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MAL TALEP

ABD
Firma Adı: Anatolia Group Limited

Partnership
Adres: 30 E. Georgia St. #414 Indianapolis
Yetkili Kişi: Arif Uğur 
Tel: +1.317.478-0896
e-mail: info@anatoliadefense.com 
web: www.anatoliadefense.com
ABD, Indianapolis’de mühendislik,
geliştirme, imalat, onarım ve lojistik
alanlarında müşterilerinin ihtiyaç
duyabilecekleri her konuyla ilgilenmek ve
çözüm getirmek için kurulmuş olan ve
gelişmiş bir uluslararası ağa sahip olduğu
belirtilen Anatolia Group LP Şirketinin; iş
dünyasının en prestijli adreslerinden bir
tanesi olan INDIANAPOLIS, IN, ABD'de aylık
200 dolara ofis kullanım hizmetleri
sunduğu belirtiliyor. Aidat, elektrik, ısınma,
soğutma gibi tüm ofis hizmetlerinin
kiralanan şirket tarafından yönetildiği
ofislerde; prestijli bir yasal adrese sahip
olma olanağına ilaveten; telefon hattı ve
telefon tahsisi, sekreterlik hizmetleri, posta
ve faks kullanımı, teknik ve altyapı
kurulumu, önemli konukları karşılamada
resepsiyonist hizmeti olanaklarının
sunulduğu kaydediliyor.  

ALMANYA
Firma Adı: Seggewiß

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

ARJANTİN
Firma Adı: Corcement Group SRL

Yetkili Kişi: Alberto Rufino
e-mail: corcementgroup@gmail.com 
Arjantin Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ticaret ve
Ekonomi Bölümünden alınan bir yazıda;
çimento endüstrisinin çeşitli alanlarında
faaliyet gösteren, tasarım, montaj yönetimi,
Start-up, eğitim, optimizasyon ve özel
ekipman bakımı gibi konularda faaliyetlerde
bulunan bir mühendislik firması olan
Corcement Group SRL’nin ürün ve
optimizasyon teknolojisi hizmetlerini ülkemize
de sunmak istediği bildiriliyor. Firmanın
Dünya çapında başarılı ve sürdürülebilir
optimizasyonlar gerçekleştirdiği ve bu sayede
maliyetlerin en aza indirildiği, verim ve
kapasite kullanım artışı ve enerji tasarrufu
sağlandığı ve çevreye olumsuz etkilerin
azaltıldığı belirtiliyor. 

Yurtdışından
28 işbirliği teklifi

32

Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’ne (TOBB) eylül ayı
içerisinde farklı ülkelerden
birçok işbirliği teklifi geldi.
Sizler için 28 farklı işbirliği
çağrısını derledik. 

1
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İNGİLTERE
Firma Adı: Debenhams Retail PLC

Yetkili Kişi: Ben Alexander
Tel: +44.2086.112981 
e-mail:purchasing.dept@debenhamplc.com
Avrupa ürünleri satan bir perakendeci olan
şirket moda ürünleri, kol saatleri,
parfümler, çakmaklar, fayans, mermer,
ahşap zemin döşemeleri, akıllı telefonlar,
tabletler, dizüstü bilgisayarlar, bilgisayar
sabit diskleri, TV’ler, klimalar, bisikletler,
piller ve lastik ürünler konusunda işbirliği
arayışında. 

İRAN
Firma Adı: İbrahim Ramazani

Adres: Bazirgan - İRAN
Yetkili Kişi: İbrahim Ramazani
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 
Tel: +98.912.2995696
e-mail: cml@goldenfiber.com.tr 
web: www.goldenfiber.com.tr
Firmanın en az 10000 MT/Ay sipariş
koşuluyla 70/30 ya da 60/40 LPG ihraç
etmek istediği bildiriliyor. Ödemelerin

yüzde 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 bildirildi.
Şirketin kumaş tedarikinden örneklemeye,
üretime, kalite kontrol ve sevkiyattan tam
bir uçtan uca süreç aradığı belirtilmiştir.
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 
web: www.innout.co.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.

