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VOLKAN DEMİR: KOBİ’LERDE BİRLEŞME-BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME
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“2019’DA 10 MİLYON BİLET SATACAĞIZ”

� Hızlı ve hesaplı ulaşım isteği,
yeni start-up’lar yaratıyor
� Türkiye ve dünyadaki 
ilham veren örnekler
� Ulaşımda online 
çözümler nasıl işliyor?
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Ekonomist

Uzakları yakın eden start-up’lar
“Uzaklara gitmek, denizler, sınırlar, ülkeler, inançlar aşmak
fırsatı çıktığı zaman hiç duraksama.”

Lübnanlı yazar Amin Maalouf, seyahat etmenin insan
ufkunda açtığı yeni kapıları işte bu sözlerle anlatıyor. 

Çağımızda, dünyanın her köşesinde yüz milyonlarca
insan Maalouf’un bu öğüdünü tutarcasına her yıl daha fazla
seyahat ediyor, uzakları yakın ediyor.   

Birkaç önemli veri paylaşalım:
� Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)

"Dünya Turizm Barometresi - 2018" raporuna göre, küresel
turist sayısı geçen yıl yüzde 6.0 artışla 1.4 milyar kişiye ulaştı. 

� Turist çeken destinasyonlardan Ortadoğu'da yüzde
10, Afrika'da ise yüzde 7.0 ile ortalamanın üzerinde büyüme
gerçekleşti.

� ONWTO 2030 yılı için 1.8 milyar küresel turist olacağı
tahmininde bulunuyor. 

� Booking.com’a göre, dünya genelinde seyahat
edenlerin yüzde 53’ü 2019 yılında daha fazla hafta sonu
gezisine çıkacak.

� Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) açıkladığı

son verilere göre 2018 yılında Türkiye’de online seyahat
yüzde 54 büyüme ile e-ticarette en çok büyüyen alan oldu. 

�  �  �

İşte tüm bu bulguları yan yana koyduğumuzda, insanlık
tarihinin en fazla seyahat edilen dönemini yaşadığımızı
rahatlıkla söyleyebiliriz.

Ve elbette girişim ekosistemi, bu yeni dönemi bir fırsata
çevirmekte gecikmedi ve özellikle son 5 yılda hem Türkiye’de
hem dünya genelinde kurulan start-up’lar geleneksel ulaşım
ve seyahat alışkanlıklarını adeta tarihe gömdü.

Biz de bu ayki kapağımızda hem Türkiye’de hem de
dünyada giderek büyüyen bir pazar olan online ulaşım ve
seyahat platformlarını sizin için araştırdık.

Özellikle dünyadaki bazı örnekler çok ilgi çekici. Zira
henüz birkaç yıllık platformların milyar dolar değerinde
yatırım aldıkları ve bu alanda yatırım yapanların kazanmaya
devam edeceğini ortaya koyan pek çok örnek var. 

Ülkemizdeki start up ve girişimcilerin de bu örneklerden
alacakları önemli dersler olduğunu düşünüyoruz.

İyi okumalar. 
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İÇİNDEKİLER
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Dünyanın en zengin mutfağına sahip olan Türkiye’de, dünyaya
örnek olacak bir proje hayat buluyor. Gastronomi Turizm Derneği
tarafından kurulan Türkiye Gastronomi Köyü projesiyle, Türk
mutfağı ve Anadolu lezzetleri dünyaya tanıtılacak.

Günümüz rekabet ortamında üretimden tasarıma her konuda
farklılaşmak gerekiyor. Endüstriyel tasarımcı Mete Mordağ,
şirketlerin doğru tasarımla verimlilikten satışa kadar pek çok
alanda avantaj sağlayabileceğini söylüyor.

Aralarında Samsung, Sony, FIAT, IVECO, MAN ve Starbucks gibi dünyaca
ünlü markaların bulunduğu birçok dünya devinin kurumsal kıyafetlerini
üreten Pasin Tekstil, başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın birçok
ülkesine tekstil ihracatı yapıyor. Pasin Tekstil’in kurucusu Kıvanç Pasin,
“Amerika pazarı için özellikle 2020 yılında büyük cirolar elde edeceğimiz
ciddi anlaşmalar yaptık. Ayrıca Rusya pazarı için Moskova’da yerleşik bir
ajans ile görüşmelerimiz devam ediyor” diyor.

Tekstil sektöründe önde gelen Zara, H&M, LCWaikiki, DeFacto gibi
markaların ürünlerinde kullandıkları dantel, brado, kristal gibi
malzemelerin tedarikçiliğini yapan Leras Tekstil’in hedefinde
yurtdışında büyümek var. 8 milyon dolar cirolu şirketin genel
müdürü Betül Eren Işık, şu an yüzde 15 olan ihracat gelirini kısa
vadede yüzde 50’ye taşımayı hedeflediklerini söylüyor.

5 Uluslararası ev
nakliyesi yapıyor

6 KOBİ GÜNDEMİ

8 KAPAK KONUSU
� ‘Yol’dan çıkan girişimler

12 “Üretimin yüzde 50’si
ihracattan gelecek”

14 2019’da 10 milyon
bilet satacak

16 Ege’de güzellik
merkezi zinciri kurdu

17 Lüks mağazalara
mobilya üretiyor

18 “Liderler etki alanlarının
farkında değil”

20 Franchise mağazalarla
büyüyecek

22 Sarıyer’de “Gastronomi
Köyü” kuruluyor

24 “6 bin 500 mağazadan
günlük veri alıyoruz”

26 Avrupalı dev şirketlere
kıyafet üretiyor

28 Ofis çalışanlarını
harekete geçirecek

30 Türk teknolojisini
dünyaya taşıyacak

32 ‘Doğru tasarım’la
fark yaratıyor

33 90 milyon Euro’luk
fonu devreye alacak

34 Volkan Demir:
KOBİ’lerde 
birleşme-bölünme 
ve tür değiştirme

36 Yurtdışı Mal Talepleri

40 Fuar Takvimi

42 Vergi Takvimi

Kadın girişimci Nil Keskin Keleş, profesyonel iş yaşamını bırakıp
PositiVorld Danışmanlık şirketini kurdu. Keskin Keleş, yöneticiler
dönüşünce ekiplerin de değiştiğini, çalışanların mutluluklarının arttığını
söylüyor. Keleş, “Liderler etki alanlarının farkında değiller. Bu dönüşüm
yolculuğu kurum çalışanlarına pozitif atmosfer sağlıyor, severek işe
geldikleri ve kendilerini buldukları kurum kültürü sağlıyor” diyor.

Dünya genelinde seyahat edenlerin sayısı 2018 sonunda 1,5 milyar
dolara yaklaşarak rekor kırdı. Tarihte ilk kez, bu kadar çok insan
bağlı bulunduğu şehir, ülke veya kıtadan bir başka noktaya seyahat
etti. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tahminlerine
göre, 2030 yılında turist sayısı 2 milyar kişiye yaklaşacak. Bu
gelişme, hesaplı ve hızlı ulaşım vat eden start-up’larda patlama
yaşanmasına neden oluyor. Son yıllarda gerek dünyada gerek
Türkiye’de ‘yol’dan çıkan fikirlerin sayısı artarken, geleceği parlak
bu start-up’lara yapılan yatırımlar milyar dolarları aşıyor. 
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LOJİSTİK

Asya Nakliyat 1963’te Ankara`da İlhan Demirel
tarafından kuruldu. Yıllar içinde önce İstanbul,
sonrasında İzmir ve Adana’da şubeler açtı. Bu
4 ofis üzerinden Türkiye’nin her yerinden dün-
yanın neresine istenirse uluslararası ev eşya-
sı ve sanat eseri taşımacılığı yapıyor. Ya da dün-
yanın her yerinden Türkiye’ye evden eve
nakliyat yapılıyor. Şirket nakliye işlerini hava,
kara ve deniz yolları ile gerçekleştiriyor. Ka-
rayolu nakliyelerini Avrupa’ya kendi TIR’ları ile
yapıyor. Asya Nakliyat, 2018’de Türkiye’ye ge-
len ve giden yaklaşık bin 500 kişinin eşyala-
rını taşıdı. İlhan Demirel, şirkette aktif olarak
çalışmalarına devam etmekle birlikte üç kızı Eb-
ru, Hülya Ebru ve Banu Demirel şirketin yö-
netimini üstlenmiş durumda.

Kurumsallaşmanın önemi
Evden eve nakliyatta alternatif firmaların

çok olduğunu söyleyen Asya Nakliyat Genel Mü-
dürü Ebru Demirel, ancak Şirket, olarak ku-
rumsal anlamda bunu yapma adına ciddi emek
sarf ettiklerini anlatıyor. “Bizim işimizin yüz-
de 90’lık bölümü tamamen yurtdışı nakliye-
lerden oluşuyor. Yurtiçi ve şehiriçi nakliyele-
ri çok daha az” diyen Demirel, odaklarında
özellikle uluslararası nakliye olduğu için ope-
rasyonlarının müsaade ettiği kadarlık bir bö-
lümünde hem yurtiçi hem de ofis nakliyeleri
yaptıklarını anlatıyor. Şirket ayrıca ofislerinin
bulunduğu dört şehirde depolama hizmeti de
sunuyor.

Sanat eseri de taşıyor
2000 yılından buyana ISO 9001 kalite ser-

tifikası olan şirketin bunun yanında sektöre özel
olarak tasarlanmış kalite programı olan FAIM
sertifikası var. Şirket uluslararası evden eve
nakliyat işlerinin yanında, sanat eseri nakliyesi

05AĞUSTOS 2019

de yapıyor. Bunu en iyi ve doğru şekilde ya-
pabilmek adına Asya Nakliyat, Türkiye’de ilk
iklimlendirilmiş sanat eseri deposunu 2011 yı-
lında yaptı. “Bu depomuz sanat eserlerinin yı-
lın her günü aynı ısı ve nem oranında muha-

Nakliye sektörünün niş alanı uluslararası ev taşımacılığında
uzmanlaşan Asya Nakliyat, geçen yıl bin 500 kişinin veya
kurumun eşyasını taşıdı. Türkiye’den yurtdışına veya
yurtdışından Türkiye’ye yapılan taşımacılığın yanında sanat eseri
de taşıdıklarını söyleyen Asya Nakliyat Genel Müdürü Ebru
Demirel, 2 milyon dolara depo yatırımı yaptıklarını da aktarıyor.

Talip Yılmaz / tyilmaz@ekonomist.com.tr

Uluslararası ev 
nakliyesi yapıyor

FIDI’nin başkanı oldu Uluslararası ev eşyası nakliyesi hizmeti veren
nakliyeciler tarafından İsviçre’de kurulan FIDI daha sonra merkezini Brüksel’e
taşıdı.  FIDI`nin en büyük özelliği üyelerinin belli kalite standartlarına sahip
olması zorunluluğu ve üyelik de sadece FAIM kalite sertifikası alabilen şirketler
için mümkün. Türkiye’den FIDI’nın iki üyesi bulunuyor. Ebru Demirel, 2013
yılında ilk kadın olarak yönetim kuruluna seçildi ve Mayıs 2019’da
Amsterdam’da düzenlenen yıllık konferansta da FIDI’nın ilk kadın başkanı oldu.
FIDI’nin dünyanın her yerinden 610 üyesi var ve her yıl dünyanın farklı bir
şehrinde konferans düzenliyor.  Ebru Demirel, “ Avrupa ve Amerika da çok uluslu
şirket ve bazı ülkelerin dışişleri bakanlıkları yaptıkları ihalelerde FIDI üyesi
zorunluluğunu ekledi. Bu da FIDI’nin sektördeki önemini vurguluyor” diyor.

faza edilmelerine imkan veriyor. Sanat nakli-
yelerinde hizmet verdiğimiz kurumlar; müze-
ler, galeriler ve T.C. Kültür Bakanlığı” diyor.

Teknolojiye yatırım
Halihazırda teknolojiye yaptığı yatırımla-

rı sürdüren şirket, online fiyat platformunu kul-
lanıma açmak üzere. Şirket, müşterilere daha
iyi hizmet verebilmek için ev eşyası nakliye-
sine uygun bir yazılım geliştirdi. Bu yazılım sa-
yesinde taşınma ihtiyacı içinde olan müşteri-
lerin eşyalarının hacim tespiti tabletlerle ya-
pılıp bütün süreç yazılım üzerinden insan ha-
tası ihtimalini en aza indirerek yapılabiliyor.

Ebru Demirel, yine İstanbul’da yeni ha-
valimanı bölgesinde 2 milyon dolara yeni de-
polama tesisi yapma planlarının olduğunu da
aktıyor.

EBRU DEMİREL
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KOBİ GÜNDEMİ

� Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından 22-23 Ekim
tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirilecek olan 11. Uluslararası Ar-Ge
Proje Pazarı kapsamında düzenlenen Techxtile Start-Up Challenge
programına başvurular başladı. Tekstil alanında ihracatta katma
değerin artırılması, yeni teknoloji ve metotların üretim süreçlerine

kazandırılması, yenilikçi ürünler tasarlanması, yeni girişimci ve tasarımcıların teşvik edilmesi ve üniversite-
sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen Techxtile Start-Up Challenge programına başvurular,
11 Eylül Çarşamba gününe kadar devam edecek. Değerlendirme sonucunda finale kalan finalistler, Milano’da
10 gün sürecek Kuluçka ve Hızlandırıcı Programa katılım, bir yıl süresince profesyonel mentorluk desteği,
ULUKOZA programı ile 200 bin TL TÜBİTAK hibesine hak kazanma fırsatı, patent başvurusu ve yüzde 100
firma kuruluş desteği, şirket kurma masraflarının karşılanması, bir yıllık muhasebe desteği, Bursa Teknik
Üniversitesi Kuluçka Merkezi imkânlarından faydalanmak gibi ödüllerin sahibi olmaya hak kazanacak.

Tekstilde yeni girişimciler aranıyor

� 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 destek olmaya devam ediyor. Girişimlerin
ihtiyaç duyduğu ofis ve mentorluk ihtiyaçlarının yanı sıra eğitim desteğinin de verildiği Garanti BBVA Partners Hızlandırma Programı’nın 2019-2020 yılı
ilk dönem başvuruları 7 Ağustos’ta sonuçlandı. BUBA Ventures Yöneticisi Neda Soydan, Valuta Capital Partners Kurucu Ortağı Umur Özal, Asartech
Kurucu Ortağı Burkay Alan, Eurasia Invest Yönetici Ortağı Gökhan Alpman, TUGİM’den Meltem Çora, Akşam Gazetesi’den Özgül Öztürk, Garanti Teknoloji
Birim Müdürü Şahin Dalbudak, Garanti Yatırım Kurumsal Finansman Birim Müdürü Metin Özhan ve Garanti BBVA KOBİ Pazarlama Yöneticisi Selin Öz,
oluşan jüri tarafından seçilen 6 girişimci yeni dönem Garanti BBVA Partners girişimcisi olarak, projelerini hayata geçirmek ve sürdürülebilir kılmak
amacıyla programın sunduğu tüm desteklerden yararlanma şansını yakaladılar. Asgari uygulanabilir ürün ve hizmete sahip, üç yıldan kısa süredir
faaliyet gösteren, ölçeklenebilir iş modeline sahip tüm girişimlerin başvurabildiği programdan bu yıl yararlanmaya hak kazanan girişimler; Safetech,
Bulundum, Fazla Gıda, Sertifier, Engelsiz Çeviri ve Business for Aging Friendly Community, oldu. 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.

Yeni dönem girişimcileri belli oldu
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� İstanbul’un girişimcilik ekosistemini güçlendirecek, İstanbul
ekonomisinin global ölçekteki rekabet gücünü ve bölgesel çekim
gücünü artıracak projesi “WinGlobal: Küresel Doğan StartUp”lar projesi
ilk mezunlarını verdi. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) girişimciliği teşvik
için kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) tarafından koordine
edilen WinGlobal projesi İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Valiliği,
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Teknopark İstanbul ortaklığı ve İSTKA’nın
desteği ile gerçekleştirildi. Hedef kitlesi “40 küresel doğan StartUp”
olan projenin ilk etabına 20 girişim kabul edildi. İstanbul Ticaret Odası
Başkanı ŞekibAvdagiç etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bilgiyi
Ticarileştirme Merkezimiz, WinGlobal Projesi ile global hedeflerine,
uluslararası projelerine bir yenisini eklemiştir. İnanıyorum ki, bu
projemiz, global startupların Türkiye’den çıkmasına destek olma
hedefine bizi bir adım daha yaklaştırmıştır” dedi.
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KOBi Gündemi

BTM 20 girişimle ‘global’e açılıyor

� Her yaz, 1500’ün üzerinde bilim,
teknoloji ve tasarım alanında faaliyet
gösteren profesyonelin ve uzmanlaşmak
isteyen her yaştan gencin katıldığı, 9 gün
ve gece boyunca süren HacknBreak: Açık
İnovasyon Kampı'nın bu yıl dördüncüsü
24 Ağustos-1 Eylül 2019 tarihleri arasında
İzmir’in Urla ilçesinde gerçekleştirilecek.
Kamp, geçen yıl Avrupa’dan 3 bakan
yardımcısı ve 9 diplomatı ağırladı. Bu yıl
yine yurt içi ve yurt dışından çok sayıda

konuk konuşmacı ve katılımcıyı ağırlayacak. Açık İnovasyon Derneği öncülüğünde çok sayıda paydaş kurum,
topluluk ve bireyin işbirliği ile düzenlenen kamp, ölçek olarak Türkiye’deki en kapsamlı, bilim, teknoloji ve
tasarım etkinliklerinden biri olmanın yanında, hackathon ve ideathon türlerindeki etkinlikleri de içermesi
bakımından dünyadaki en özgün etkinliklerden biri olma özelliğini taşıyor.

� Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, Ocak-Haziran
dönemine ilişkin "sınai mülkiyet
verileri" ile en fazla yerli patent
başvurusu yapan firma ve kuruluşlar
hakkında bilgi verdi. TÜRKPATENT'e
yılın ilk yarısında 2 bin 734 yerli
patent ve bin 322 yerli faydalı model
başvurusu yapıldığını bildiren
Varank, patent başta olmak üzere
sınai mülkiyet başvurularındaki
gelişimi yakından takip ettiklerini

bildirdi. Varank, ilk 6 aylık verilerin, bu yılın sınai mülkiyet başvuruları açısından iyi bir noktada
tamamlanacağına işaret ettiğini söyledi. Benzer bir tablonun tescil sayılarında da görüldüğüne dikkati çeken
Varank, Ocak-Haziran döneminde bin 152 patent, 307 faydalı model tescilinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

HacknBreak Açık İnovasyon Kampı
4’üncü Kez İzmir'de

İlk yarıda 2 bin 734 patent başvurusu

� Girişimci Çağada Kırım’ın
kurucusu olduğu elektrik
tarifeleri karşılaştırma sitesi
EnCazip.com, hedef büyüttü.
Şirketi kurduktan çok kısa bir
süre sonra modelini örnek
aldığı İngiliz devi uSwitch ile
ortak olan Kırım,  tamamı
yabancı sermaye sahiplerinden
olmak üzere yeni bir tur
yatırım alarak 2019 yılının
ikinci yarısı için hedef büyüttü.
Önümüzdeki 5 yılda oldukça
agresif bir büyüme planı
yaptıklarını dile getiren Kırım,
şunları söylüyor: “Önceliğimiz
enerji sektörü ve 2021 yılında,
yılda yaklaşık 3,5 milyon
tedarikçi değişikliği yapan
uSwitch’in iki katı kadar
tedarikçi değişikliğine aracılık
yapmak. Önümüzdeki sene
yalnızca elektrik sektöründe
kalmayı planlıyoruz, tabii ki
takip eden yıllarda örnek
aldığımız model olan sitelerin
yaptığı gibi tüketicilere
tasarruf sağlayacak tüm
alanlarda karşılaştırma hizmeti
yapmayı planlıyoruz.”

Yılda 7 milyon
işlem 

hedefliyor 
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‘YOL’DANÇIKAN
GİRİŞİMLER
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Dünyaca ünlü seyahat platformu Boo-
king.com’a göre, dünya genelinde se-
yahat edenlerin yüzde 53’ü 2019 yılında
daha fazla hafta sonu gezisine çıkacak.
Platform verilerine göre bu trend ucuz
havayollarının, ek uçuş rotalarının ve is-
teğe bağlı araç kiralama gibi kolaylıkların
artmasından kaynaklanıyor. Birleşmiş
Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)
"Dünya Turizm Barometresi - 2018" ra-
poruna göre ise 2018 sonunda küresel
turist sayısı 1,4 milyona ulaşırken, 2030
yılında bu sayının 2 milyara dayanacağı
tahmin ediliyor. 

Tüm bu veriler, dünyanın neresinde
olursa olsun insanların ulaşım ve seyahat
alışkanlığının hızla arttığını gösteriyor.
Alışkanlıklardaki bu artış eğilimi, sektör-
deki start-up’larda da büyük bir patlama
yaşanmasına yol açıyor. Dijitalleşmenin
bir getirisi olan mobilleşmenin de etki-
siyle bu kategoride faaliyet gösteren gi-
rişimciler, artık sadece Türkiye’de değil,
yurtdışında da büyüme planı yapıyor. 

Türkiye’de yüzde 54 büyüdü
Bu ilginin bir sonucu olarak online

seyahat girişimleri beş yıl içerisinde hem
dünyada hem de Türkiye’de büyük ge-
lişim gösterdi. Bilişim Sanayicileri Der-
neği’nin (TÜBİSAD) açıkladığı son veri-

lere göre 2018 yılında Türkiye’de online
seyahat yüzde 54 büyüme ile e-ticarette
en çok büyüyen alan oldu. Dijitalleş-
menin bir getirisi olan mobilleşmenin de
online seyahat kategorisinin gelişiminde
katkısı büyük. We Are Social 2019 rapo-
runa göre, bugün Türkiye’de yetişkinlerin
yüzde 77’si akıllı telefon kullanıyor. Bu
kapsamda sektör için çözüm geliştiren
yeni girişimlerin sayısı arttı ve artmaya
devam ediyor. Türkiye’de online seyahat,
taksi, motosiklet, uçak bileti fiyatı kıyas-
lama gibi pek çok farklı alanda girişim
bulunuyor. Biz de bu alandaki öne çıkan
girişimleri ve büyüme hedeflerini araş-
tırdık. 

Ciro artışları 2019’da da sürecek
2008 yılında girişimci Çağlar Erol ta-

rafından hayata geçirilen Enuygun.com,
seyahat ve finansal hizmetlerinde önce
karşılaştırma sitesi olarak kuruldu.
Bugün 170’den fazla kişinin çalıştığı Tür-
kiye'nin lider uçak bileti sitesi konumuna
yükseldi. Erol, global markaları Wingie'yi
geçtiğimiz yıllarda Almanya, İngiltere ve
İspanya'da hayata geçirdiklerini söy-
lüyor. Bu yıl Arap ülkeleri ve Rusya pa-
zarlarına da giriş yaptıklarını ifade eden
Erol, seyahat sektöründeki farklı alanlara
da girerek 2028'e kadar dünyanın en

Dünya genelinde
seyahat edenlerin

sayısı 2018 sonunda
1,5 milyar dolara

yaklaşarak rekor
kırdı. Tarihte ilk kez,
bu kadar çok insan

bağlı bulunduğu
şehir, ülke veya

kıtadan bir başka
noktaya seyahat

etti. Birleşmiş
Milletler Dünya

Turizm Örgütü
(UNWTO)

tahminlerine göre,
2030 yılında turist

sayısı 2 milyar kişiye
yaklaşacak. Bu

gelişme, hesaplı ve
hızlı ulaşım vaat

eden start-up’larda
patlama

yaşanmasına neden
oluyor. Son yıllarda

gerek dünyada
gerek Türkiye’de

‘yol’dan çıkan
fikirlerin sayısı

artarken, geleceği
parlak bu start-

up’lara yapılan
yatırımlar milyar

dolarları aşıyor.  

Ulaşım ve seyahat start-up’ları nasıl büyüyor?
� Kent içi, şehirler arası ve ülkeler arası ulaşımın giderek çeşitlenmesi ve
farklı seçeneklerin daha hızlı ve hesaplı fırsatlar sunması, online
çözümlere olan ilgiyi artırıyor. 
� Dünya genelinde seyahat
edenlerin yaş ortalaması
düşüyor. Bu durum online
rezervasyon oranının da
artmasına neden oluyor. 
� Sosyal medya fenomenlerini,
influencer ve blogger’ları takip
eden milyonlarca insan,
onların gittiği yerlere gitmek,
daha fazla gezmek istiyor.
Artan talep yeni start-up’ların
çıkmasına neden oluyor.
� Gelişmekte olan ülkelerde ve
uluslararası seyahatlerde ulaşım altyapılarının gelişmesi, seyahat
imkanlarını kolaylaştırırken, konforlu ve güvenli seyahat ortamı yaratıyor.
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tilsepeti.com, 21 milyonu tekil olmak
üzere toplamda 56 milyondan fazla yıllık
ziyaretçi sayısına sahip. tatilsepeti.com
Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, “2018
yılını yüzde 40 civarı bir büyüme ile ka-
patmıştık, bu yıl ise fiyatlardaki önemli
artışlar nedeni ile ciromuzda büyüme

olacağını düşünüyoruz. Bu yıl iki yeni TÜ-
BİTAK projesi için start verdik. Toplam
teknoloji yatırımlarımızda 2019 yılı için
yüzde 80 oranında bir artış bütçeledik”
diyor. 

Hedef yurtdışına açılmak
Uygun fiyatlarla otobüs bileti satın

alabilmeyi sağlayan NeredenNereye.com
da kullanıcıların belirledikleri güzergahta
sefer düzenleyen firmaların tümüne kar-
şılaştırmalı olarak ulaşmasına olanak
sağlıyor. 2014 - 2018 yılları arasında yak-
laşık yüzde 500 büyüme yakaladıklarını
belirten Neredennereye.com Kurucusu
Erol Demirtaş,  2018’de toplam 25 milyon
ziyaretçiye hizmet ettiklerini kaydediyor.
Demirtaş, “Busbud ile gerçekleştirdi-
ğimiz birleşmemizle hedeflerimizi daha
da büyüktük. Bu yıl sonunda 35 milyon zi-
yaretçiye, 100 milyon liranın üzerinde de
ciroya ulaşmayı hedefliyoruz” diyor. Bi-
letall ise seyahat edecek müşterilerin on-
line başta olmak üzere diğer satış kanal-
larından da otobüs, uçak, deniz otobüsü
ve çağrı merkezi üzerinden demiryolları
biletlerini satın alabilmelerini sağlayacak
hizmet sunuyor. 2 binden fazla seyahat
acentesine hizmet veren platform, 2018
yılında 7,5 milyon işlem gerçekleştirdi.
‘Deloitte Technology Fast 50’de Türki-
ye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirket-
lerinden biri olduklarını söyleyen Bile-
tall.com Ceo’su Yaşar Çelik, “Anado-
lu’nun ilk teknoloji yatırımı Abraaj Group
tarafından biletall.com’a yapıldı. 2019 yı-
lını en az  yüzde 35 büyüme ile kapat-

KAPAK KONUSU
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büyük 5 seyahat sitesinden biri olmayı
hedeflediklerini vurguluyor. Yine tatilse-
peti.com da yerli ve yabancı otel ve tur
seçeneklerini, uçak bileti ve araç kira-
lama hizmetleri gibi farklı seyahat ve
ulaşım alternatiflerini tek bir platformda
sunan turizm platformlarından biri. ta-

Küresel turist sayısı 1.4 milyar kişiye ulaştı
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) "Dünya Turizm
Barometresi - 2018" raporuna göre, küresel turist sayısı geçen yıl
yüzde 6.0 artışla 1.4 milyar kişiye ulaştı. Rapora göre, 2017 yılında
turist sayısı 1 milyar 322 milyon kişi düzeyindeydi. Bu veriler,

turist sayısında En yüksek rakamın
elde edildiğini ortaya koydu.

UNWTO Barometre
verilerine göre, turist

çeken
destinasyonlardan
Ortadoğu'da yüzde
10, Afrika'da ise
yüzde 7.0 ile
ortalamanın

üzerinde büyüme
gerçekleşirken, Asya ve

Pasifik ile Avrupa'daki büyüme
yüzde 6.0 ile ortalama
düzeyinde kaldı. Böylece,
Avrupa kıtası 713 milyon, Asya

ve Pasifik 343 milyon, Amerika
217 milyon, Afrika 67 milyon,
Ortadoğu 64 milyon
uluslararası turist ağırladı.
UNWTO 2019 yılı sonu için ise
küresel turist sayısında yüzde
3-4 büyüme tahmininde
bulundu. Aynı raporda 2030
yılı için 1.8 milyar küresel
turist olacağı tahmin edildi.
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mayı hedefliyoruz. İş ortaklarımız üze-
rinden yurtdışı faaliyetlerimizi de artır-
maya devam edeceğiz” diyor.

Teknolojiye yatırım artıyor
Seyahat uygulamalarının yanında,

daha çok şehir içinde kullanılan ulaşım
uygulamaları da giderek büyüyor.
bunlar içindeki en başarılı uygulama-
lardan biri olan BiTaksi yolcu arayan
taksiciyle, taksi arayan yolcuyu gerçek
zamanlı buluşturan bir uygulama. 6 yıl
önce faaliyete başlayan BiTaksi, her ay
on binlerce taksiciye 1 milyonun üze-
rinde yolculuk imkânı sağlıyor. Bi-
Taksi’de kullanıcılar yolculuklarının yak-
laşık tutarını hesaplayabiliyor ve çeşitli
kampanyalarla avantajlı yolculuklar ya-
pabiliyor. BiTaksi, kurucusu Nazım Sa-
lur’un kişisel sermayesi ile faaliyete baş-
ladı, daha sonra Serkan Borançılı ile
Hasan Aslanoba’nın yatırımları ile bü-
yümeye devam etti. Bu yıl BiTaksi’nin üç
haneli büyüme hedefi olduğunu söy-
leyen BiTaksi CEO’su Kaan Sancaklı,
“Teknoloji ekibimizi iki katına çıkarı-
yoruz. Önümüzdeki aylarda yenilenmiş
uygulamamızla ve yeni özelliklerle bü-
yüme hedeflerine daha hazır hale gele-
ceğiz. Verimi artıracak projelerle İstan-
bul’daki taksi hizmetine önemli katkılar
sağlayacağız” diyor. 

Motosikletle seyahat imkanı sunan
Scotty ise tek bir uygulama içinde yol-
culuk, yemek siparişi ve kurye hizmetini
barındırıyor. Yolculuk uygulamasında sis-
teme kayıtlı bir motosiklet kullanıcısı ile
eşleşerek yolculuğunuzu paylaşabiliyor-
sunuz. Şu anda Scotty’e üye 1 milyona
yakın kullanıcının yanı sıra kayıtlı 12 bin
motosiklet sürücüsü de bulunuyor.
Scotty’nin Kurucususu ve CEO’su Tarkan
Anlar şunları söylüyor; “2019 yılı bizim
için büyüme yılı olacak, tüm servisleri-
mizde toplam 10 milyon işlem gerçekleş-
tirmeyi hedefliyoruz. En büyük hedefimiz
ise motosiklet şehirleri yaratmak. Bu çer-
çevede bu yıl büyükşehirler başta olmak
üzere 20'ye yakın şehri Scotty çözümle-
riyle tanıştırarak hayatları kolaylaştırmayı
planlıyoruz.”
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Dünyada öne çıkan
seyahat start up’ları
Klook: Asya'nın en fazla varış
noktası olan seyahat hizmetleri
rezervasyon platformu. 5 tur
üzerinden 296,5 milyon dolarlık fon
sağladı. 
Traveloka: Güneydoğu Asya'da
lider bir çevrimiçi seyahat acentesi
olma yolunda ilerliyor. Özellikle
Tayland pazarında giderek büyüyor.
Adara: Dünya çapında milyonlarca
benzersiz gezgin profilini ve özel
seyahat verilerini bir araya getiriyor.
Dünyanın en büyük havayolları,
oteller ve kiralık araç şirketleri ile
çalışıyor. 
TripActions: Geçtiğimiz dönemde 1
milyar dolar değerinde fon çekmeyi
başardı. En kurumsal seyahat
yönetimi şirketlerinden biri.
GoEuro: Gezginlerin Avrupa'nın
herhangi bir yerindeki demiryolu,
hava ve otobüsleri tek bir basit
arama ile mobil, uygulama veya
masaüstünde tek bir yerde
karşılaştırabilmesini ve bu
kitaplardan rezervasyon yapmasını
sağlıyor. 150 milyon dolarlık yeni bir
finansman turuna hazırlanıyor.
TravelPerk: İşletmelerin seyahatleri
ücretsiz yönetmelerine yardımcı
oluyor. Kısa sürede girişim
sermayesini 70 milyon doların
üzerinde artırmayı başardı. 
Evaneos: Gezginlerin yerel
acentelere bağlayarak günlük
seyahatlerini tasarlamalarını,
maliyetlerini tahmin etmelerini ve
rezervasyon yaptırmalarını sağlayan
bir web platformu. Girişim,  2019
başında 80 milyon dolarlık fon çekti. 
Hopper: Seyahat fiyatlarının nasıl
değişeceğini tahmin etmek ve satın
almak veya beklemek isteyip
istemediğinizi size bildirmek için
tasarlanmış bir seyahat uygulaması.
Değeri 780 milyon dolara ulaştı ve
son 1 yılda 100 milyon dolar fon
sağladı.
OYO: Hindistan’ın en büyük online
oteller ağına sahip şirketi. 2013
yılında 18 yaşındaki Ritesh Agarwal
tarafından kurulan şirket, 5 yılda 1,5
milyar dolardan fazla yatırım aldı.
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Henüz 24 yaşındayken aile şirketi Leras
Tekstil’de genel müdürlük koltuğuna otu-
ran Betül Eren Işık, babasından emanet al-
dığı şirketi tekstilde önemli tedarikçilerden
biri haline getirmeyi başardı. 8 milyon do-
lar cirolu bir şirket, tekstil de dantel, bra-
do gibi ürünlerle hizmet veriyor. Şirketin
hedefi yurtdışıyla hızlı büyümek. Şu an ih-
racat gelirleri yüzde 15 olan şirketin üç yıl-
da bu oranı yüzde 50’ye taşımayı hedefle-
diğini söyleyen Leras Tekstil Genel Müdü-
rü Betül Eren Işık, “İhracat uzun bir yolcu-
luk ve uluslararası marka olma vizyonuy-
la çalışıyoruz” diyor. Çocuk yaşlardan iti-
baren ticaretin içinde yer almasının önem-
li bir avantaj sunduğunu söyleyen Betül
Eren Işık ile şirketin gelecek dönem büyü-
me hedeflerini konuştuk.

Genç bir yönetici olarak kariyer yol-
culuğunuzdan söz eder misiniz?

1976 yılında Siirt, Tillo’da doğumdum.
İlk ve orta öğrenimimi İstanbul’da ta-
mamladım. Babam Mehmet Zeki Eren’in gi-
rişimci kişiliği sebebiyle, çocuk yaşlardan
itibaren ticaretin içinde yer alarak önemli
sorumluluklar üstlendim. Babam eğitimciydi
ve kırtasiyemiz vardı. 8 yaşından beri kır-
tasiyemizde çalıştım. Dolayısıyla iş hayatı-
na çok erken yaşlardan girmenin önemli
faydalarını gördüm. En büyük çocuk olarak
aileme destek olmak zorundaydım. 20 ya-
şına kadar kırtasiyeyi okul zamanlarından

Tekstil sektöründe önde gelen Zara, H&M, LCWaikiki, DeFacto gibi markaların ürünlerinde
kullandıkları dantel, brado, kristal gibi malzemelerin tedarikçiliğini yapan Leras Tekstil’in hedefinde
yurtdışında büyümek var. 8 milyon dolar cirolu şirketin genel müdürü Betül Eren Işık, şu an yüzde 15
olan ihracat gelirini kısa vadede yüzde 50’ye taşımayı hedeflediklerini söylüyor.

Sibel Atik / satik@ekonomist.com.tr

‘‘Üretimin yüzde 50’si 
ihracattan gelecek’’

Başkanlığa aday “10 yıldır üyesi olduğum ve 2013-2016 yılları
arasında Başkan Yardımcılığı görevini de üstlendiğim Merter Sanayici ve İş
Adamları Derneği’nde (MESİAD) halen Başkan Vekilliği görevini yürütüyorum.
Buradaki görevim kapsamında, Merterli sanayicilerin sorunlarına çözüm
üretmeyi ve Türk hazır giyim sektörünün yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlayan
faaliyetlerde aktif olarak rol alıyorum. Ayrıca 2018’in başından bu yana
MESİAD’ı Hazır Giyim ve Moda Federasyonu’nda (MHGF) temsil ediyorum. Bu
arada, yeni dönem için MESİAD Başkanlığına adaylığımı açıkladığımı da buradan
paylaşmak istiyorum. Bunların yanı sıra, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği
(TGSD), İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) ve İstanbul
Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) gibi sektör
kuruluşlarına üyeyim. Toplumsal sorumluluklarımı yerine getirebilmek
arzusuyla Siirt Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, Güngören Emniyet
Hizmetlerini Destekleme ve Geliştirme Derneği ve Türk Kızılayı Merter Bölgesi
gibi sivil toplum kuruluşlarının yönetimlerinde de görev alıyorum.” 