İTALYA
Firma Adı: DIVITALY SAS

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

Firma Adı: MORETTI SPA
Yetkili Kişi: Filippo Fabbrini

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

HİNDİSTAN
Firma Adı: Jaya Household

Products Private Limited
Adres: ‘Poddar Court’ 4th floor, Gate No. 4
18, Rabindra Sarani
Yetkili Kişi: Tarashanker Kumar / Head-
Marketing(Binders)
Tel: +91.33.2225 8056;
Cep Tel: +91.916.3799339;
Faks:+91.33.2225 8055; 
e-mail: sales@aparnacarbons.com; 
web: www.indiamart.com/aparnacarbons/
Firmanın rafine toz naftalin (Yüzde 99.4
saflıkta) ve 12-38 mm arası güve kovucu
naftalin topları (HS 29029040) ihraç etmek
istediği bildiriliyor. 

Firma Adı: Chemex Organochem
Pvt Ltd

Adres: 107, Udyog Kshetra, Link Road,
Mulund West, Mumbai, 400080,
Maharashtra
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MAL TALEP

Yetkili Kişi: Tejas Thakker / Marketing
Head 
Cep Tel: +91.836.9045230; 
e-mail: tvt_4892@yahoo.co.in; 
web: www.chemexchemicals.com
Firmanın katkı maddeleri ve kimyasal
maddeler ithal etmek istediği bildiriliyor.

İRAN
Firma Adı: Golden Fiber Co.

Adres: Hafte tir, Qaem Maqam Farahani
str. 021 Tehran – IRAN
Yetkili Kişi: Tannaz Akbari 
Tel: +98.912.2995696; 
Faks: +98.218.8844072
e-mail: cml@goldenfiber.com.tr
web: www.goldenfiber.com.tr
Firmanın en az 10000 MT/Ay sipariş
koşuluyla 70/30 ya da 60/40 LPG ihraç
etmek istediği bildirilmiştir. Ödemelerin
yüzde 100 LC ya da TT olacağı ve sevkiyatın
FOB Asaluyeh ve/veya Bandar Abbas
limanlarından olacağı belirtiliyor. 

MACARİSTAN
Firma Adı: ALX HUNGARY 

Adres: İncilipınar Mah. Nişantaşı Sok.
Cazibe İş Merkezi No:13 Daire:1301
Şehitkamil / GAZİANTEP,
Yetkili Kişi: Alper Bakır 
Tel: +90.342.215 3376
e-mail: alper.bakir@alx.com.tr 
ALX HUNGARY (Macar Ulusal Ticaret Ajansı)
tarafından; inovatif tekstil çözümleri üreten
bir Macar firmasının işbirliği fırsatı aradığı
bildirildi. Ürettiği ürünleri hali hazırda

Avrupa ve Rusya’ya sattığı ifade edilen
Firmanın, Türkiye’den gelebilecek her
türlü talebi de karşılayabileceği
belirtiliyor.

PAKiSTAN
Firma Adı: Shishli Dış Ticaret

Adres: Büyükdere Cad. Levent Plaza
No:173, Levent - İstanbul
Yetkili Kişi: Suzan Aykol 
Tel: +90.548.8242580
e-mail: marketing@shishli.com 
İstanbul merkezli dış ticaret firmasının,
Pakistan'a ihracat yapmak üzere gıda
üreticisi Türk firmalarıyla işbirliği yapmak
istediği bildiriliyor.

Firma Adı: Win International
Services (Pvt) Limited

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

Firma Adı: Shishli Dış Ticaret
Adres: Büyükdere Cad. Levent

Plaza No:173, Levent - İstanbul
Yetkili Kişi: Suzan Aykol / Marketing Dpt
Cep Tel: +90.548.8242580; 
e-mail: marketing@shishli.com 
İstanbul merkezli dış ticaret firmasının,

Pakistan'a ihracat yapmak üzere gıda
üreticisi Türk firmalarıyla işbirliği yapmak
istediği bildiriliyor. 

RUSYA
Firma Adı: Yug LLC

Adres: 352902, the Russian Federation,
Krasnodar Territory, Armavir,
Zheleznodorozhnaya street, 63/1
Yetkili Kişi: Oksana Artyuhova
Tel: +7.8613.3-56-00; 
Cep Tel: +7.929.8340665; 
e-mail: artyuhova_ov@sppyug.ru; 
web: www.sppyug.ru
Ayçiçeği yağı ve mısır yağı üreticisi
firmanın, ürünlerini Türkiye’ye de ihraç
etmek istediği bildiriliyor. Söz konusu teklif
TOBB’a, Rusya Federasyonu Türkiye
Temsilciliği tarafından iletildi. 

Firma Adı: Altaiskaya krupa JSC
Adres: 659540, Russia, Altai

Territory, Sovetsky region, Sovetskoye
village, Altaisky pereulok, 21.
Yetkili Kişi: Elena Bolotova / Director as
Department of Sales
Tel: +7.3854.306-604 ext: 20; 
Cep Tel: +7.923.167-0992; 
e-mail: 9231670992@goodwill-tm.ru; 
web: http://en.altkrupa.ru/
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret
Temsilciliği; Agroholding "Goodwill" veya
JSC «Altaiskaya krupa» olarak adlandırılan
Rus firmasının; sağlıklı beslenme için yulaf
gevreği, değişik tahıllardan besinler
ürettiğini ve Türkiye’den bir ithalatçı
aradığını bildiriyor. Ürünlerin 0.4 kg ila 5 kg
arasında ve hatta kahvaltılık amaçlı
olanların 40 gramlık küçük poşetlerle
ambalajlandığı belirtiliyor. ABD, Kanada,
İsrail, Çin, Moğolistan ve Avrupa Birliği
ülkelerine ihracat yapan firmanın ürünlerini
Sibirya'da (Rusya'nın ekolojik bölgesi)
yetiştirdiği belirtiliyor. 

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
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etmek istediği bildirilmiştir. Söz konusu
teklif Birliğimize, Rusya Federasyonu
Türkiye Temsilciliği tarafından iletilmiştir. 

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

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

Firma Adı: ACK Group LLC
Adres: 49/65, Bolshaya Kazachya Street,
Saratov, Russian Federation
Yetkili Kişi: Ms. Victoria Krivosheyeva
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
bildiriliyor. 

SIRBiSTAN
Firma Adı: DELTA RG

Adres: Str.Jahja Beatle, No.26, 60000
Gilan-Kosova
Yetkili Kişi: Levent GAŞ 
Tel: +383.44.144 036 
e-mail: deltargkos@gmail.com 
Şirket, TOBB’a başvurarak Sırbistan'da
Voyvodina Bölgesinin Srbobran veya Beçej
şehrinde Avrupa pazarına uygun kalitede
üretim yapabilecek orta kapasiteli yeni bir
ayçiçeği yağı fabrikasının yapımı için
Türkiye'den ortak aradıklarını bildiriliyor. 

UKRAYNA
Firma Adı: POTOKI

Adres: 9, Baykalska st., Dnipro, Ukraine
Yetkili Kişi: Tkachenko Anastasiia 
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: UKRSPIRT
Adres: 1 Borisa Hrinchenka

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

Firma Adı: ATS Ukraine LLC
Adres: 37, Murmanskaya str.,

Kropyvnytskyi, 25014 Ukraine
Tel: +380.522.271535 / 271565; 
e-mail: atsukraine@ukr.net; 
web: www.ats-ukraine.com
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği
tarafından, ATS Ukraine LLC Firmasının
doğal bal ihraç etmek istediği bildiriliyor. 

HOLLANDA
Firma Adı: De Wereldbazar OG BV

Adres: Hamdijk 5, 9693 TB Bad
Nieuweschans The Netherlands
Yetkili Kişi: Cemil Güren / Koordinatör &
Proje Lideri
Tel: +31.50.2600605
e-mail: sedat@dewereldbazar.nl
Avrupa’da ilk defa Türk iş adamı tarafından
Kuzey Hollanda’nın Almanya sınırındaki
Groningen şehrinde, İstanbul’daki
Kapalıçarşı’dan esinlenerek kendisine ait

100 bin m2’lik arazide yapımına başlanan
550 dükkânlı AVM Projesine katılacak
yatırımcılar (ortak/ortaklar, inşaat
şirketleri, inşaat malzemeleri üreticileri)
arandığı bildiriliyor.