Tekstil yan ürünleri markası olan Le-
ras’ın temelleri 1993 yılında Merter’de atıl-
dı. Ben de 1996 yılında Leras’ta çalışmaya
başladım ve babamla geçen o süreç pişme
dönemim oldu. 24 yaşımdayken 2000 yı-
lında şirketin genel müdür oldum.  Leras,
tekstil yan ürünlerinin tedarikini, pazarla-
masını ve toptan satışını yapan, global alan-
da ve kendi alanında uzmanlaşmış köklü bir
Türk markası. Deneyimli personelimiz, ge-
niş ve kaliteli ürün gamımız ve satış son-
rasında desteğimizle “en iyiyi” sunmaya de-
vam ediyoruz. İstanbul, Mahmutbey’deki
genel merkez binamızın yanı sıra Merter ve
Osmanbey şubelerimizle pazarlama ağımızı
yaygınlaştırıp doğru pazar konumlaması ya-
parak sektördeki lider ve öncü konumu-

fırsat buldukça ben idare ettim. Orada çok
fazla şey öğrendim. Öğretmenlikle dört ço-
cuğunu geçindirmeye çalışan babam 15 yı-
lın ardından öğretmenlikten istifa etti ve ti-
carete atıldı. 

Leras Tekstil ne zaman ve nasıl kurul-
du? 
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muzu sürdürüyoruz.
Genel müdür olmamızla şirkette nasıl

bir dönüşüm yaşandı? 
Leras, 10 kişilik bir firmadan bugün ya-

rısı kadın 100’den fazla kişiye istihdam sağ-
layan bir  noktada geldi. İlk günden beri ye-
nilikçilikle rekabetçiliğimizi koruduğumuz
şirkette, ortaya koyduğumuz dönüşümle vi-
tes yükselterek ilk showroom, ilk e-ticaret
sitesi, ilk barkod ve sipariş yönetim siste-
mi gibi hamlelerle kendi sektörümüzde ku-
rumsallaşmanın öncülerinden olduk. Açık-
çası tedarikçi olarak hep uzmanlaşmamız
gerektiğini düşünüyorduk. 2012 yılında
önemli bir karar aldık ve bünyemizde yer
alan 35 bin çeşit ürünü 10 çeşide indirdik.
Piyasada daha rekabetçi olmak adına böy-
le bir karar aldık. Doğru bir kararla bugünkü

noktaya geldik. 
Şirketin ulaştığı cirosal büyüklük nedir?

Bu yıl büyüme öngörünüz nedir?
2018 ciromuz 8 milyon dolar oldu.

2019’da ise her türlü zorluğa rağmen do-
lar bazlı yüzde 5 büyüme hedefliyoruz. Pi-
yasa koşulları nedeniyle büyüme hedefimizi
küçülttük. Fakat şu an iyi gidiyor.

Şirketinizin yurtdışında girişimleri var
mı?  

6 yıldır ihracatla büyümek istiyoruz. İh-
racat uzun bir yolculuk. Zara, H&M gibi Türk
ve yabancı 100’ün üzerinde şirketin dantel,
kristal ve brado gibi ihtiyaçlarını karşılı-
yoruz. Trendleri iyi takip edip koleksiyon-
larımızı hazırlıyoruz.100 ton gibi dantel sto-
ğumuz var. Bu bizim sipariş ve teslim sü-
recimizin hızını gösteriyor. İhracat gelirle-

rimiz şu an yüzde 15 civarında. Fakat de-
diğim gibi yurtdışında büyümek istiyoruz.
Bunu yüzde 50’ye taşımak istiyoruz.

Hangi ülkeler var hedefte?
Öncelikle Avrupa ve Balkan ülkelerin-

de büyümek istiyoruz. Bu doğrultuda Le-
ras Tekstil olarak, kısa vadede farklı alan-
larda yeni markalar oluşturmaya devam et-
meyi, orta ve uzun vadede ise satışlarımı-
zın yarısını ihracattan yapmayı ve uluslar-
arası bir marka olmayı hedefliyoruz. Elde
ettiğimiz başarıları geleceğe taşıyabilmek
için tasarım ve AR-GE alanlarını önemsiyor,
yapay zekâ destekli ürün ve sipariş yöne-
tim sistemi, Leras School ve Mutluluk Fab-
rikası gibi yenilikçi kurum içi uygulamalarla
tekstil yan sanayisini şekillendirmeye de-
vam ediyoruz.

BETÜL EREN IŞIK
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Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
bölümünde tanışan Yiğit Gürocak ve Ali Yıl-
maz’ın 2012’de hayata geçirdiği obilet.com,
otobüs firmalarını ve havayolu şirketlerini
bir araya getiren online bir otobüs ve uçak
bileti satış platformu olarak hizmet veriyor.

Otobüs firmalarını ve havayolu şirketlerini bir araya getiren online bir otobüs ve uçak bileti satış
platformu olarak hizmet veren obilet.com, Türkiye’nin en hızlı büyüyen girişimlerinden biri olarak
dikkat çekiyor. Bugün itibariyle 100’den fazla otobüs şirketi ve binden fazla havayolu firmasının
biletlerini sattıklarını ve ayda 15 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edildiklerini kaydeden
obilet.com CEO’su Yiğit Gürocak, “2019’da bilet satışında 10 milyon adedi geçeceğiz” diyor. 

Özlem Bay Yılmaz / obay@ekonomist.com.tr

“2019’da 10 milyon
bilet satacağız”

rocak ile konuştuk.
obilet.com fikri nasıl ortaya çıktı?
Bizler öğrenci olarak şehir dışında oku-

duk ve tatillerde ailelerimizin yanına git-
meye çalışırken otobüs bileti bulmakta zor-
lanıyorduk. Otogar ve gişelerden bilet sa-

Bugün itibariyle 100’den fazla otobüs şir-
keti ve binden fazla havayolu firmasının bi-
letlerini satan obilet.com, ayda 15 milyon-
dan fazla kişi tarafından ziyaret ediliyor. Şir-
ketin gelecek planlarını obilet.com’un iki ku-
rucusundan biri olan şirket CEO’su Yiğit Gü-

ALİ YILMAZ - YİGİT GÜROCAK
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tın almak yolcu olarak bizlere hiçbir avan-
taj sağlamıyordu. Biletler çok çabuk tüke-
niyordu; tek tek seyahat acentelerine gi-
derek ve uzun sıralarda bekleyerek farklı
firmaların fiyat ve yoğunluk oranlarını kı-
yaslamak imkansızdı. İnsanların otogar
gişelerindeki keşmekeşle uğraşmadan bi-
letlerini satın alabileceği güvenli ve hızlı bir
platform oluşturmayı planladık. 2012 yılında
otobüs bileti satışıyla başladığımız yolcu-
luğumuza 2017 yılında uçak bileti satışını
da ekledik.  Kullanıcılarımız, obilet.com web
sitemiz ve mobil uygulamalarımızı kulla-
narak seyahat etmek istedikleri rotalarda-
ki yüzlerce firma arasından bütçelerine ve
seyahat planlarına en uygun otobüs veya
uçak biletini güvenle ve hızlıca satın alabi-
liyor. 

Ne kadarlık bir çalışma sonunda hayata
geçirdiniz projenizi?

Online satış pazarının yükselmeye baş-
ladığı bir dönemde otobüs bileti satın al-
mayı kolaylaştıracak bir platform oluştur-
ma fikri ile çalışmalarımıza başladık. Detaylı
bir piyasa araştırması sonucunda olası ra-
kiplerimizi öngördük ve sektörümüzü ya-
kından tanıma fırsatı elde ettik. Bu süreç-
te edindiğimiz birikim doğrultusunda hem
firmaların hem de hizmet alanların seve-
rek ve güvenle kullanacağı bir platform
oluşturduk. Tüm otobüs firmalarıyla bizzat
görüşerek obilet.com’u tanıttık ve günü-
müzde de devam eden güven ve iş birliği
anlayışımızın ilk tohumlarını atmaya baş-
ladık.  

İş modelinizi anlatır mısınız?
Her daim yenilikçi bir anlayış benim-

seyen obilet.com olarak firmalar ve yolcu-
lar için bilet alma işlemlerini kolaylaştırdı-
ğımız bir hizmet sunuyoruz. Kullanıcılar, se-
yahat sektörünün lider otobüs firmaları ve
havayolları arasından seçim yaparak ken-
dileri için en uygun bileti hızlı bir şekilde ve
güvenle satın alabiliyor. Bu noktada kulla-
nıcılarımızdan ek komisyon ücretleri de ta-
lep etmiyoruz. Aynı zamanda yolcular,
otobüs koltuklarını seçerken güneşin yö-
nünü dahi görerek ona göre satın alma iş-
lemi gerçekleştirebiliyor. “Boş Koltuk Alar-
mı” ile kullanıcıları iptal edilen biletlerden
ve açılabilecek ek seferlerden SMS ile ha-
berdar ediyor, hem firmaların hem de kul-

lanıcılarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz.
7/24 hizmet veren obilet.com canlı destek
sistemimiz ve çağrı merkezimiz ile seya-
hatlerinin her aşamasında kullanıcılarımı-
za yardımcı oluyoruz.

Şirketiniz kuruluşundan bu yana nasıl
bir gelişme gösterdi? İşlerinizi hangi nok-
tadan nereye taşıdınız?

İlk aşamada kullanıcılara sadece bilet
satın alma hizmeti sunuyorduk; şu anda gel-
diğimiz noktada ise obilet.com olarak se-
yahat sektörü ve yolcular arasında önemli
bir köprü görevi üstleniyoruz. Az sayıda fir-
ma ile başladığımız bilet satışı, bugün
100’den fazla otobüs şirketi ve 1000’den faz-
la havayolu firması ile devam ediyor. Güvenli
iletişim ve bilgi paylaşımı
odaklı kurduğumuz iliş-
kilerle sektörümüze ko-
laylık ve yenilik katarken,
aynı zamanda ekonomik
anlamda bir katma değer
yaratıyoruz. obilet.com
ile iş birliği içinde olan fir-
maların internet satışla-
rıyla birlikte cirolarını
ciddi oranda arttırdığını görüyoruz. Firma-
larımıza reklam, bilet satış programı gibi ko-
nularda da altyapı ve destek sağlıyoruz. Fir-
malarla aramızda oluşan güçlü bağ kulla-
nıcılarımıza da yansıyor. Şu an obilet.com
ayda 15 milyondan fazla kişi tarafından zi-
yaret ediliyor ve kullanıcılarımız hiçbir ek üc-
ret ödemeden firmaları kıyaslayıp kendile-
rine en uygun bileti güvenle alıyor. Kurul-
duğumuz günkü heyecan ve azimle 150 ki-
şilik bir aile olduk ve sektörün lideri olarak
emin adımlarla büyümeye devam ediyoruz. 

Yatırım aldınız mı? 
2015 yılında Almanya’nın en önemli ya-

tırımcı şirketlerinden biri olan Earlybird VC
ve Türkiye’nin önde gelen teknoloji yatırım

“Yurtdışı planlarını hızlandıracağız”
“Ülkemizde yakaladığımız başarıyla obilet.com bugün sektörün geleceğine yön
veren şirketler arasında yer alıyor. Gösterdiğimiz bu ilerleme, aldığımız ödüllerle
birlikte uluslararası ölçekte tanınırlık elde etmemizi sağladı. 2015 yılında,
Mastercard’ın 36 Avrupa ülkesindeki mobil uygulamaları karşılaştırarak
gerçekleştirdiği değerlendirmeye göre obilet.com mobil uygulamalarımız,
“Avrupa'nın En İyi Seyahat Uygulaması” seçildi. Kaliteli hizmet anlayışımız ve ekip
olarak işimize verdiğimiz değer ile birlikte gördüğümüz ilginin artmasını ve yurt
dışına yönelik planlarımızı hızlandırmayı hedefliyoruz.”

şirketi Aslanoba Capital’den yatırımlar al-
dık. Son olarak 3. yatırım turumuzu 2018
yılının 2. çeyreğinde yine Earlybird VC ile
kapattık. 

Satış trafiğiniz hakkında detaylı bilgi ve-
rir misiniz? 

Kuruluşumuzdan bu yana satış ra-
kamlarımız sürekli artan bir ivmeyle yük-
selmeye devam ediyor. 2017 yılında “De-
loitte Teknoloji Fast 50” programında yüz-
de 1041 büyüme oranıyla Türkiye'nin en çok
büyüyen turizm teknoloji şirketi olduk. Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma
Vakfı (TEPAV)’nın geçtiğimiz mayıs ayında
açıkladığı verilere göre ise Türkiye’nin en

hızlı büyüyen 100 şirketi lis-
tesinde yer aldık. Türkiye’nin
en büyük online bilet satış
platformu olma yolunda elde
ettiğimiz başarılar ve layık
görüldüğümüz ödüller moti-
vasyonumuzun artmasını sağ-
lıyor. 2019 yılında 10 milyon-
dan fazla bilet satmayı he-
defliyoruz.

Gelecek 5 yılda şirketinizi nerede gör-
mek istiyorsunuz? Hedefleriniz neler?

Sunduğumuz kaliteli ve güvenli hizmet
ile bugün Türkiye’nin en çok tercih edilen
otobüs ve uçak bileti satış platformu olduk.
obilet.com’u önümüzdeki süreçte daha
fazla insana ulaştırmayı hedefliyoruz. Kul-
lanıcılarımızla kurduğumuz ilişki bizim için
son derece değerli. Onlarla kurduğumuz
güçlü bağlardan dolayı gurur duyuyor ve bu
durumu sürekli kılmak için kaliteden ödün
vermeden büyümeyi amaçlıyoruz. Bilet
satışlarımızı artırmaya devam ederken ye-
nilikçi uygulamalarımızı global pazara ta-
şımak da elbette gelecek planlarımız ara-
sında yer alıyor. 
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Anadolu’dan çıkan birçok atak girişimcilik öy-
küsü var. Manisalı Hatice Nur Uzgenç’in 1997
yılında temellerini attığı güzellik merkezi zin-
ciri Nets de o atak girişimlerden biri. 1993’te
kozmetik pazarlamasıyla başladığı iş yaşamı-
na Manisa’da küçük bir banka kredisiyle ha-
yata geçirdiği Nets ile devam eden Uzgenç, bu-
gün Ege Bölgesi’nin en büyük güzellik zinciri
haline gelmiş durumda. Bugün İzmir’de 1 po-
liklinik, 2 güzellik merkezi, 1 güzellik alanında
eğitim veren akademi ve 1 detoks merkezi ve
70’ e yakın çalışanıyla hizmet veren Nets’in 100
bine yakın aktif üyesi var. 3 milyon TL cirosu
olan Nets'i franchise vererek büyütmeyi plan-
layan girişimci, her yıl 2 yeni şube açmayı plan-
lıyor. Faaliyet gösterdikleri güzellik sektörün-
de danışmanlık hizmeti de verdiklerini belir-
ten Hatice Nur Uzgenç, “Her yıl 4-5 merkeze
güzellik konusunda danışmanlık hizmeti de ver-

meyi hedefliyoruz. Bu alandaki tüm uygula-
malara ve en son teknolojilere hakim bir eki-
biz. Öte yandan sektöre eleman yetiştirme mis-
yonumuz da var. Güzellik merkezlerinde ça-
lışmayı hedefleyenlere verdiğimiz eğitimlerle

Kadın girişimci Hatice Nur Uzgenç’in Manisa’da hayata
geçirdiği Nets Güzellik Merkezleri bir zincir haline dönüştü.
Nets çatısı altında 1 poliklinik, 2 güzellik merkezi, 
1 güzellik alanında eğitim veren akademi ve 1 detoks merkezi
bulunuyor. Her yıl iki yeni şube açmayı planlayan Uzgenç,
“Franchise vererek büyüyeceğiz. 5 yıl sonra 12 şubeli bir
güzellik zinciri olmayı hedefliyoruz” diye konuşuyor. 

Özlem Bay Yılmaz / obay@ekonomist.com.tr

Ege’de güzellik 
merkezi zinciri kurdu

Kadınlara yönelik dernek Beş yıl kadar önce ‘Güçlü Kadın Derneği’ adı
altında kurduğu dernek kanalıyla dezavantajlı kadınlara meslek sahibi olmaları
konusunda eğitimler veren ve iş imkanı da sunan Hatice Nur Uzgenç, bugüne kadar
75 kadına eğitim verdiklerini belirtiyor ve ekliyor: “Derneğimizde tüzüğümüzün
tek maddesi var o da kadınlara eğitim verip iş imkanı sunulması ile ilgili.
Bulunduğumuz güzellik sektöründe eğitimler veriyoruz ama diğer sektörlerde de
katkıda bulunulmasını çok isteriz. Böylece dezavantajlı kadınların farklı
sektörlerde eğitim görerek yetiştirilmelerini ve iş sahibi olmalarını sağlayabiliriz.” 

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriyo-
ruz. Bu da onların ya bir merkezde çalışma-
larının ya da kendi işlerini kurmalarının kapı-
sını açıyor” diye anlatıyor. 