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

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

Firma Adı: Europa & Turkey Trade
Center

Adres: Hamdijk 5, 9693 TB Bad
Nieuweschans, The Netherlands
Yetkili Kişi: Cemil Güren
Tel: +31.6.46620825
e-mail: sedat@dewereldbazar.nl
Hollanda’da yeni kurdukları Europa &
Turkey Trade Center ile Avrupa ile Türkiye
arasında gereksinim duyulan her türlü ürün
alım ve satımı (ithalat-ihracat), pazar
araştırması, şirket kurma ve devamındaki
idari ve hukuki işlemleri gerçekleştirme
hizmetleri verdiklerini ifade eden
yurttaşımız Cemil Güren, Avrupa genelinde
şirket kurmak isteyenlere profesyonelce
hizmetlerini sunmak istediklerini ve
müşterilerinin karşılaştıkları zorlukları
aşmada yardımcı olabileceklerini bildiriyor.
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JUNIOSHOW Burs 03 TEMMUZ 2019 06 TEMMUZ 2019 Bebe ve Çocuk Hazır Giyim Bursa
Edirne Kırkpınar Gıda, Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı 03 TEMMUZ 2019 07 TEMMUZ 2019 Traktör ve Tarım Ekipmanları, Otomobil, Hayvancılık, Gıda, Beyaz ve Kahverengi Eşya, Elektronik Aletler Edirne
Daymex'19 Antalya Deri Ayakkabı ve Moda Fuarı 04 TEMMUZ 2019 07 TEMMUZ 2019 Deri, Ayakkabı, Terlik, Çanta, Kemer ve Yan Sanayi Antalya
IFEXPO 10 TEMMUZ 2019 13 TEMMUZ 2019 Dış Giyim, Triko, İç Giyim, Çorap, Mayo, Pijama, Gecelik, Denim, Spor Giyim, Aksesuarlar İstanbul
8.İstanbul Üniversite Tercih Fuarı 13 TEMMUZ 2019 21 TEMMUZ 2019 Eğitim, Yüksek Öğretim ve Üniversite Tercihleri İstanbul
5.Ankara Üniversite Tercih Fuarı 13 TEMMUZ 2019 21 TEMMUZ 2019 Eğitim, Yüksek Öğretim ve Üniversite Tercihleri Ankara
2. Adana Üniversi Tercih Fuarı 20 TEMMUZ 2019 21 TEMMUZ 2019 Eğitim, Yüksek Öğretim ve Üniversite Tercihleri Adana
4.İzmir Üniversite Tercih Fuarı 20 TEMMUZ 2019 28 TEMMUZ 2019 Eğitim, Yüksek öğretim ve Üniversite Tercihleri İzmir
3.Antalya Üniversite Tercih Fuarı 20 TEMMUZ 2019 28 TEMMUZ 2019 Eğitim, Yüksek Öğretim ve Üniversite Tercihleri Antalya
2.Bursa Üniversite Tercih Fuarı 20 TEMMUZ 2019 28 TEMMUZ 2019 Eğitim, Yüksek Öğretim ve Üniversite Tercihleri Bursa
Decoboss 25 TEMMUZ 2019 28 TEMMUZ 2019 Yapı, Konut, Dekorasyon, Elektrik, Mobilya Zonguldak
8.İstanbul Üniversite Tercih Fuarı 27 TEMMUZ 2019 04 AĞUSTOS 2019 Eğitim, Yüksek Öğretim ve Üniversite Tercihleri İstanbul
7. Trakya Çorlu Autoshow Otomobil ve Aksesuarları 29 TEMMUZ 2019 04 AĞUSTOS 2019 Otomobil Bisiklet Motorsiklet Ticari Araçlar Aksesuarlar Tekirdağ
Çorlu 12.Tarımtech Trakya Avrupa Hayv. San. Fuarı 29 TEMMUZ 2019 04 AĞUSTOS 2019 Tarım Hayvancılık, Tohum, Gıda, Tohum, Meyvecilik, Sulama Teknolojileri Tekirdağ
2. Euro Animalia 29 TEMMUZ 2019 04 AĞUSTOS 2019 Hayvancılık Ekipmanları, Süt Teknolojileri, Kümes Hayvanları, Mekanizasyon, Hayvan Barınakları, İş Makinaları Tekirdağ
2.Çorlu Trakya Balkan Ülkeleri, Hazır Giyim, Ev Tekstili 29 TEMMUZ 2019 04 AĞUSTOS 2019 Hazır Giyim, Ev Tekstili, Kültür ve Turizm Tekirdağ
Educaturk Üniversite Tercih Fuarı 02 AĞUSTOS 2019 03 AĞUSTOS 2019 Eğitim, Üniversite Tercihleri İstanbul
Patates Günleri Türkiye 22 AĞUSTOS 2019 24 AĞUSTOS 2019 Patates İle İlgili Toprak İşleme, Ekim, Hasat, İlaç, Tohum, Gübre Konya
İstanbul Fashion Show 27 AĞUSTOS 2019 30 AĞUSTOS 2019 Hazır Giyim, Deri, Tekstil ve Aksesuarları İstanbul
Hac ve Umre Turizm Hizmetleri Fuarı 28 AĞUSTOS 2019 29 AĞUSTOS 2019 Hac ve Umre Turizmine Yönelik Otel, Havayolu, Acenta vb. Sektörlerin Buluşması İstanbul
13. Türkiye Hac, Umre Turizm Hizmetleri Fuarı 30 AĞUSTOS 2019 31 AĞUSTOS 2019 Hac ve Umre Turizm Hizmetlerine Yönelik Otel, Havayolu, Acenta vb. Sektörlerin Buluşması İstanbul