İzmir’de büyüyor
Manisa'da güzellik hizmeti veren bir salon

ve estetisyenlik, güzellik uzmanlığı, masaj gibi
meslek eğitimi veren bir mekan olarak açılan
Nets, her yıl iş hacmini hızla arttırdı. Çeşitli otel-
lerle SPA işletmeciliği anlaşmaları yaparak,
kursiyerlerine kendi işyerinde ve otellerde is-
tihdam da sağlayan şirket, 2000 yılında Mani-
sa’daki genel merkezini İzmir Bornova’ya taşı-
dı. Ardından Buca ve Bayraklı’da da şubeler aç-
tıklarını belirten Hatice Nur Uzgenç, şöyle devam
ediyor: “Karşıyaka’da da bir şube hazırlığımız var.
Önümüzdeki dönemde de franchise vererek bü-
yümemizi sürdüreceğiz. İzmir büyümek için bi-
zim önceliğimiz ama uygun olan başka illere de
açılabiliriz. Franchise ve yatırım bedelleri açıl-
ması planlanan alanın metrekare boyutlarına ve
konumuna göre değişiyor. İlk yıl şubelerden rek-
lam bedeli alınmayacak. ”

Yaşam merkezi
Hatice Nur Uzgenç, son olarak butik hiz-

met veren bir sağlıklı yaşam merkezi de kur-
du. İzmir Bornova’nın Kayadibi mevkinde, şe-
hir merkezine 9 kilometre uzaklıkta ‘Nets Va-
di’ adı altında bir sağlıklı yaşam merkezi kur-
du. Nets Vadi, detoks kampları ile katılımcıla-
rın istekleri doğrultusunda zayıflama ya da be-
deni dinlendirme imkanı sunuyor. Uzgenç, “11
odalı ve 22 yatak kapasiteli tesiste; diyetisyen,
hemşire, nefes terapisti, yoga eğitmeni, per-
sonal trainer, estetisyen, hemşire, masöz-
masör, üye ilişkileri yöneticisi ve şef görev alı-
yor” diyor. 

HATİCE NUR UZGENÇ
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2007 yılında kurulan Mimar Holding; Al-
parslan Özarpat, Orçun Özkan, Alptekin Yıl-
dız ve Mete Buyurgan’ın ortaklığında altı
farklı iş kolunda faaliyet gösteriyor. Holding,
bu gün 50 milyon dolar yıllık iş hacmine sa-
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hip ve bünyesinde 400 çalışan bulunuyor.
Şirketin iş kollarından biri olan arcoglobal,
dünyanın en önde gelen lüks perakende mar-
kalarının mağaza mobilyasını üretiyor ve in-
şaat uygulamalarını A’dan Z’ye yönetiyor. ar-

Lüks segment mağaza mobilya üreticisi arcoglobal, Louis
Vuitton’dan Ralph Lauren’e Michael Kors’tan Fendi’ye kadar
pek çok dünya deviyle çalışıyor. 2018’de 54 projede 14 milyon
Euro ciro elde ettiklerini söyleyen Mimar Holding kurucu
ortağı Alpaslan Özarpat, “Bu yıl 19 milyon Euro, 2020’de 
23 milyon Euro ciro hedefliyoruz” diyor.

Talip Yılmaz / tyilmaz@ekonomist.com.tr

Lüks mağazalara 
mobilya üretiyor

“Terzi usulü çalışıyoruz”
arcoglobal Genel Müdürü Tolga Erman: “Bizim işimiz aslında mobilya
üretmekten ibaret değil. Bizi mobilya üretiminden ayırt eden şey bizim terzi
atölyesi felsefesiyle çalışmak zorunda olmamız. Biz işimizi yaparken mühendislik
anlamında her türlü riski sıfıra indirmek zorundayız. Dolayısıyla işimizin arka
planında mükemmel mühendislik çalışması yatıyor. Bizde hacimler diğer mobilya
işlerinde olduğu gibi metrekareler ile ölçülemez. Bizim işimizde tek ölçü ürettiğimiz
mobilyanın niteliğidir.” 

coglobal, Louis Vuitton’dan Ralph Lauren’e
Michael Kors’tan Fendi’ye kadar pek çok
dünya devi markaya hizmet veriyor.  Dün-
yada Japonya, İsrail, Hawaii, Dubai, İngil-
tere, Fas, Almanya ve Fransa başta olmak
üzere toplam 23 farklı ülkede çalışmaları
olan arcoglobal’in; 125 bin metrekare üret-
tiği alanla birlikte 70 ayrı markanın 181 adet
farklı mağazasında donanımı bulunuyor.
2019 yılı itibarıyla inşaat uygulaması ala-
nında da hizmet ihraç etmeye başlayan ar-
coglobal’in dünya genelinde beş ayrı ofisi
var.

Yüzde 90 yurtdışı
Mimar Holding kurucu ortağı Alpaslan

Özarpat, Türkiye’de Beymen mağazaları
içindeki lüks yabancı markaların standını
yaptıklarını yine İstanbul Havalimanı’nda-
ki lüks mağazalara mobilya ürettiklerini an-
latıyor. Şirketin iş hacminin yüzde 90’ı yurt-
dışından geliyor. Özarpat, bu durumun de-
vam edeceğini kaydediyor. Özarpat şirke-
tin hedefleri ile ilgili şu bilgileri veriyor:

“2018 yılını 54 proje adedi, 18 bin 900
metrekare alan ve 14,4 milyon Euro ciro ile
kapattık. 2019 yılını ise 76 proje adedi, 22
bin 800 metrekare alan ve 17,5 milyon Eu-
ro ciro ile bitirmeyi hedefliyoruz. 2020 yı-
lında da 112 proje adedi, 26 bin 680 met-
rekare alan ve 23 milyon Euro ciro hedefi-
mizi yakalamak için çalışıyoruz.”

Alpaslan Özarpat, dünyada lüks seg-
ment mağazalarda metrekarelerin küçül-
me eğiliminde olduğunu ancak mobilya fi-
yatlarında artışın sürdüğünü, katma değer
yaratarak, yerli tedarikçilerle çalışarak ül-
ke ekonomisine katkıda bulunduklarını
anlatıyor.

ALPARSLAN ÖZARPAT - ORÇUN ÖZKAN
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Nil Keskin Keleş, 20 yıla yakın uluslarara-
sı şirketlerde üst düzey yöneticilik yaptı. Sa-
tış, pazarlama, Ortadoğu bölgesi ticari yö-
neticiliği, müşteri hizmetleri, çağrı mer-
kezleri, kurumsal iletişim, müşteri deneyi-
mi yöneticilikleri gibi farklı görevlerde bu-
lundu. Son olarak DHL Express Türki-
ye’nin Pazarlama, Kurumsal İletişim, Müş-
teri İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yar-

Kadın girişimci Nil Keskin Keleş, profesyonel iş yaşamını bırakıp
PositiVorld Danışmanlık şirketini kurdu. Keskin Keleş,
yöneticiler dönüşünce ekiplerin de değiştiğini, çalışanların
mutluluklarının arttığını söylüyor. Keleş, “Liderler etki
alanlarının farkında değiller. Bu dönüşüm yolculuğu kurum
çalışanlarına pozitif atmosfer sağlıyor, severek işe geldikleri ve
kendilerini buldukları kurum kültürü sağlıyor” diyor. 

Levent Gökmen Demirciler / lgokmen@ekonomist.com.tr

“Liderler etki gücünün
farkında değil”

NİL KESKİN KELEŞ
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dımcısı olarak çalışan Nil Keskin
Keleş, kadın girişimciler arasın-
daki yerini alarak PositiVorld şir-
ketini kurdu. Bireysel ve ku-
rumsal anlamda ve kurumsal
anlamda yönetim dönüşüm ve
kadın güçlendirme programla-
rıyla kurumsal şirketlerin viz-
yoner stratejik çözüm ortağı
olan PositiVorld Danışmanlık
şirketinin CEO’su Nil Keskin Ke-
leş, bir iş seyahati esnasında Ka-
hire uçağında tanıştığı Mısırlı ka-
dın bir profesörün ‘Yaşam ama-
cın ne?’ sorusu üzerine dönü-
şüm yaşayıp kendi işini kurma
kararı almış. Nil Keskin Keleş, ile
girişim hikayesini ve PositiVorld
çatısı altında verdikleri hizmet-
leri konuştuk:

İş hayatına nasıl atıldınız ve
girişim hikayeniz nasıl başladı?

İş hayatıma 21 yaşımdayken
San Francisco’daki pazarlama
eğitimim sırasındaki USTA, Kel-
logs ve Nissan’ın pazarlama bi-
riminde yaptığım stajlarla baş-
ladım. 20 yıla yakın uluslarara-
sı şirketlerde üst düzey yöneti-

cilik yaptım. Son olarak DHL Express Tür-
kiye’nin pazarlama, kurumsal iletişim,
müşteri ilişkilerinden sorumlu genel müdür
yardımcısı olarak çalıştım. Bir iş seyahati
sırasında Kahire uçağında tanıştığım Kahire
Üniversitesinde görev yapan kadın bir
profesörün ‘Yaşam amacın ne?’ sorusu üze-
rine dönüşüm yaşayıp kendi işimi kurma ka-
rarı aldım ve bir dizi eğitimin ardından Po-
sitiVorld’ü kurdum.

Hangi eğitimleri aldınız?
İlk gelişim yolculuğum kariyer koçlu-

ğu eğitimi ile başladı. Aslında bu alana 2009
yılında öncelikle yöneticilik becerilerimi ge-
liştirmek ve birlikte benimle çalışan ekip-
lerime fayda sağlayabilmek amacıyla karar
verdim. Kişilerdeki gelişimi görmeyi, kat-
kıda bulunmayı gerçekten çok sever oldum
hep. Aslında işimin de en sevdiğim parça-
sı oldu. Sonrasında 6 aylık bir eğitim son-
rasında yine ABD’de Career Coach Mana-
gement Sertifikasyonumu tamamladım.
Koçluğa başladığım dönemde tüm ekiple-
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re kariyer hayatlarında fayda sağlayabil-
diğim gibi, çalışan kadınların ve annelerin
dengelerini bulabilmeleri anlamında daha
da fayda yaratabildiğimi gördüm.

PositiVorld Danışmanlık şirketini kur-
ma sebebiniz neydi?

İş hayatım boyunca yöneticiliğini yap-
tığım ekiplerle çıktığımız süreç gelişimi, he-
def gerçekleştirme adımlarında fark ettim
ki, bana en fazla keyif ve haz veren taraf
ekibimdeki arkadaşlarımın kişisel ve kari-
yer hayatlarına verdiğim desteklerin, koç-
lukların değişim sonuçlarını görmekti. İler-
leyen yılarda Deepak Chopra Transandal
Meditasyon Teknikleri, Louise Hay Düşün-
ce Gücü ile Tedavi, NLP Uygulayıcılığı, Kun-
dalini Yoga, KundaDance, Meditasyon,
Mindfulness / Farkındalık uygulayıcılıkları
gibi eğitimler de eklendi. Kişilere Bütünsel
anlamda dönüşümleri için çok daha fayda
sağlayabildiğimi gördüm ve bu biriktirdik-
lerimi daha fazla insan ve kurumlara yay-
mak ve daha pozitif bir dünyaya katkıda bu-
lunmak adına PositiVorld’ü kurmaya karar
verdim.

Eğitimlerinizle şirketlere ve yöneticilere
neler sağlıyorsunuz?

Liderler etki alanlarının farkında de-
ğiller. Bu dönüşüm yolculuğu kurum çalı-
şanlarına pozitif atmosfer sağlıyor, severek
işe geldikleri ve kendilerini buldukları ku-
rum kültürü sağlıyor. Yöneticiler dönüşünce
ekipler değişiyor ve mutlu çalışan sayısı ar-
tıyor, çalışan memnuniyet anketlerinin so-
nuçları pozitif yönde değişiyor.

Kaç şirket ile çalışıyorsunuz ve ne gi-
bi programlar uyguluyorsunuz?

Bir buçuk yıldan bu yana ulusal ve ulus-
lararası şirketlerden 50’ye yakın kişinin dö-
nüşüm yolculuğunu gerçekleştirdik. Şir-
ketlerle gizlilik anlaşmamız olduğu için isim

“Kadınlar dişil yetkinliğini kullanmalı”
Kadınlara yönelik eğitimlerinizden bahsedebilir misiniz?
Bilge Kadınlık Akademisi aslında bir kadın güçlendirme programı. Kadınları dişil
yetkinliklerinin farkındalığıyla ev ve iş ortamı gibi her ortama fayda sağlayacak
hale getiriyoruz. Kadınların şirketlerin yönetim kurullarında sayısal olarak
artmasını değil; dişil yetkinlikleriyle ekip çalışanlarıyla empati, duygu ile
katılmasını sağlayarak ekipte olmalarını sağlamak gerek. Kadınlar dişil
yetkinliklerini yaşayamıyorlar, erilleşmenin etkisiyle bedenlerinde rahim ve göğüs
hastalıkları, troid sorunları yaşıyorlar. Erilleşmiş kadınlar aşırı kontrolcü ve
mükemmeliyetçi oluyorlar.

veremiyorum ama sigortacılıktan hızlı tü-
ketime ve telekoma kadar farklı sektörler-
den şirketlerle çalışıyoruz. Şu anda beş şir-
ket ile çalışmalar yürütüyoruz. 

Ekibiniz kaç kişiden oluşuyor ve şir-
ketlerle çalışırken neler yapıyorsunuz?

Ekibimiz toplam sekiz kişiden oluşuyor.
Kurumların ihtiyaçlarına göre eğitimler ta-
sarlıyoruz. Tüm programlarımız bir yıl ila
bir buçuk yıl arasında değişiyor. Benden bi-
ze yolculuk sürecinde üst düzey yönetici-
lerden orta düzey yöneticilere kadar kişi-
lerin kendilerini tanımalarına yönelik en-
vanter çalışmaları yapıyoruz. İlk dört seans
kişinin kendini bireysel anlamını ve ama-
cını bulma dönemi. Beden, zihin, ruh den-
geleri kuruluyor. 10-12 seans sonunda da
kendi özlerini bulup özgün birer lider ola-
rak ifade edebilmeleri için dönüştürüyoruz.
Koçluk dönüşüm seanslarının ardından
‘Biz’ eğitimini veriyoruz. Çalışmaların so-
nucunda yönetim kurulunun her bir üye-
sinin manifestosu ve yönetim kurulunun
manifestosu ortaya çıkıyor. Üst düzey yö-
neticilere koçluk yapıyoruz ve bu çalışma-
mız en az altı ay sürüyor.  

Orta kademe yöneticilere yönelik eği-
timleriniz var mı?

Evet. Orta kademe yöneticiler için Öz
Farkındalık, Ekip Potansiyel Koçluğu, Stra-
tejik Düşünce ve Vizyon, Bilge Lider İleti-
şimi, Bilge Zaman Yönetimi, Müşteri De-
neyimi ya da Satış Koçluğu, Eril&Dişil Yet-
kinlik Dengesi olmak üzere yedi modülden
oluşan eğitimlerimiz var. Toplu ekiplere yö-
nelik Özünle Buluşma, Potansiyeline Ka-
vuşma, Kalpten Yaşam ve Dişil İletişim, Öz-
günlüğün Büyüsü gibi dört modülden olu-
şan eğitimlerimiz de bulunuyor. Ayrıca Bil-
ge Kadınlık Akademisi adıyla kadınlara yö-
nelik eğitimlerimiz de var. 
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Profesyonel hayattan kopup kendi şirke-
tini kurmayı tercih eden birçok girişimci
var. İzmirli Bilge Altınmakas Özgenoğlu da
onlardan biri. Ege Üniversitesi Kimya Mü-
hendisliği Bölümü’nden 2011 yılında me-
zun olduktan sonra çalışma hayatına atı-
lan ve ‘gıda hijyeni uzmanı’ olarak görev
yapan Özgenoğlu, işi gereği süt işletme-
lerinden kuru domates fabrikalarına, kon-
serve tesislerinden meyve suyu fabrika-
larına kadar pek çok tesise hijyen eğitim-
leri verdi. Firmaları denetlemeye hazır ha-
le getirdi. Ancak bir süre sonra istifa edip
farklı bir iş yapmak istediğine karar ver-

Özlem Bay Yılmaz / obay@ekonomist.com.tr

Franchise
mağazalarla büyüyecek

5 yılda 5 mağaza
Temelleri 2015 yılında atılan Bilge Çift-

liği, tek ortaklı bir kadın işletmesi olarak
KOSGEB’den de destek alarak resmileşti.
İkinci ayın sonunda kendi logosuyla 100
çeşit ürünü tüm Türkiye’ye satışını yapar
hale geldi.  Müşteri sayılarının hızla art-
tığını söyleyen Özgenoğlu, “Bilge Çiftliği
ilk olarak sadece e-ticaret firması olarak
kurgulandık. www.sarkuterisepetim.com
adresini açtık ve tüm Türkiye’ye satışa baş-
ladık. Ancak 2017 yılında perakende ma-
ğazalar açmaya da başladık. Artık franc-
hise da vermeye başladık. Seneye 5’inci

di. İki ayını yoga ve meditasyon yaparak
geçirmeyi tercih eden Özgenoğlu, bu sü-
re zarfında da ne iş yapacağını tasarladı.
Sonunda da yemek tutkusunu işe dönüş-
türmeye karar verdi. Her yörenin özel
ürünlerini birada sunacağı bir konsept ta-
sarladı. 2015 yılında kendisi gibi mühen-
dis olan eşi Harun Özgenoğlu’nun da des-
teğiyle Bilge Çiftliği’ni kurdu. Geçen yıl 1
milyon TL ciroya ulaştıklarını ve bu yıl yüz-
de 60 ciro artışı hedeflediklerini belirten
Bilge Altınmakas Özgenoğlu, perakende ta-
rafında da yeni mağazalarla büyümeyi
planladıklarını söylüyor. 

İzmirli girişimci Bilge
Altınmakas Özgenoğlu’nun
dört yıl önce kurduğu 
Bilge Çiftliği, franchise
mağazalarla büyüyecek.
5’inci yılında 5 mağazaya
ulaşmayı hedeflediğini
belirten Özgenoğlu, büyük
şehirlerin yanı sıra yazlık
bölgelerde de şubeler
açmayı planladıklarını
söylüyor. 
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yılımız olacak. O nedenle 2020’de 5 ma-
ğazaya ulaşmayı hedefliyoruz” diye an-
latıyor. 

Firmaların tercihi
Bilge Çiftliği markası altında zeytin-

yağından reçele, meyve barlardan pey-
nirlere kadar pek çok ürün var.  Şirket bu-
gün İzmir’deki pek çok kahve firmasına
meyve barlar gibi kasa önü ürünler veri-
yor. Birçok cafe de unlu mamullerini Bil-
ge Çiftliği’nden tedarik ediyor. Şirket son
olarak dünyaca ünlü bir kahve zinciriyle an-
laştı ve o marka için kasa önü ürünler üre-
tecek. ‘Temiz ve doğal gıda’ olarak ta-
nımladıkları ürünleri tüketicilerle buluş-
turmayı hedeflediklerini belirten Özge-
noğlu, şöyle devam ediyor: “Namlı Gur-
me’ye meyve barlar veriyoruz. Ayrıca Be-
bek Otel By The Stay’in de mini barların-
da ürünlerimiz var. Alaçatı’da da pekçok
butik otelin minibarlarına ürünlerimizle gir-
miş bulunuyoruz. Sodexo, Soulmate Cof-
fee, Brew Mood, Baristokrat, IGA gibi ku-
rumsal işletmeye satış yapıyoruz. Yılbaş-
larında şekersiz ürünlerimizle kurumsal he-
diyeler de yapıyoruz.” 

3 ödül aldı
İzmir’de özel gıda satışının olmadığı-

nı fark ettiklerini ve buna yönelik butik çö-
züm sunan bir şirket olmaya karar ver-
diklerini dile getiren Özgenoğlu, markası-
nın gelişimini şöyle anlatıyor: “İlk olarak
ambalajlarımız ABD’deki ‘Packing Of World

platformundan ödül aldı. Sonrasında ise
2016 yılında Capital ve Ekonomist dergi-
lerinin düzenlediği ‘Anadolu Markaları’ ya-
rışmasında küçük işletmeler kategorisin-
de 1’inci olduk. Bu ödül bizi çok motive et-
ti. Hemen ardından Facebook Shemeans
Business projesinde Türkiye’nin başarılı 20
kadın girişimcisinden biri seçildim. Bu ödül-
ler tanınırlığımızı artırdı. Kısa sürede bir-
çok bayilik teklifi aldık. İlk mağazamızı İz-
mir Bornova’da açtık. Artık sadece e-tica-
ret değil perakende mağazamız ile de müş-
terilerimize hizmet sunmaya başladık. E -
ticaret tarafında ise sarküterisepetim.com’u
kapatıp shop.bilgeciftligi.com üzerinden sa-
tış yapmaya devam ediyoruz.”

Kadın emeğine katkı
Özgenoğlu, bir kadın girişimci olarak

kendisi gibi bir şeyler yapmak isteyen ka-

Franchise bedeli 
150 bin TL
Bilge Altınmakas Özgenoğlu,  
Bilge Çiftliği franchise koşulları
hakkında şu bilgileri veriyor:
“Franchise ile 5 yıllık sözleşme
yapıyoruz. Franchise bedelimiz
150 bin TL.  50 metrekarelik
konsept bir mağazanın yatırım
maliyeti 250 – 400 bin TL
arasında, 150 metrekarelik
şarküteri- cafe konspet mağazanın
yatırım tutarı ise 400 – 750 bin
TL arasında değişiyor. Ortalama
kârlılık oranımız ise yüzde 50.”

dınlara da destek olmak için satış sitesin-
de ‘Üreten Kadınlar’ diye bir kategori aç-
tı. Hiçbir para talep etmeden ( kiralama
yaptırmadan) onların ürünlerini de bura-
dan satmalarına yardımcı olmaya başladı.
Bugün geldikleri noktada Bilge Çiftliği; e-
ticaret ile yola çıkmış ancak piyasa den-
gesine ayak uydurmak ve riskleri dağıtmak
için hem perakende sektöründe mağaza-
sında hizmet sunuyor hem de soğuk sand-
viç, sağlıklı doğal atıştırmalıklar, unlu ma-
mülleri gibi ürünler ile pek çok hizmet zin-
cirine ürün tedarik ediyor. Perakende ta-
rafında öncelikle büyük şehirlerde büyü-
meyi hedeflediklerini söyleyen Özgenoğlu,
“Ayrıca yazın ziyaretçi yoğunluğu artan
Bodrum ve Çeşme’ye de franchise verme-
yi planlıyoruz” diyor. 

Yeni ürünler
İki çocuk annesi olan Özgenoğlu; An-

nelere yönelik doğru beslenme, doğru gı-
da tüketimi, bilinen yanlışlar başlıkları ile
öncelikle İzmir’de olmak üzere seminerler
düzenlemeyi planlıyor. Bunun ile ilgili ge-
rekli görüşmelere başlamış bile. Özgenoğlu,
önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini şöy-
le anlatıyor: “Çölyak hastalığına yönelik
ürünler geliştirmek istiyoruz. Bunun için şu
anda çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca ihra-
cat konusuna da yöneldik. Küçük çapta ih-
racata başladık. Gürcistan’a meyve barla-
rımızı gönderdik. KKTC’ye de yakında sev-
kiyat yapacağız. İhraca pazarlarımızı ge-
nişletmeyi hedefliyoruz.” 
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Günümüzde turistler yeni yerler görmenin
yanı sıra yeni lezzetler deneyimlemeyi de
istiyorlar. Binlerce çeşit yemeğiyle Kara-
deniz’den Akdeniz’e Ege’den Güneydoğu
Anadolu mutfağına kadar zengin bir yel-
pazeye sahip olan Türkiye, bu çeşitliliğini
henüz yeterince turizme kazandıramadı.
Ancak son yıllarda gastronomi turizmin-
de ciddi atılımlar yapılıyor. Bunlardan bi-
ri de Gastronomi Turizm Derneği tarafın-
dan kurulan Türkiye Gastronomi Köyü pro-
jesi. Yaklaşık 5 milyon dolarlık yatırım ya-
pılması planlanan Türkiye Gastronomi
Köyü projesi, Sarıyer'deki 100 dönüm ara-
zi üzerinde konumlanan Life Park Bahçe-
köy'de hayat bulacak. Anadolu mutfağını
dünyaya tanıtmak ve seyahat acenteleri-
nin tek bir noktadan satış yapma ihtiya-
cını karşılamak üzere geliştirilen proje ile
turist başına ortalama 700 dolar seviye-
sinde olan harcamanın da yukarılara çe-
kilmesi hedefleniyor.

Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı
Gürkan Boztepe, 1 Mayıs 2020’de hayata
geçmesini planladıkları Türkiye Gastronomi
Köyü’nde Türk lezzetlerinin otantik gös-
terilerle yerli-yabancı turistlere sunula-
cağını söylüyor.

Boztepe, Türk mutfağı lezzetlerini bir
arada sergilemek ve turistlerin beğenisi-
ne sunmak için bir buçuk yıldır proje üze-
rinde çalıştıklarını vurguluyor.

Güç birliği yaptılar
Projenin fikir babası olan Gürkan

Boztepe, Orman Bakanlığı, Life Park, TÜR-
SAB, Turizm Bakanlığı ile entegrasyonlu
hummalı bir çalışma içerisinde oldukları-

Dünyanın en zengin mutfağına sahip olan Türkiye’de, dünyaya
örnek olacak bir proje hayat buluyor. Gastronomi Turizm Derneği
tarafından kurulan Türkiye Gastronomi Köyü projesiyle, Türk
mutfağı ve Anadolu lezzetleri dünyaya tanıtılacak. 

Levent Gökmen / lgokmen@ekonomist.com.tr

Sarıyer’de ‘Gastronomi
Köyü’ kuruluyor

“2019’da 24 cruise gemisi gelecek”
Bu yıl 24 cruise gemisinin İstanbul'a geleceğini belirten Gültekin, gemilerin
Sarayburnu Limanı'na yanaşacağını vurguluyor. Gültekin, cruise turizminin
Galataport ile çok daha iyi noktalara geleceğini belirterek şunları söylüyor:
"Önümüzdeki yıl Galataport bitmiş olacak ve gelen cruise'leri kabul etmeye
başlayacak. Şu an bana gelen bilgiye göre Galataport 50'nin üzerinde cruise
bağlantısını sağlamış durumda. Bizim hedefimiz binli sayılar. Bu yüzden sektörle
birlikte yeni cruise limanlarını da konuşuyoruz.”

GÜRKAN BOZTEPE
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nı söylüyor. 
Gastronomi Köyü'nün

amacı İstanbul'a gelen tu-
ristin tek bir noktadan ye-
rel lezzetleri otantik gös-
terileriyle beraber tadıp
deneyimleme imkanı sun-
ması olacak. 

Türkiye'de 12 binden,
İstanbul'da da 2 binden
fazla seyahat acentesinin
bulunduğunu aktaran Boz-
tepe, proje ile bu seyahat
acentelerinin ürün satışı
destinasyonu ihtiyaçlarına
da cevap vereceklerini vurguluyor.

Proje kapsamında çeşitli kentlerin
mutfaklarından yemeklerin sergilendiği kü-
çük bungolovlar kurulacak, buralar yatı-
rımcılara kiralanıp hizmet vermeleri sağ-
lanacak. 

Boztepe, Türkiye Gastronomi Köyü’ne
girişin yaklaşık 50 TL gibi bir rakam ola-
cağını, bu bedel ile bir seferlik yemek de-
neyimleme şansı sunulacağını diğer ye-
mekleri tatmak için de ekstra ödeme ya-
pılacağını söylüyor. 

Boztepe, Sarıyer’in nefis orman havası
içinde hayat bulacak olan bu proje ile İs-
tanbul’a gelen turistlerin keyifli bir or-
tamda zevkle Türk yemeklerini tadacak-
larına da dikkat çekiyor.

TÜRSAB destekli
2018 yılında rekor kıran turizm sektörü

bu yılın sonunda yeni rekor hedefliyor. An-

cak turist sayısını artırmanın yanı sıra tu-
rizm gelirini de artırmaya yönelik çalış-
malar yürütülüyor. Bu konuda ciddi çalış-
malar yürüten Türkiye Seyahat Acentala-
rı Birliği (TÜRSAB), Türkiye Gastronomi Kö-
yü projesinin de paydaşı oldu. 

Türkiye'nin Akdeniz Çanağı'nda deniz,
kum ve güneş turizminde rekabet edile-
meyecek kadar çok avantaja sahip bir ül-
ke olduğunu hatırlatan Türkiye Seyahat
Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu
Başkanı Firuz Bağlıkaya,  Türk turizminin
bu avantajların yanına yeni başarılar ek-
lemek için yeni turizm dallarına yönelme-
si gerektiğini söylüyor. 

Gelir düzeyi yüksek turiste ulaşabilmek
için alt turizm dallarında da güç kazanmak
gerektiğini belirten Bağlıkaya, şöyle devam
ediyor: "Spor turizmi, golf turizmi, sağlık
turizmi, gençlik turizmi, yayla turizmi... Sa-

yabiliriz bir sürü. En önemlilerinden bir
tanesi de gastronomi turizmi. Neden?
Çünkü gastronomi alanında gerçekten
dünyayla rekabet edebileceğimizi biz
hepimiz biliyoruz. Biz turizmciler dün-
yanın her yerini geziyoruz. Her yerin
mutfağını biliyoruz. Kendi lezzetleri-
mizi de biliyoruz. Rekabet derken ille
birini yenmekten bahsetmiyorum. Çe-
şitlilik. Brezilya'ya gittiğinizde Brezil-
ya mutfağını denemek istiyorsanız o
tatları, Türkiye'ye geldiğinizde Türk
mutfağını, İtalya'da İtalyan mutfağını
denemek istersiniz. Dolayısıyla bura-
da biz de en az onlar kadar yerimizi
almalıyız.”

Türkiye'nin turizmin çeşitlendi-
rilmesi için tüm sektör paydaşlarının
emek vermesi gerektiğini söyleyen
Bağlıkaya, "Turizm çeşitliliğimiz eksik.
Bu, sezonu 12 aya yaymamızda ve ki-
şi başı gelirin artırılmasında çok
önemli bir unsur bu. Bundan yoksun
olduğumuz zaman işte ortalama turist
harcamalarımız 700 dolar civarında
kalıyor" diye konuşuyor.

İstanbul turizmde büyüyor
Türkiye’nin dünyaya açılan yüzü

olan İstanbul, turizmde sıkıntılı gün-
leri geride bırakırken yeniden büyü-
me trendine girmiş durumda. İstan-

bul 2018 yılında 13 milyon 400 bin turist-
le Türkiye'de en fazla turist kabul eden
kent haline geldi. İstanbul’a gelen turist-
lerin dağılımına bakıldığında Alman tu-
ristler birinci sırada yerini alırken onu İran-
lı turistler izledi. 170'in üzerinde ülkeden
turist kabul eden İstanbul’un 2020 yılın-
da açılması planlanan Galataport ile bir-
likte daha fazla turist alması bekleniyor.  

Türkiye Gastronomi Köyü’nün tanıtım
toplantısına katılan İstanbul Vali Yardım-
cısı İsmail Gültekin, İstanbul'un turizm ko-
nusunda nicelik olarak geldiği noktadan
memnun olduklarını belirterek, nitelik
konusunda daha gidilecek çok mesafe ol-
duğunu söylüyor.

Cruise turizminde İstanbul'un istedi-
ği noktaya ulaşamadığını anlatan Gültekin,
buna karşın cruise turizminde umut veri-
ci gelişmelerin yaşandığını belirtiyor. 
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Perakende, sürekli ve hızlı değişen bir dün-
ya. Birçok parametre bu değişimin içinde yer
alan oyuncuları yakından etkiliyor. Birbiri
ardına açılan satış noktaları bir yandan çe-
şitliliği getirirken, diğer yandan ise tüketi-
cilerin karar verme sürelerini uzatıyor. Zor-
laşan rekabet ortamında tüketiciyi etkile-
mek üzere birbirine benzer birçok yatırım
ve tüketici beklentisini karşılamak için ge-
liştirilen birçok argüman, ürünlerin tüketi-
ci gözünde giderek aynılaşmasına sebep olu-
yor. Marka sadakati yerini kimi tüketicide
kampanya ve fiyat hassasiyetine, kimi tü-
keticide ise özenme duygusuna bırakınca sa-
tış hedeflerini tutturmak günden güne zor-
laşıyor. Ülke genelinde 6 bin 500 mağaza-
dan her gün tüketici eğilimleri verileri top-
layan Pozitera’nın Yönetim Kurulu Başka-
nı Birol Şengel ile bu değişim dinamiğini ve
şirketin gelecek planlarını konuştuk.

Sizi tanıyabilir miyiz? Eğitiminiz ve ön-
ceki iş deneyimleriniz?

1978 yılında başlayan ve lise eğitimim
tamamlanana kadar İzmir’de devam eden
hayatım, 1995 yılında üniversite eğitimim
için gelmemle birlikte İstanbul’a taşınmış
oldu. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesin-
de Matematik eğitimi almaya başladığım ilk
yıllarım benim için tüm hayatımı olumlu
yönde etkileyen, hayata matematikle bak-
mayı öğreten kıymetli zamanlardı. Daha

Ülke genelinde 6 bin 500 mağazadan her gün tüketici eğilimleri verileri toplayan Pozitera,
perakende sektörüne yeni bir pazarlama vizyonu sunuyor. Yaptıkları işi mağazacılarla
alışverişçinin ihtiyacının kesiştiği alanları artırmaya çalışmak olarak tanımlayan Pozitera Yönetim
Kurulu Başkanı Birol Şengel, “Hangi ürün nasıl bir fiyat aralığında satılmalı, tüketici hangi
markalara ilgi gösteriyor gibi birçok kriter bir sonraki yılın üretim planlarını şekillendiriyor” diyor. 

Aram Ekin Duran / eduran@ekonomist.com.tr

“6 bin 500 mağazadan
günlükveri alıyoruz”

Pozitera Akademi ile nitelikli iş gücüne yatırım
“İşkur Özel İstihdam Bürosu olarak lisansladığımız Pozitera Akademi ile
sektörümüzün nitelikli işgücü ihtiyacını karşılayacak ve mağazacılık alanında
çalışan kişilerin niteliklerini artırarak bu alanı da bir kariyer planlaması dahilinde
değerlendirilebilecek alan haline getirebilmeyi amaçlıyoruz. Ulusal ve uluslararası
alanda kendini ispatlamış uzmanlar, üyesi olduğumuz dernekler ve birçok sivil
toplum kuruluşu ile başladığımız çalışmaları daha ayakları yere basan projeler
haline getirip, işler hale getirmeyi hedefliyoruz.”  

güne hazırlanmama yardım eden şirket-
lerde çalışma şansı bulduğum verimli yıl-
lardı. 2007 yılında ise Pozitera serüveni baş-
ladı.

Pozitera projesi nasıl ortaya çıktı?
Ülkemiz tüketicisinin sıcakkanlı, son ka-

rarını satış noktasında veren ve hatırşinas
yapısını da yanına ekleyince önümüze çö-
zülmesi gereken bir perakende denklemi
çıktığını görmemiz zor olmadı ve bu alana
kafa patlatmaya başladık. Üreticilerin asıl
uzmanlığının ürünlerin reyonlara gelişine
kadar olan süreçler olduğu ve sonrası için
hayatları kolaylaştığında tekrar satış yap-
ma sürelerinin kısalacağını bildiğimiz için
de bu denklemi çözen her yöntemimizin iyi

üniversite yıllarında Migros’ta yarı za-
manlı olarak başlayan çalışma hayatım bu-
gün geliştirdiğimiz stratejilerle fayda sağ-
lamaya çalıştığımız perakende sektörü ve
mağazacılığı yakından tanımama, sektör ih-
tiyaçlarını ve fırsat olarak değerlendirile-
bilecek eksik yönlerini düşünmeye başla-
mama sebep oldu desem abartmış olmam.
Okulun tamamlanması ile birlikte ulusal ve
uluslararası reklam ajansları ve iletişim şir-
ketlerinde proje yöneticiliği, departman yö-
neticiliği, koordinatörlük ve ardından ge-
nel müdürlükle devam eden dönem, 2007
yılına kadar İstanbul’da geçen 12 yılda alış-
verişçi, perakendeci ve üreticiyi yakından
izleme şansı elde ettiğim; deneyimlerimi bu-
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anlatıldığında alıcısının bulunabileceğine
inanarak yola çıktık. Geldiğimiz noktada ulu-
sal ve uluslararası pazarda büyük bölümü
kendi sektörlerinde belirleyici rol oynayan
birçok üreticiyle yıllık perakende planları ve
kanallarda satılacak ürünler için üretim
planlamalarında argümanlar üretir hale ge-
len yapımız elbette gurur verici. 