İNTARF 2019 8.İnegöl Tarım Fuarı 01 EYLÜL 2019 04 EYLÜL 2019 Tarım, Gıda, Makine ve Ekipmanları Hayvancılık, Fidancılık, Seracılık, Gübre Tohum, Sulama ve Teknolojileri Fuarı Bursa
Food İstanbul 2019 04 EYLÜL 2019 07 EYLÜL 2019 Gıda Ürünleri ve Teknolojileri, İstanbul
EDT EXPO Ev Dışı Tüketim Ürünleri Fuarı 2019 04 EYLÜL 2019 07 EYLÜL 2019 Uluslararası Ev dışı tüketim ürünleri, ekipmanları, sarf malzemeleri üreticileri ve dağıtım kanalı tedarikçileri İstanbul
Worldfood İstanbul 2019 04 EYLÜL 2019 07 EYLÜL 2019 Gıda Ürünleri ve Gıda Teknolojileri İstanbul
DLG Tarım ve Teknoloji Günleri 2019 04 EYLÜL 2019 07 EYLÜL 2019 Uygulamalı Tarım ve Hayvancılık Fuarı Tekirdağ
Türk Diş Hekimleri Birliği Expodental 2019 04 EYLÜL 2019 07 EYLÜL 2019 Diş Hekimliği ve Teknolojileri İstanbul
Eskişehir Tarım Fuarı 04 EYLÜL 2019 08 EYLÜL 2019 Tarım, Hayvancılık ve Teknelojileri, Tarımsal Mekanizasyon Eskişehir
Batı Karadeniz Turizm Tanıtım İş Birliği Fuarı (BAKAF) 04 EYLÜL 2019 08 EYLÜL 2019 Turizm Tanıtım ve İş Birliği İstanbul
Yozgat 10.Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı 05 EYLÜL 2019 08 EYLÜL 2019 Tarım, Gıda ve Hayvancılık Yozgat
Uşak 5.Ege Tarım ve Hayvancılık, Süt Teknolojiler 05 EYLÜL 2019 08 EYLÜL 2019 Tarım ve Hayvancılık ve Makine Teknolojileri Uşak
9. Uluslararası Afyonkarahisar Tarım Hayvancılık Fuarı 05 EYLÜL 2019 08 EYLÜL 2019 Tarım, Hayvancılık, Tarım Makineleri, Süt Endüstrisi, Ambalaj ve Tohum Afyonkarahisar
44.Uluslarararası Gamex 05 EYLÜL 2019 08 EYLÜL 2019 Dijital Oyunlar Bilgisayar ve Robot Teknolojileri İstanbul
Sivas 6.Tarım ve Hayvancılık ve Gıda Fuarı 05 EYLÜL 2019 08 EYLÜL 2019 Tarım, Gıda, Hayvancılık Teknolojileri ve Endüstrileri Sivas
Anfaş ABÇ EXPO 05 EYLÜL 2019 08 EYLÜL 2019 Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı Antalya
88.İzmir Enternasyonal Fuarı 06 EYLÜL 2019 15 EYLÜL 2019 Genel Ticaret İzmir
Metalexpo Eurasia 11 EYLÜL 2019 14 EYLÜL 2019 Demir, Çelik, Metal, Makine, Aksam Satış ve Üretim Prosesleri İstanbul
Steel Expo, Çelik, Metal Ürünleri Üretim ve Tekn. 11 EYLÜL 2019 14 EYLÜL 2019 Demir, Çelik, Metal, Makine, Aksam Satış ve Üretim Prosesleri İstanbul
Contemporary İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı 11 EYLÜL 2019 15 EYLÜL 2019 Çağdaş ve Güncel Sanat İstanbul
Premium Textile 12 EYLÜL 2019 14 EYLÜL 2019 Hazır Giyime Yönelik Kumaş, İplik ve Aksesuar İstanbul
Pamuk, İplik, Kumaş ve Teknolojileri İhtisas Fuarı 12 EYLÜL 2019 14 EYLÜL 2019 Pamuk, İplik, Kumaş ve Teknolojileri Denizli
WINDOOR WORLD 12 EYLÜL 2019 15 EYLÜL 2019 Kapı, Pencere, Cephe, Cam ve Gölgelendirme Sistemleri İzmir
30.Uluslararası Züchex, Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı 12 EYLÜL 2019 15 EYLÜL 2019 Züccaciye, Ev Eşyaları, Dekoratif Ürünler ve Elektrikli Ev Gereçleri İstanbul
CNR HOME&DESIGN 12 EYLÜL 2019 15 EYLÜL 2019 Züccaciye, Dekoratif Ev Aksesuarları, Hediyelik Eşya ve Elektrikli Ev Eşyaları İstanbul
CRN Sports Week 12 EYLÜL 2019 15 EYLÜL 2019 Spor Ekipmanları, Fitness & Wellness, Indoor ve Outdoor Sporları ve Spor Trendleri Festivali İstanbul
WE "WORLD OF ENERGY" 18 EYLÜL 2019 21 EYLÜL 2019 Enerji, Enerji Sistemleri, Teknolojileri ve Ekipmanları İzmir
İstanbullight 18 EYLÜL 2019 21 EYLÜL 2019 Endüstriyel, Mimari, Perakende, Şehir Aydınlatma Çözümleri, Bina Otomasyonu İstanbul
13.Trakya Lüleburgaz Tarımtech 2019 18 EYLÜL 2019 22 EYLÜL 2019 Tarım, Hayvancılık, Tohum, Meyvecilik, Sulama ve Seracılık, Traktör ve Ekipmanları, Depolama Sistemleri, Soğutma, Havalandırma Kırklareli