Pozitera sistemi nasıl işliyor?
Pozitera sistemi, işbirliği halinde ol-

duğumuz üreticiler ve perakendenin atar-
damarı olarak değerlendirdiğimiz mağa-
zacılarla alışverişçinin ihtiyacının kesiştiği
alanları artırmaya çalışmak şeklinde özet-
lenebilir. Tabi bunu yapabilmek için derin
ve detaylı veriye, iyi analiz edilerek orta-
ya çıkarılmış bilgiye ihtiyacınız var. Kuru-
luşumuzdan bugüne geliştirdiğimiz Pera-
kende Takip Platformumuza (PTP) yaklaşık
6 bin 500 mağazadan günlük olarak akan
veriler bu alandaki en önemli argümanımız
diyebilirim. Bu veriler sayesinde neredey-
se her şehirdeki her bir mağazanın alışve-
rişçi alışkanlıklarını izleyebiliyorsunuz.
Hangi ürün nasıl bir fiyat aralığında satıl-
malı, ne tip özellikler barındırmalı, rengi ne
olmalı, tüketici hangi markalara ilgi gös-
teriyor, satış sonrası hizmetler nasıl veril-

meli gibi birçok kriter üreticilerle masaya
oturduğumuzda bir sonraki yılın üretim
planlarını şekillendiriyor. Önerilerimiz el-
bette ki üreticilerin büyüme ve karlılık he-
deflerini de göz ardı etmeden ortaya çıka-
rılıyor. Ekonomide sürpriz gelişmeler ya-
şamazsak, detaylı ve ince hesaplanmış bir
planlamayla yıla başladığımızda aslında
üreticiye, fabrikadan çıkan ürününün son
tüketiciye giderken ortaya çıkaracağı pe-
rakende adet ve cironun sözünü verebilen
ve bu sözü performans kriteri olarak ma-
sanın üzerinde tutan bir sistem çıkıyor.  

2018 sonu cironuz ve 2019 büyüme he-
definiz?

Malumunuz 2018 yılının Ağustos ayın-
da ticaretin işleyişi açısından bir kırılma
noktası şeklinde değerlendirilebilecek bir
kur dalgalanması yaşandı. Bu dalgalanma
tüm ürün gruplarında fiyat artışlarına ve do-
layısıyla alışverişçide satın alma kararında
tereddütlere sebep oldu. Biz de dahil olmak
üzere ülkemizdeki tüm işletmeler yıl sonu
hedeflerini veya beklentilerini güncellemek
durumunda kaldı. Hal böyleyken 2018 yı-
lını beklediğimiz cironun bir kısım altında
da olsa KDV dahil edilmemiş rakamlarla 77
milyon TL seviyelerinde kapattık. 2019 yı-

lını sistemimizi daha çok anlatmak, hem
mevcut iş ortaklarımızda genişleme elde et-
mek hem de yeni iş ortaklarıyla işbirlikle-
ri kurarak zorlaşan karlılık hedeflerini ger-
çekleştirmeye odaklanma senesi olarak be-
lirledik. İlk 6 ay organizasyonumuzla, glo-
bal ölçekli 3 yeni üreticiye daha hizmet ver-
meye başlarken, geçmiş işbirliklerimizi de
korumayı başardık. Bu doğrultuda 2019 yı-
lının KDV dahil edilmemiş brüt ciro hede-
fini haziran ayı sonunda revize ederek, yıl
sonunda 100 milyon TL’yi aşmak üzere
planladık.

Önümüzdeki 5 yılda nasıl bir büyüme
hedefiniz var?

Ülkemizin değişken ekonomik kon-
jonktürünün de etkisiyle yıllık brüt yüzde 20
oranında bir büyüme hedefiyle bir sonraki
yıla başlıyoruz. Elbette ki yıl içinde bazen
birkaç defa bu hedeflerin revize edilmesi-
ne sebep olabilecek yerel ya da global et-
kenler ortaya çıkabiliyor. Önümüzdeki 5 yıl
içinde sektörümüzü şekillendirmek üzere
kolları sıvadığımız bir projemize yapacağı-
mız yatırımlarla yerimizi sağlamlaştırmak
ve daha uzun vade planlamalar yapabilmeye
imkan sağlayacak koşulların oluşmasına kat-
kı sunmayı hedefliyoruz. 

BİROL ŞENGEL
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Türkiye’de katma değer yaratan en önemli sek-
törlerden biri olan tekstil sektörü, Avrupa Birli-
ği’nin tedarikçisi olmaya devam ediyor. İçlerin-
de dünyaca ünlü markaların bulunduğu birçok
Avrupalı firmanın kurumsal kıyafetlerini üreten
Pasin Tekstil, başta Almanya olmak üzer Avru-
pa’nın birçok ülkesine tekstil ihracatı yapıyor. Pa-
sin Tekstil’in kurucusu Kıvanç Pasin ile şirketin
kuruluş öyküsünü ve gelecek planlarını konuş-
tuk.

Pasin Tekstil ne zaman kuruldu?
Firma temelleri 1996 da atıldı, üniversite eği-

timinin hemen ardından aile şirketinin içinde her
kademede görev aldım. 2006 önce şahıs firma-
sı, ardından 2012 senesinde de limited şirket ya-
pısında devam edildi. 

Şu anda üretim yeriniz nerede ve üretim
kapasiteniz nedir?

Tesisimiz İstanbul - Sultangazi’de. 7 katlı bi-
namızda tasarım, yönetim, kesimhane, model-
hane ve dikim-ütü paket departmanlarımız var.
60 adet anlaşmalı fason dikimhane sayesinde de-
ğişken kapasiteyi rahatlıkla yönetebilmekteyiz.
Standart bir kapasite olarak iletmek gerekirse
aylık yaklaşık 350 bin adet şeklinde bilgi verile-
bilir. Ancak kurumsal kıyafet departmanımızda
yaklaşık yıllık 3milyon adet üretim yapılmakta ve
sezonluk olarak talepleri çok sıkışık zamana denk
gelmektedir. Örneğin yazlık üretimin tamamı 1.5-
2 aylık süreçte tamamlanıyor. Aynı şekilde kış-
lık ürünler ise 2-2.5 aylık sürede yapılmakta. Bu

Aralarında Samsung, Sony, FIAT, IVECO, MAN ve Starbucks gibi dünyaca ünlü markaların
bulunduğu birçok dünya devinin kurumsal kıyafetlerini üreten Pasin Tekstil, başta Almanya olmak
üzere Avrupa’nın birçok ülkesine tekstil ihracatı yapıyor. Pasin Tekstil’in kurucusu Kıvanç Pasin,
“Amerika pazarı için özellikle 2020 yılında büyük cirolar elde edeceğimiz ciddi anlaşmalar yaptık.
Ayrıca Rusya pazarı için Moskova’da yerleşik bir ajans ile görüşmelerimiz devam ediyor” diyor.

Aram Ekin Duran / eduran@ekonomist.com.tr

Avrupalı dev şirketlere
kıyafet üretiyor

de 75 ve üzerindeki seviyede tutmak. Bu sebeple
Hollanda da şube açılışı için hazırlarımızı ta-
mamlıyoruz. Avrupa pazarındaki müşterilere çok
daha etkin servisi bu sayede sağlayabiliyor ola-
cağız.

Toplam istihdamınız ne kadar?
Kendi bordrolumuz olan çalışanımız 34 ki-

şi. Ancak anlaşmalı olarak çalıştığımız dikimha-
nelerle birlikte yaratılan istihdam 3000 kişi üze-
rindedir. 

Ne tür tekstil ürünleri üretiyorsunuz?
Bir kurumun ihtiyacı olabilecek her türlü

tekstil ürünü için servis verebilmekteyiz. Tam ola-
rak tarif olarak tepeden tırnağa tüm ürünlerin
üretimini yapabiliyor veya alt tedarikçiler ile müş-
terilerimize sunabiliyoruz. Hazır giyim tekstil sek-
töründe ürün gamı dokuma ve örme olarak iki-
ye ayrılır. Ürün gruplarında ise, kadın erkek ve
çocuk diye ayrılır. Biz, kadın-erkek-çocuk üreti-
mi yapıyoruz ve hem örme hem dokuma grup-
larında üretim yapıyoruz.

Yoğunluklu olarak hangi ihracat pazarları-
na satış yapıyorsunuz?

Avrupa ülkelerinin tümüne satış yapmak-
tayız. Yoğunlukla Almanya ve İtalya pazarlarına
satışlarımız mevcut. 2019 yılının son çeyreğin-
de Amerika pazarına satış için anlaşmalar yap-
tık. 2019 yılı için yoğunluk EU bölgesi diye be-
lirtebiliriz. Ancak yapılan anlaşmanın büyüklü-
ğü sebebiyle 2020 yılında Amerika pazarı yo-
ğunluk olarak öne geçecektir.

durumda ise toplam 3 milyon adet neredeyse 4
ayda üretilebilmekte, aylık üretim miktarı 1mil-
yon olabilmektedir. Belirttiğimiz gibi, çok sayı-
da fason dikimhane ile anlaşmamız sayesinde bu
değişken talep akışını yönetebilmekteyiz.

Şirketin 2018 cirosu ve ciro içerisinde ih-
racatın payı nedir?

2018 ciromuz, ülkemizin de içinde bulun-
duğu ekonomik koşullar nedenle hedefimizin ol-
dukça gerisinde kaldı. Gerçekleşen 2018 ciromuz
22 milyon TL’dir.  Bu cironun içinde ihracat pa-
yı yüzde 35 seviyesindedir. 2019 yılında ihracat
payı yüzde 60 olarak gerçekleşecek ve ciromuz
45 milyon TL olarak 2019 hedefini yakalayaca-
ğız.  2020 yılı için hedefimi ihracat payını yüz-

BBİROL ŞENGEL
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Hangi küresel markaların iş kıyafetlerini üre-
tiyorsunuz?

Servis verdiğimiz markalar sayısı oldukça
fazla. Belirttiğiniz gibi sadece küresel markala-
rın bir kısmını şöyle sayabilirim: Samsung,
Sony, FIAT, IVECO, MAN, Starbucks, Pinkberry,
Migros, Carefour, Shake Shack, SHELL, Chryso-
Lafarge, GoodYear, McDonalds, KPMG, Coca Co-
la, Recordati, Vodafone, IKEA, JVC, Warmhauss,
Whirpool, MOTUL, Nestle, REAL, Sparkasse,
RedBull, Miele, TUI Thomson, Thomas cook, Luft-
hansa, Posche, Deichmann, BOSCH.

Hazır giyimden kurumsal kıyafet alanına ge-
çişiniz nasıl oldu?

Tamamen plansız ve spontane diyebiliriz .
İş insanı olmam haricinde, 2000 yılından bu ya-
na başlangıçta hobim olan scuba dalış sporun-
da yol aldım ve 2006-2007 yılında eğitmenliğe
geçiş yaptım. Eğitmenlik yaptığım süre içinde çok
sayıda insanla tanışma fırsatım oldu. Gelişen iliş-
kilerle dalış eğitmenliğimin haricinde profesyo-
nel hayattaki ana işimi de konuşuyordum. Ayrı-

ca dalış eğitimlerinde başarılı olanlara sualtı te-
malı baskıları olan tshirt şapka gibi ürünler he-
diye ediyordum. Eğitim alan kişilerden birkaç ki-
şinin ön ayak olup, kendi çalıştıkları işletmeleri
için birkaç küçük sipariş geçmesiyle birlikte bu
alanda ciddi bir Pazar olduğunu keşfetmiş oldum.
Hemen ardından tüm bilgi birikimimizi ve yete-
neklerimizi  bu alanda sergilemeye başladık ve
kurumsal giyimdeki oyuncular arasında çok kı-
sa sürede konumlandık. Halen hem kurumsal gi-
yim hem hazır giyim alanında faaliyetimiz devam
etmekte.

Yakın gelecekte yeni ihracat pazarlarına yö-
nelme hedefiniz var mı?

Amerika pazarı için özellikle 2020 yılında bü-
yük cirolar elde edeceğimiz ciddi anlaşmalar yap-
tık. MENA pazarında 2014 senesinde çok ufak
çaplı başlangıçlar yapmıştık ancak ilişkiler geli-
şemedi. Bu pazarın büyük bir pastaya sahip ol-
duğunu biliyoruz, yeniden ilişkileri canlandırmak
ve 2020 senesinde ciroya döndürmek istiyoruz.
Rusya pazarı için Moskova’da yerleşik bir ajans

ile görüşmelerimiz devam ediyor. Eğer anlaşma
sağlayamazsak biz kendi yatırımımız ile bu pa-
zarda varlığımızı göstereceğiz.

2019’da ne kadarlık bir büyüme hedefiniz
var?

2007’den bu yana kurumsal giyim alanın-
daki büyüme ortalama her yıl yüzde 60-80  ban-
dında oldu. 2018 yılında ise bir bu ölçüde bü-
yümeden bahsetmemiz mümkün olamadı.
2018’deki bu durulmaya rağmen 2019da büyü-
meyi yüzde 40 seviyesinde yakalayacağız.

İç pazara yönelik ne tür faaliyetleriniz var?
Kurumsal giyim departmanımızda Tüm

global markaların, iç pazardaki yönetimlerine ser-
vis vermekteyiz. Yurtdışı için saydığımız hemen
hemen tüm markaların İç pazardaki yapılarına
da servis vermekteyiz. Haricen Türkiye için bü-
yük değerler olan firmalara da servis vermek-
teyiz. Yataş, Türktelekom, Tofaş, BİM, Turkcell,
Pınar, GETİR, Şişecam. Ek olarak hazır giyim sek-
töründe ise, Morhipo, Lcwaikiki, Boyner gibi mar-
kalarımıza servi veriyoruz.
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Dijitalleşme son yıllarda şirketlerin ajan-
dasında ilk sırayı alıyor. Türkiye’nin dijital
yatırımları her yıl büyümeye devam ediyor.
Reklamcılar Derneği ve Deloitte işbirliğiy-
le hazırlanan Türkiye 2018 Medya ve Rek-
lam Yatırımları Raporu'na göre Türkiye’de
dijital yatırımlar 2018 yılında yüzde 15 bü-
yüme göstererek 2,3 milyar TL seviyesine
ulaştı. Fakat bu rakam tüm pastanın yak-
laşık yüzde 29’unu oluşturuyor. Geçen yıl
yüzde 1 civarında büyüyen TV ise yüzde 47
ile yine en çok payı elde etmiş durumda.

Buna karşılık dünyada 2017 sonu itibarı
ile dijital en büyük paya sahip mecra hali-
ne geldi. 2018 yılı itibari ile dijital yüzde 41
payla en büyük mecra olarak yer alıyor. Tür-
kiye’deki yatırımların artmasa da henüz ye-
terli seviyede olduklarını söylemek müm-
kün değil. Nabat Garakhanova da Türki-
ye’deki bu boşluğu gören bir kadın girişimci.
Mezo Digital markasıyla şirketlere dijital
dünyada doğru şekilde var olmanın ince-
likleri konusunda danışmanlık veriyor. Ga-
rakhanova, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi
Bölümü’nü bitiriyor. Ardından Galatasaray
Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler ala-
nında yüksek lisans yapıyor.

2016 yılında Universite Robert Schu-
man - Politika ve Sosyoloji bölümünde
“Azerbaycan - Türkiye Kültür Faktörünün
Dış Politikaya Etkisi” konulu teziyle doktor
unvanı almaya hak kazanıyor. Çalışma ha-
yatına ise 2004 yılında Strasbourg’da Av-
rupa Konseyi Conference of INGOs’da baş-
layan Garakhanova, 2006 – 2012 yılları ara-
sında İslam Konferansı’nın genel müdür-
lüğünü yaptı. Diplomasiyi bıraktıktan son-
ra dijitalleşme alanındaki boşluğu görerek

Türkiye’de dijitalleşmeye yönelik yatırımlardaki artışı görerek 
Mezo Dijital’i kuran Azeri kökenli kadın girişimci Nabat
Garakhanova, sosyal medya yönetimi ve dijital alanda hizmet
vermenin yanı sıra farklı projelere adım atıyor. Nabat Garakhanova,
kısa bir süre önce “Hareket Ofis’te” projesini geliştirdi. 

Ayşegül Sakarya Pehlivan / asakarya@ekonomist.com.tr

Ofis çalışanlarını
harekete geçirecek 

Sosyal medyada öne çıkan trendler neler?
Garakhanova, dijital dünyada son dönemde hikâyeleştirme (Storytelling) ve
oyunlaştırmanın öne çıktığını söylüyor. Hikayeleştirme basit anlatımı ile
ürününüzün veya sunduğunuz hizmetin de bir hikâyesi olması durumu olarak
tanımlanıyor. Ürün ya da hizmetiniz ile tüketici arasında duygusal bir bağ
oluşturması için bir hikaye yaratmak gerekiyor. Oyunlaştırma, en basit anlatımı ile
var olan herhangi bir mecraya (web sitesi, aplikasyon, forum vb.) motivasyonu
artırmak, marka sadakatini güçlendirmek gibi amaçlarla oyun prensiplerini
entegre etme süreci olarak tanımlanıyor. Garakhanova, “İnsanlarda rekabet,
başarı veya eğlence gibi duyguları uyandırarak platformunuzu kullanmaları için
teşvik edersiniz” diyor. 

yapan şirket, sadece dijital üzerinde de
strateji kurmuyor. Aynı zamanda onli-
ne’dan offline’a, offline’dan online’a ile-
tişim kurguluyor. Mezo Digital, bir mar-
kanın logosunu tasarlamıyor ama yeni çı-
kacak bir ürünün dijitalde nasıl doğru ile-
tişiminin yapılacağını tasarlıyor. Şu anda
Mezo Dijital, Mezo Akademi ve Mezo Tek-
no olmak üzere üç ayak üzerinde bir ya-
pılanması bulunan şirket, Mezo Akade-
mi’de kısa bir süre önce  “Hareket Ofis-
te” projesine başladı. Proje, Türkiye’nin
her yerindeki büyük şirketlerindeki çalı-
şanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini he-
defliyor. 

“Hareket Ofis’te” projesi
Hareket Ofis’te projesindeki ana hiz-

met, özellikle hareketsiz yaşam tarzı olan

Mezo Digital’i kuran girişimci 2015 tarihinde
Mezo Moda, 2017’de Mezo Akademi, son
olarak 2019 şubat ayında Mezo Techno’yla
hizmet alanlarını genişletti.

Dijitalde doğru iletişim
Mezo Digital ağırlıklı olarak kurumla-

ra ve büyük şirketlerle çalışıyor. Çalışma-
ların tamamı üç temele dayanıyor: Algı, iti-
bar ve topluluk yönetimi. Dijital olarak stra-
tejileri kurduklarını ve uyguladıklarını söy-
leyen Garakhanova, “Yani en basiti bir fo-
toğrafta bir kelimenin ne kadar önemli ol-
duğunu anlıyoruz. Hem siyasi liderlere de
hizmet veriyoruz. O yüzden dengeler çok
çok önemli. Bazen onların da bir insan ol-
duğunu unutuyoruz, işte dijitalde dengeleri
kurarak doğru iletişim kurmaya çalışıyoruz”
diyor. Sosyal medya yönetimi ve dijital pr
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ofis çalışanlarının kendi ofislerinde ha-
rekete geçmelerini sağlamak ve hareketli
yaşam tarzı alışkanlığı kazandırmak için
yapılacak bir dizi uygulamayı içeriyor.

Çalışanların yoğun çalışma tempo-
ları arasında hem spor yapabilecekleri
hem de sağlıklı beslenecekleri bir ortam
yarattıklarını söyleyen Garakhanova,
“Bunun için beslenme uzmanlarımız ve
spor hocalarımız bulunuyor. Aynı za-
manda bu programı altı gruba ayırdık.
Yani beyaz yakalıya ayrı, mavi yakalıya
ayrı, pembe yakalıya ayrı gibi ilerleye-
ceğiz” diyor. Bunun nedeni ise çalışan-
ların ihtiyaçlarının farklılaşması. Mavi ya-
kalılar sürekli fiziksel aktivite yapıyor-
larmış gibi görünüyorlar ama onlarda da
çok fazla bel ve boyun fıtığı gibi prob-
lemler ortaya çıkıyor. Onların da bu sağ-
lık problemleriyle karşılaşmayacak şe-
kilde spor ve beslenme programı uygu-
lamaları gerekiyor. 

Verimliliğe etki ediyor
Şirketler ‘Hareket Ofiste’ projesini

çeşitli opsiyonlarla satın alabiliyor. Mali-
yet hesaplaması temel olarak şirketlerin
kaç kişi için, ne kadar süre ile ve hangi  hiz-
metleri alacaklarına bağlı olarak yapılıyor.
Nabat Garakhanova, “Türkiye’de hareketsiz
yaşam tarzı sürenlerin nüfusun yüzde
75’ini oluşturduğunu göz önünde bulun-
durduğumuz zaman, hareketsizliğin yeni
çağın en tehlikeli hastalığı olduğu ve be-
raberinde önce küçük sonra da büyük çap-
lı hastalıkları getirdiği tüm otoriteler ta-
rafından kabul edilmektedir. Bu nedenle
çalışan verimliliği üzerinde büyük bir teh-
dit oluşturmaktadır. Çalışan verimliliği tüm
şirketler için en önemli konuların başın-
da yer alıyor” diyor. İş dünyasında “Pre-
senteeism” olarak bilinen bu sorun, çalı-
şanların küçük çaplı rahatsızlıkları nede-
niyle şirkete verdikleri zararı ifade ediyor.
2002 yılında Lockheed Martin şirketinde

yapılan araştırmada çalışanların en fazla
sırt ağrısı çektiği ve  iş verimliliklerinde ise
yüzde altı oranında düşüşe neden olduğu
görülmüş. Bu durumun şirkete olan bir yıl-
lık maliyeti ise 858 bin dolar olarak he-
saplanmış. Hareket Ofis’te projesi tüm şir-
ketlerin bütçesine uygun harcamalarla bü-
yük tasarruf ve çalışan verimliliğinde ya-
ratacağı artış ile daha büyük kazanç im-
kanı sunuyor. Hareket Ofis’te projesinin
dünyada da uygulamaları mevcut. New Ba-
lance ayakkabı şirketinin uyguladığı üç ay-
lık program sonunda ofis egzersizlerini uy-
gun şekilde tamamlayanlar üzerinde ya-
pılan anket sonucu yüzde 53’ünün fiziksel
aktivite seviyesinde artış ve yüzde 42’si-
nin işlerine olan konsantrasyonunda artış
olduğu görülmüş.  Türkiye’de de benzer ça-
lışmalar lokal olarak yapılmış ancak gerek
organizasyonun büyüklüğü gerekse tanı-
tım yetersizliği nedeni ile devam ettirile-
memiş. 

NEBAT GARAKHANOVA
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Perakende dünyası online ticaretin ya-
nında fiziksel olarak da dönüşüm ge-
çirdi. Dünyada 22 trilyon dolarlık bü-
yüklüğe sahip perakende sektöründe
her pazarın kendine ait bir özelliği var.
Özellikle perakende kanallarının geliş-
mesi ve teknolojiyle birlikte Türki-
ye’de de pazar gelişim gösterdi. Gele-
neksel kanal yani bakkal ve küçük mar-
ketlerin yerini son 20 yılda modern ka-
nallar yani zincir marketler aldı. Dün-
yada rekabetin artması, hammaddeye
erişimin kolaylaşması, lojistik imkan-
ların artması gibi gelişmelerle ürün çe-
şitliliği arttı.

REM People, 2015 yılında tekno gi-
rişimciler tarafından, perakende şir-
ketlerine bağımsız denetim ve danış-
manlık hizmeti sunmak amacıyla kuruldu.
Sahadaki ekipleriyle yaptıkları ölçümleri yüz-
de 100 yerli yazılım ve yapay zeka uygula-
malarıyla doğruluyor ve anlık olarak ilgili yö-
neticilere özel bir portal üzerinden rapor-
luyor. Alanında lider 25 kuruma 40 ülkede
hizmet veren REM People, ayda 55 bin pe-
rakende noktasına temas ederek kurumla-
rın verimliliğini artırıyor. REM People CEO’su
Bülent Peker, “2020 yılında Asya Pasifik’te
Brezilya, Endonezya, Malezya, Tayvan, Sin-
gapur gibi ülkelere açılacağız. Huawei mar-
kasıyla ise Kuzey Amerika, Kanada’da faa-

Yeni nesil perakende araştırma ve teknoloji şirketi olan REM People, firmaların, satış noktaları
içerisindeki satış, pazarlama, tanzim, teşhir ve genel perakende performanslarını ölçümlüyor.
Unilever, P&G, Mondelez, PepsiCo, Nestle, Red Bull, Huawei, Pernod Ricard, Bayer, Microsoft, Intel
ve Turkcell gibi alanında lider 25 kuruma 40 ülkede hizmet veren REM People, 2020 yılında Asya
Pasifik’te, Huawei markasıyla da Kuzey Amerika ve Kanada’da faaliyet gösterecek.

Burcu Tuvay / btuvay@ekonomist.com.tr

Türk teknolojisini
dünyaya taşıyacak 

riyle yaptıkları ölçümleri yüzde 100 yer-
li yazılım ve yapay zeka uygulamala-
rıyla doğruluyor ve anlık olarak ilgili yö-
neticilere özel bir portal üzerinden ra-
porluyoruz. 

Ne kadarlık bir büyüklüğe ulaştı-
nız? Portföyünüzde hangi şirketler bu-
lunuyor?

130 kişilik ekibimizle şirketlerin sa-
hadaki gözü, kulağı olarak hizmet ve-
riyoruz. Bu ekibin 15’ini yazılım yani Ar-
Ge ekibi oluşturuyor.  Unilever, P&G,
Mondelez, PepsiCo, Nestle, Red Bull,
Huawei, Pernod Ricard, Bayer, Mic-
rosoft, Intel ve Turkcell gibi alanında
lider 25 kuruma 40 ülkede hizmet ve-
riyoruz.  REM People, ayda 55 bin pe-
rakende noktasına temas ederek ku-

rumların verimliliğini artırıyor. REM Peop-
le’ın iş hacminin yüzde 40’ını yurtdışı pa-
zarlar oluşturuyor. 

Şirketlerin sahadaki gözü, kulağı cüm-
lesini biraz açar mısınız?

Şirketlerin cephedeki yani mağazalar-
daki gözcüsü olarak çalışıyoruz. Bağımsız de-
netim yaparak verileri kendi geliştirdiği ya-
zılımla raporlayan REM People’ın hizmet aşa-
maları veri toplama, veri kontrol doğrula-
ma, raporlama (analiz) ve önerilerden olu-
şuyor.  

Geliştirmiş olduğunuz teknoloji şirket-

liyet göstereceğiz” diyor. Peker, sorularımızı
şöyle yanıtladı:

REM People olarak perakende sektörüne
yönelik nasıl bir hizmet sağlıyorsunuz?

Şirket, 2015 yılında perakende ve tek-
noloji tecrübesine sahip tekno girişimciler
tarafından, perakende şirketlerine bağımsız
denetim ve danışmanlık hizmeti sunmak
amacıyla kuruldu. Yeni nesil perakende araş-
tırma ve teknoloji şirketiyiz.  Firmaların, sa-
tış noktaları içerisindeki satış, pazarlama,
tanzim, teşhir ve genel perakende perfor-
manslarını ölçümlüyoruz. Sahadaki ekiple-
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Şirketlerin mağazadaki gözcüsü
REM People, veri kontrol ve doğrulama aşamalarında birçok farklı bilişim teknolojisi
kullanıyor. Bu teknolojiler şöyle: 
� Görüntü tanıma teknolojisi: REM People’ın geliştirdiği yazılım saha ekibinin
çektiği fotoğrafları analiz ederek hangi reyonda kaç ürün olduğunu ve ne kadar yer
kapladığını analiz ediyor. Ayda 3 milyon fotoğraf çekiyor.
� Öğreniyor: Yazılım analitik olarak verileri öğreniyor. Makine öğrenmesi ve
anomali tespiti yapabilen yazılım perakende noktalarındaki sorunları yapay zeka ile
çözüyor. 
� Verileri doğruluyor: REM People’ın her proje için veri kontrol ekipleri bulunuyor.
Ancak sistem analiz edilen veriler konusunda hata yapılmaması için son kontrolü
yapıyor. Sahadan gelen tüm veriler son kez kontrol edilerek onaylanıyor. 
� Anlık olarak raporluyor: REM People sahadan gelen tüm verileri yine online
olarak özel bir portal üzerinden analiz ederek raporluyor. Kurumlardaki ilgili
kullanıcılar anlık olarak mağazalarındaki satışlar da dahil tüm gelişmeleri
görebiliyor. 

lere nasıl bir verimlilik sağlıyor?
Sahadan edindiğimiz tüm bilgileri ve ra-

porları analiz ederek ilgili yöneticilere öne-
rilerden oluşan raporlar da sunuyoruz. Üst
yönetim bulunurluk, raf payları, teşhir
ürünlerinin konumlanması, fiyat takibi ve ra-
kip fiyat takibini de içeren bilgilere her an
ulaşıp stratejilerini iyileştirebiliyoruz. REM
People, sunduğu hizmetle birlikte iş ortak-
larına sektörüne göre yüzde 18-30 oranın-
da ciro artışı sağlıyor. REM People bir ve-
rimlilik şirketi olarak kurumların en çok ih-
tiyacı olduğu kriz dönemlerinde büyüyor ve
büyümelerini sağlıyor. Şirketlere kaynakla-
rını doğru kullanmaları için hizmet veriyor,
bu dönemlerde tüketici alışkanlıklarındaki ra-
dikal değişikliklere göre aksiyon almalarına
yardımcı oluyoruz. 

Ne kadarlık bir teknoloji ihracatınız var?
REM People, Türkiye İhracatçılar Mec-

lisi (TİM) tarafından her yıl düzenlenen ödül
töreninde ‘En Yüksek İhracata Ulaşan Giri-
şimci Ödülünün’ sahibi oldu. Teknogirişim
alanında global rakiplerini geride bırakarak,
dört yıl içinde 4 milyon dolarlık ciroya ulaş-
tık. Çalışmalara Türkiye’de başladık. Pera-
kende, tüketici elektroniği ve sağlık sektör-
lerindeki 25 uluslararası ve yerel müşteri-
mizle global bir perakende denetim tekno-
girişimi olma yolunda ilerliyoruz. MENA böl-
gesinde 18 ülkede bulunuyoruz. Avrupa’da
25 ülkede daha global markalarla işbirliği ya-
pıyoruz. Türkiye’de ayda 35 bin noktaya ula-
şan REM People global pazarda 43 ülkede
55 bin noktaya temas ediyor.

Yurtdışı ajandanızda başka pazarlar da
var mı?

2020 yılında Asya Pasifik’te Brezilya, En-
donezya, Malezya, Tayvan, Singapur gibi ül-
kelere açılacağız. Huawei markasıyla ise Ku-
zey Amerika, Kanada’da faaliyet göstereceğiz. 

Bu yılı cirosal olarak nasıl tamamlamayı
hedefliyorsunuz?

Bu yılı 5 milyon dolar yani 30 milyon
TL’lik ciro ile tamamlamayı hedefliyoruz.
2020 yılında ise 12 milyon dolarlık ciroya
ulaşmayı planlıyoruz. Şu an şirketin toplam
değeri ise 15 milyon dolar olarak belirleni-
yor. 2023 yılında cironun 40 milyon dolara
ulaşmasını hedefliyoruz. Bu yıl Eylül ayında
bir fon grubundan 4 milyon dolarlık yatırım
almayı bekliyoruz.

BÜLENT PEKER
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Rekabetin giderek arttığı günümüz ekonomi-
sinde şirketlerin için üretimden tasarıma ka-
dar pek çok konuda farklılaşması gerekiyor.
Uzun yıllar geri planda kalsa da endüstriyel ta-
sarım, üretimin en önemli girdilerinden biri ha-
line gelmiş durumda. Tasarımın yüksek tek-
nolojiler ile beraber kullanılması, rekabet gü-
cünün artırılmasına büyük katkı sağlıyor. Me-
te Mordağ, bu alandaki potansiyeli uzun yıl-
lar önce keşfeden bir tasarımcı. 2001’de Bo-
ğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölü-
mü’nü tamamlayan Mordağ’ın, yaratıcı sa-
natlara olan tutkusunu ve pozitif bilimlere olan
yatkınlığını birleştirme isteği onu endüstriyel
tasarım dünyasına yönlendiriyor. Sydney New
South Wales Üniversitesi’nde endüstriyel ta-
sarım yüksek lisans eğitimini tamamlayarak
2005’te İstanbul’a dönen Mordağ, 2007’de ta-
sarımcı Mordag Design Studio’yu kurdu. Müş-
terilerine konsept tasarımdan ürün geliştir-
meye dek endüstriyel tasarım alanında 360 de-
rece destek veren Mordağ, geniş bir sektör yel-
pazesinde faaliyet gösteren müşterileri için ino-
vatif, kalıcı ürünler tasarlıyor.

25 patentli ürün var
Sunduğu hizmetin yenilikçi bakış açısı ve

mühendislik altyapısı sayesinde bugüne kadar
müşterilerine 25’in üstünde patentli ürün ve
fikir kazandırdı. Teknoloji ürünleri, ev gereç-
leri, mutfak eşyaları, aksesuar, mobilya, sual-
tı dalış ekipmanları, kentsel donatılar, yapı
ürünlerini içeren oldukça geniş bir sektör yel-
pazesinde faaliyet gösteren markalar için
ürünler tasarlıyor. Bu geniş ağın içerisinde al-
tı farklı sektörde ödüllere sahip Mordag Design
Studio’nun kaleminden çıkan 100’ü aşkın
ürün 20’yi aşkın ülkede kullanıcıları ile bulu-
şuyor. 

Endüstriyel tasarımın şirketler için çok
önemli olduğunu söyleyen Mordağ, “Görsel ca-
zibe ve kullanım deneyimi kriterlerini son de-
rece iyi işlemelidir ve teknik açıdan iyi bir en-
düstriyel tasarım, vaat ettiği özellikleri uygun
fiyata sunabilmelidir” diyor. 

Günümüz rekabet ortamında üretimden tasarıma her konuda
farklılaşmak gerekiyor. Endüstriyel tasarımcı Mete Mordağ,
şirketlerin doğru tasarımla verimlilikten satışa kadar pek çok
alanda avantaj sağlayabileceğini söylüyor.

Ayşegül Sakarya Pehlivan / asakarya@ekonomist.com.tr

‘Doğru tasarım’la 
fark yaratıyor

5 milyon sipariş aldı Plastart için tasarlanan Gördes Ev Seti de ilginç bir
örnek. Bir çamaşır sepetinde endüstriyel tasarımın nasıl bir etkisi olur diye
düşünülebilir. Ancak sekiz parçadan oluşan bir ev-banyo seti Ege Bölgesi'nin
Gördes kazasında doğmuş olan ve dünya literatüründe “Türk düğümü” olarak
geçen özel bir düğümden esinlenerek tasarlandı. Türk düğümünün atılması
oldukça zor ve çok daha fazla zaman alıyor. Bu nedenle aynı düğüm sıklığındaki
iki halıdan Türk düğümlü olanı daha makbuldür ve tercih edilir. Aynı detay
ürünlerin pazarda bu kadar başarılı olmasına ön ayak oldu. Setin ilk iki parçası
olan çamaşır sepeti ve selesi lanse edildiği Almanya Ambiente fuarında 5 milyon
sipariş toplayarak bir rekora imza attı.

Verimlilik artıyor
Endüstriyel tasarım ko-

nusunda yapılan çalışmalar
şirketlerin verimliliklerine yan-
sıyor. Örneğin Mordağ, Astek-
nik için iki ürün tasarladı. İlk
ürün dilatasyon profilleri. Bu
sistemler AVM, hastane, oto-
park gibi büyük yapı projele-
rinde kullanıyor. Örneğin, İs-
tanbul’da 125 bin metrekarelik
AVM projesinin dilatasyon sis-
temlerine yaklaşık 2,5 kilo-
metre uzunluğunda veya 20
ton alüminyum profil harca-
nırken Asteknik için tasarlanan

dünyada patentli sistem özel kesit tasarımla-
rı sayesinde piyasadaki standart bir dilatasyon
profiline kıyasla yüzde 15 daha az alüminyum
kullanılır hale geldi. Bu, sadece bu büyüklük-
te bir AVM projesi için 3 ton alüminyum ta-
sarruf anlamına geliyor. 

METE MORDAĞ
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FINTECH

Son 10 yılda 20 kat büyüyerek, ülkemizde 2018
yılında 205 milyon dolarlık büyüklüğe ulaşan
start-up ekosisteminin en önemli itici güçle-
rinden birini finansal teknoloji girişimleri
oluşturuyor. Geçen 10 yılda Türkiye’de fintech
alanında hem girişimciler hem de yatırımcılar
tarafında önemli bir deneyim ve bilgi birikimi
oluştuğunu dile getiren Revo Capital Yöneti-
ci Ortağı Cenk Bayrakdar, “Yeni dönemde da-
ha donanımlı girişimciler ile dünyaya açılma
fırsatları da artacak. Biz de Revo Capital ola-
rak bu inançla yıl sonuna kadar 90 milyon Eu-
ro’luk bir fonu devreye almayı planlıyoruz” di-
ye konuşuyor.

Türkiye’nin en büyük girişim sermayesi
fonlarından Revo Capital, teknoloji ve internet
odağıyla kurulduğu 2013 yılından bu yana pek
çok finansal teknoloji girişimine (fintech) ya-
tırım yaptı. Global alanda da yatırımcılar açı-
sından yükselen olan fintech’lerde finansman
hacmi 2018 yılında 53,8 milyar dolar ile rekor
büyüklüğe ulaştı. 2019’un ilk yarısında ulaşı-
lan 20,9 milyar dolarlık büyüklük, bu anlam-
da yine güçlü bir yılsonu rakamına ulaşılaca-
ğı beklentilerini artırıyor.