Doğu Anadolu Erzurum 2. Tarım Fuarı 18 EYLÜL 2019 22 EYLÜL 2019 Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Erzurum
Doğu Anadolu Erzurum 2. Hayvancılık Fuarı 18 EYLÜL 2019 22 EYLÜL 2019 Hayvancılık, Ekipmanları, Hayvansal Üretim Teknolojileri, Süt Endüstrisi Yem Endüstrisi, Tavukçuluk Erzurum
ENTECH 19 EYLÜL 2019 21 EYLÜL 2019 Çevre Teknolojileri, Yenilenebilir Enerji, Geri Dönüşüm İstanbul
Sign İstanbul-2019 19 EYLÜL 2019 22 EYLÜL 2019 Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri İstanbul
Elazığ İnşaat Mobilya, Dekorasyon ve Teknolojileri F.ı 19 EYLÜL 2019 22 EYLÜL 2019 İnşaat ve Yapı Malzemeleri, Kapı, Pencere, Mutfak Elazığ
İstanbul Beauty and Wellness Show 19 EYLÜL 2019 22 EYLÜL 2019 Güzellik, Kozmetik, Parfümeri, Estetik, Kuaför, Bakım İstanbul
ARCHITECT@WORK TURKEY 20 EYLÜL 2019 21 EYLÜL 2019 Mimarlar, İç Mimarlar, Tasarımcılar ve Diğer Uzmanlar için Yapı ve İnşaat Yenilikleri İzmir
Diyarbakır 7.Kitap Fuarı 2019 24 EYLÜL 2019 29 EYLÜL 2019 Kitap, Süreli Yayınlar Diyarbakır
Hometex 2019 25 EYLÜL 2019 28 EYLÜL 2019 Ev Tekstili ve Dekorasyonu İstanbul
6.Uluslararası Sleep Well Expo 2019 25 EYLÜL 2019 28 EYLÜL 2019 Yatak ve Teknoloji Ürünleri İstanbul
Promosyon Show İstanbul Fuarı 25 EYLÜL 2019 28 EYLÜL 2019 Promosyon ve Tanıtım Ürünleri, Kurumsal Pazarlama, Reklam, Matbaa ve Baskı Teknolojileri İstanbul
Samsun 5.Tarım Fuarı 2019 25 EYLÜL 2019 29 EYLÜL 2019 Tarım, Hayvancılık ve Teknelojileri Samsun
5.Çukurova Tarım Fuarı 2019 26 EYLÜL 2019 29 EYLÜL 2019 5.Çukurova Tarım Hayvancılık, Süt Endüstrisi, Seracılık ve Teknolojileri Fuarı Adana
Farmers' Fairs -Batı Karadeniz 26 EYLÜL 2019 29 EYLÜL 2019 Tarım, Gıda, Hayvancılık Teknolojileri ve Endüstrileri Zonguldak
10.Van Doğu Anadolu Turizm ve Kongre Fuarı 26 EYLÜL 2019 29 EYLÜL 2019 Turizm Van
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
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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
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
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MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

Temmuz 2019

1 Temmuz 2019 Pazartesi
� Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
� Mayıs 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
� Mayıs 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
� Mayıs 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

9 Temmuz 2019 Salı
16-30 Haziran 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin 
Verilmesi ve Ödemesi
� 16-30 Haziran 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Haziran 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

16 Temmuz 2019 Salı
� Haziran 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Haziran 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Haziran 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin 
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Haziran 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Haziran 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) 
Beyanı ve Ödemesi
� Haziran 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

22 Temmuz 2019 Pazartesi
� Haziran 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Haziran 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Haziran 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence 
Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
� Haziran 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Haziran 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

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

25 Temmuz 2019 Perşembe
� 1-15 Temmuz 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Haziran 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26 Temmuz 2019 Cuma
� Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
� Haziran 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti 
Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Haziran 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların 
Beyanı ve Ödemesi
� Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre 
Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

29 Temmuz 2019 Pazartesi
� Haziran 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve 
İntikal Vergisinin Beyanı

30 Temmuz 2019 Salı
� Haziran 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve 
İntikal Vergisinin Ödemesi

31 Temmuz 2019 Çarşamba
� 2018 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
� Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
� Haziran 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
� Haziran 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
� Haziran 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
� 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi
� 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 13. Taksit Ödemesi
� 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi
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384₺
ADRESiNiZE
ÜCRETSiZ
TESLiM!

KREDi KARTINA
3 TAKSiT iMKANI

Taksit yapılan kredi kartları: Bonus, Maximum, World, Axess

www.dbabone.com /abone@doganburda.com
0212 478 03 00

48 SAYI
FiYATINA
52 SAYI
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