Türkiye, Avrupa’da ilk sırada
Son dönemde iki önemli fintech şirketinin

gerçekleştirdiği başarılı çıkışla dikkat çeken Re-
vo Capital’in Yönetici Ortağı Cenk Bayrakdar,
Türkiye’de start-up ekosisteminin ve fin-
tech’lerin sunduğu güçlü potansiyele ilişkin şu
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görüşleri paylaştı: “Ödeme teknolojilerinde
yüksek teknolojiyi hızla benimseyen Türkiye
170 milyonu aşkın kart, 2,8 milyon POS ter-
minali ve 40’ı aşkın ödeme/elektronik para te-
darikçisiyle bu alanda en büyük pazarlardan
biri. 1990’lı yıllardan bu yana rekabetçi bir yak-
laşımla yüksek teknolojiyi benimseme anla-

Geçen 10 yılda Türkiye’de fintech alanında hem girişimciler hem de yatırımcılar tarafında
önemli bir deneyim ve bilgi birikimi oluştuğunu dile getiren Revo Capital Yönetici Ortağı Cenk
Bayrakdar, “Yeni dönemde daha donanımlı girişimciler ile dünyaya açılma fırsatları da artacak.
Biz de Revo Capital olarak bu inançla yıl sonuna kadar 90 milyon Euro’luk bir fonu devreye
almayı planlıyoruz” diye konuşuyor.

90 milyon Euro’luk fonu
devreye alacak

“Start-up’ yatırımları 10 yılda 20 kat arttı” Türkiye’de start-
up’lara yapılan yatırım miktarının 2009 yılında 10 milyon dolar olduğuna, 2018
yılında ise bu rakamın 205 milyon dolara çıktığına işaret eden Bayrakdar, şöyle
konuşuyor: “Bu 20 katlık artış büyümenin en net göstergelerinden biri. Aynı
zamanda 10 yıl önce yerel ekosistemdeki melek yatırımcı ve girişim sermayesi
sayısı bir elin parmaklarını geçmezken bugün 40’a ulaşmış durumda. Bu umut
verici rakamları destekleyen bir diğer veri ise son dönemdeki başarılı exit’ler.
Sadece 2018 başından bugüne 1,5 milyar doların üzerinde çıkış işlemi gerçekleşti.
Bu hem girişimci kalitesini gösteriyor hem de önümüzdeki yıllarda yaşanacak
yeni çıkışların haberciliğini yapıyor.” 

mında lider bir görü-
nüm sergileyen Tür-
kiye, Avrupa’da bası-
lan kredi kartı ve POS
terminali anlamında
ilk sırada yer alıyor.”

Gelir İdaresi
Başkanlığı’nın da
(GİB) zorunlu e-fatu-
ra, e-defter gibi e-
belge mükellefiyet-
lerini giderek daha
fazla şirketi kapsa-
yacak şekilde geniş-

lettiğini vurgulayan Bayrakdar, “ECR-POS kul-
lanımında e-faturaya izin veren yeni düzenleme
de bu anlamda son derece olumlu bir gelişme.
Bu alanda Türkiye, Avrupa çapında öncü rol
üstlenirken, start-up’lar için de pek çok ülke-
ye açılarak işlerini büyütme fırsatları bulunu-
yor” diye konuşuyor.

CENK BAYRAKTAR
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KOBİLGİ

Son yıllarda işletmeler üzerinde
yapılan araştırmalar dünya çapında
birleşme ve bölünmelerin arttığını ve
bu artışın da devam edeceğini
göstermektedir. Ülkemizde de son
yapılan Ticaret Kanunu değişikliği ile
bu durum göz önüne alınarak bazı
düzenlemeler yapılmıştır. Bu ay ki
yazımızda yapılan düzenlemeleri
incelemeye çalışacağız. KOBİ’lerin
ülke ekonomisi içindeki paylarını ele
alarak birleşme, bölünme ve tür
değiştirmenin KOBİ’lere ne gibi
avantajlar sağlayabileceği konusunda
farkındalık yaratmaya çalışacağız.

Resmi Gazete’de, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından
yayınlanan “Küçük ve Orta
Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı,
Nitelikleri ve Sınıflandırılması
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik”
yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmeliğe göre KOBİ tanımı
bazı rakamsal büyüklüklere
bağlanmıştır. Buna göre;

� Çalışan sayısı 10’u ve ciro veya
aktif toplamından biri 3 milyonu
aşmıyorsa MİKRO

� Çalışan sayısı 50’yi ve ciro veya
aktif toplamından biri 25 milyonu
aşmıyorsa KÜÇÜK

� Çalışan sayısı 250’yi ve ciro
veya aktif toplamından biri 125
milyonu aşmıyorsa ORTA, bu
rakamları aşıyorsa BÜYÜK ölçekli
işletme olarak nitelendirilmiştir.

Bu rakamlar incelendiğinde
KOBİ’lerin ülkemiz için ne kadar
önemli olduğu, ihracat yapan birçok
şirketin KOBİ niteliğinde olduğu
ortaya çıkmaktadır.

şirket olmaları şartıyla şahıs şirketleriyle
(kolektif, komandit şirket) birleşebilir.
Şahıs şirketleri de; şahıs şirketleri ve
devralınan şirket olmaları şartıyla
sermaye şirketleri ve kooperatiflerle
birleşebilir.

Ayrıca Yeni TTK’da tasfiye halindeki
bir şirketin birleşmeye katılması olanaklı
hale getirilmiştir. Bunun için tasfiye
halindeki şirketin devrolunan şirket
olması ve malvarlığının dağıtımına
başlanmamış olması gerekir.
Sermayesini kaybetmiş veya borca batık
durumda bulunan bir şirketin de

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

KOBİ’LERDE BİRLEŞME
Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK)

birleşme “devralma yoluyla” ve “yeni
kuruluş şeklinde” olmak üzere iki şekilde
gerçekleştirilebilir. Bir şirketin diğerini
devralması “devralma şeklinde
birleşme”, yeni bir şirket içinde bir araya
gelmeleri, “yeni kuruluş şeklinde
birleşme” olarak adlandırılmıştır.

Yeni TTK’da aynı tür şirketlerin
birleşebileceklerini düzenleyen
sınırlayıcı kural kısmen kaldırılmıştır.
Buna göre sermaye şirketleri; sermaye
şirketleri, kooperatifler ve devralan

KOBİ’LERDE
BİRLEŞME-BÖLÜNME
VE TÜR DEĞİŞTİRME
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Kobilgi

bölünmede bölünen şirketin
malvarlığının tamamı değil bir veya bir
kaç kısmı bölünmeye tabi tutulmaktadır.
Kısmi bölünmede, bölünmeye tabi
tutulan bölümler şirketten ayrılmakta;
mevcut veya yeni kurulacak başka bir
şirkete veya ortaklara devredilmektedir.
Bölünme sonrasında bölünen şirketin
ortakları, devralan şirkette (veya
şirketlerde) ortak olmaktadırlar. Kısmi
bölünme sonrasında bölünen şirket
ortadan kalkmamakta tüzel kişiliği
devam etmektedir. Kısmi bölünmede
(yeni TTK’da) ortaklıktaki pay oranları şu
şekilde olabilmektedir:

� Oranların korunduğu bölünme:
Devreden şirketin ortaklarına;
bölünmeye katılan tüm şirketlerde,
mevcut payları oranında şirket payları
tahsis edilmektedir.

� Oranların korunmadığı bölünme:
Bölünmeye katılan bazı veya tüm
şirketlerde, mevcut paylarının oranına
göre değişik oranda şirket payları tahsis
edilmektedir.

KOBİ’LERDE TÜR DEĞİŞTİRME
Yeni TTK’ya göre tür değiştirme, bir

şirketin hukuki şeklinin değişikliğidir. Bu
nedenle ticaret şirketlerinin tür
değiştirmesi mevcut TTK’dan daha
ayrıntılı düzenlemeye tabi tutulmuştur.
Tür değişikliğinde yeni türe
dönüştürülen şirket eskisinin devamı
niteliğindedir. Tür değiştirmede,
dönüştürülecek türün kuruluşuna ilişkin
hükümler uygulama alanı bulur. Hangi
şirketler nasıl tür değiştirebilir?

� Sermaye şirketi; sermaye
şirketine (anonim, limited, sermayesi
paylara bölünmüş komandit şirket),
kooperatife

� Kollektif şirket; sermaye şirketine
(anonim, limited, sermayesi paylara
bölünmüş komandit şirket), kooperatife,
komandit şirkete

� Komandit şirket; sermaye
şirketine (anonim, limited, sermayesi
paylara bölünmüş komandit şirket),
kooperatife, kollektif şirkete

� Kooperatif; sadece sermaye
şirketine dönüşebilmektedir.

Ayrıca; Yeni TTK’ya göre ticari
işletmeler ve ticaret şirketleri karşılıklı
birbirlerine dönüşebilirler.

Birleşme, Bölünme ve Tür

birleşmeye katılmasına olanak
sağlanmıştır. Bu şirketlerin hangi
şartlarda birleşmeye katılabileceği hem
kanunda hem de ikincil mevzuatta
açıklanmıştır.

KOBİ’LERDE BÖLÜNME
Bölünme konusu daha önce vergi

kanunlarında düzenlenmesine rağmen,
Türk Ticaret Kanunu’nda ilk defa
kapsamlı bir şekilde düzenlenmiştir.
Sermaye şirketleri ve kooperatifle,
sermaye şirketlerine ve kooperatiflere
bölünebilmektedirler. Bölünme iki
şekilde olabilmektedir.

1. Tam Bölünme: Bu tür bölünmede
şirketin tüm malvarlığı bölümlere
ayrılmaktadır ve diğer şirketlere
devrolunmaktadır. Bölünen şirketin
malvarlığının mevcut veya yeni
kurulacak en az iki şirkete geçmesi
gerekmektedir. Tam bölünmede
bölünen şirketin ortakları, devralan
şirketlerin paylarını ve haklarını iktisap
etmektedirler. Tam bölünme sonucunda
bölünüp devrolunan şirket sona
ermektedir.

2. Kısmi Bölünme: Bu tür

Değiştirmede Vergisel Avantajlar:
KOBİ’lerde tam mükellef kurumlar
vergisi mükellefleri arasındaki devir
yoluyla birleşme ya da tür değiştirme,
vergisiz birleşme ya da tür değiştirme
olarak ifade edilmektedir. Kurumlar
Vergisi Kanununa göre mal varlıklarının
başka bir şekilde devrinde emsal
bedeller esas alınarak kurum matrahı
oluşturulmamakta, kurumlar vergisi
uygulanmamakta ve diğer şirketlerin
hisselerinin ortaklara verilmesi kar
dağıtımı sayılmamaktadır. Birleşme,
bölünme ve tür değiştirmelerde mal ve
hakların devrinde KDV’den istisna
edilecek kısmî istisna uygulaması
nedeniyle devir eden kurumda daha
önce bu mal varlıkları nedeniyle indirim
konusu yapılan KDV’lerin hesaplanan
KDV’ye dahil edilmesi yoluna
gidilmemektedir. Henüz indirim konusu
yapılmamış devreden KDV’lerin de devir
alan şirketler tarafından indirim konusu
yapılabilmesi olanağı bulunmaktadır.
Devir, bölünme, tür değişikliği işlemleri
nedeniyle düzenlenecek kağıtlar Damga
Vergisinden istisna edilmektedir. Bu tür
kağıtların noter işlemlerine de harç
istisnası uygulanmaktadır. Devir,
bölünme ve tür değişimi sonucu tapuda
yapılan işlemlerde de harç istisnası
uygulanmaktadır. Ayrıca kurumlar
vergisi kanununa göre; devir alınan
kurumun devir tarihi itibari ile öz
sermaye tutarını geçmeyen mali
zararları ile tam bölünme işlemi sonucu
bölünen şirketin öz sermaye tutarını
geçmeyen kurumlar vergisi
beyannamelerindeki mali zararları,
devir alan kurumlar tarafından (varsa
kendi bünyelerinde oluşan zararların
yanı sıra) kurum kazançlarından
indirilebilmektedir.

Özellikle Yeni TTK’nın yürürlüğe
girmesi ile ve ikincil mevzuatın da
yayınlanması ile birlikte KOBİ’lerin
birleşme, bölünme ve tür değiştirme
konularında daha esnek bir yapıya sahip
oldukları görülmektedir. Bu nedenle
KOBİ’lerin mevcut durumlarını gözden
geçirip değişik birçok nedenle birleşme,
bölünme ve tür değiştirme ihtiyaçlarını
analiz etmeleri ve var olan
avantajlardan faydalanmaları hem
kendileri için hem de ülke ekonomimiz
için fayda yaratacaktır.
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MAL TALEP

İNGİLTERE
Firma Adı: DEBENHAMS 

RETAIL PLC
Yetkili Kişi: Ben Alexander / Senior Buyer,
Purchasing Dept.
Tel: +44.2086.112981 
e-mail: purchasing.dept@debenhamplc.com 
Avrupa ürünleri satan bir perakendeci olan
DEBENHAMS RETAIL PLC. Şirketinin, yeni
ürünler aradığı (moda ürünleri, kol
saatleri, parfümler, çakmaklar, fayans,
mermer, ahşap zemin döşemeleri, akıllı
telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar,
bilgisayar sabit diskleri, TV’ler, klimalar,
bisikletler, piller, lastikler vb.) ve farklı
ürün çeşitleriyle uğraşan firmalarla işbirliği
yapmak istediği bildiriliyor.

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
DEBENHAMS RETAIL PLC. Şirketinin, yeni
ürünler aradığı (moda ürünleri, kol
saatleri, parfümler, çakmaklar, fayans,
mermer, ahşap zemin döşemeleri, akıllı
telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar,

bilgisayar sabit diskleri, TV’ler, klimalar,
bisikletler, piller, lastikler vb.) ve farklı
ürün çeşitleriyle uğraşan firmalarla işbirliği
yapmak istediği bildiriliyor.
Üretici/tedarikçilerden kataloglarını
göndermelerini isteyen şirketin, uzun
vadeli bir işbirliği yapmak istediği ve
ödeme politikalarının, teslimattan sonraki
30 gün içinde hızlı bir şekilde ödeme
şeklinde olduğu belirtiliyor.

PAKİSTAN
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 / Managing
Director
Tel: +92.51.2300971; 

Cep Tel: +92.333.5255592
Pakistanlı tuz firmasının; sofra tuzu,
Himalaya kaya tuzu, endüstriyel tuz, tuz
lambaları ve tuzdan yapılmış dekorasyon
ürünleri ihraç etmek istediği bildiriliyor.

İRAN
Firma Adı: İbrahim Ramazani

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

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

Farahani str. 021 Tehran – IRAN

Yurtdışından
27 işbirliği teklifi

3

4

5

2

Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’ne (TOBB) ağustos ayı
içerisinde farklı ülkelerden
birçok işbirliği teklifi geldi.
Sizler için 27 farklı işbirliği
çağrısını derledik. 

1
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Yetkili Kişi: Tannaz Akbari /
Correspondence
Tel: +98.912.2995696
e-mail: cml@goldenfiber.com.tr 
Firmanın en az 10000 MT/Ay sipariş
koşuluyla 70/30 ya da 60/40 LPG ihraç
etmek istediği bildirilmiştir. Ödemelerin
%100 LC ya da TT olacağı ve sevkıyatın
FOB Asaluyeh ve/veya Bandar Abbas
limanlarından olacağı belirtiliyor.

SIRBiSTAN
Firma Adı: DELTA RG

Adres: Str.Jahja Beatle, No.26, 60000
Gilan-Kosova
Yetkili Kişi: Levent GAŞ / CEO
Tel: +383.44.144 036
e-mail: deltargkos@gmail.com 
TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı
kapsamında her yıl düzenlenen
etkinliklerden birisine Kosova’dan katılan iş
insanı Levent Gaş, Birliğimize 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 bildirdi.
Levent Gaş ayrıca, üretimin en büyük
kısmının Balkan pazarına satılacağını ve
satış ile ilgili sorun bulunmadığını belirtiyor.

UKRAYNA
Firma Adı: POTOKI

Adres: 9, Baykalska st., Dnipro, Ukraine, ,
Yetkili Kişi: Tkachenko Anastasiia /

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

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

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

Firma Adı: UKRSPIRT
Adres: 1 Borisa Hrinchenka

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

rekabetçi olan çok çeşitli alkollü içecekler
ihraç etmek istediği bildiriliyor. 

MACARiSTAN
Firma Adı: ALX HUNGARY Macar

Ulusal Ticaret Ajansı
Adres: İncilipınar Mah. Nişantaşı Sok.
Cazibe İş Merkezi No:13 Daire:1301
Şehitkamil / GAZİANTEP
Yetkili Kişi: Alper Bakır / İş Geliştirme
Müdürü
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 bildiriliyor. 1998 yılında
Budapeşte’de kurulan firmanın, bebek bezi
ve yetişkin bezi üreten firmalar için
inovatif tekstil çözümleri ürettiği, dokusuz
(nonwoven) ve PE filmden baskılı &
baskısız, nefes alabilen (brethable) ve
nefes alamayan (non breathable)
özeliklerde rulo halinde tela (tekstil back
sheet) üretimi yaptığı belirtiliyor. 

İSRAİL
Firma Adı: 911 FASHION

Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren 
Tel: +972.3.5631020
e-mail: yonatk@chamber.org.il 
Önde gelen uluslararası markaları İsrail
piyasasına tanıtmak amacıyla 2001 yılında
kurulmuş olan moda giyim ve aksesuar
şirketinin; orta ölçekte üretim yapan
şirketlerle iş yapmak istediği bildiriliyor.
Şirketin, yüksek kaliteli kumaşlardan kadın
giysileri (pamuk, tencel, modal, keten,
dokuma kumaşlardan ve viskozlardan ipek,
taranmış pamuk, örgü kumaşlarda keçe),
erkek giysileri (bomber ceketler, naylon
yağmurluklar ve dimi ürünler ve farklı
yıkama özelliklerine sahip tişörtler), çocuk
giysileri (0-5 yaş) - çocuklar için dokuma
giysiler yanı sıra pamuk interlok bebek
giysileri üzerine benzersiz uluslararası
moda ve yaşam tarzı markalarını temsil
ettiği belirtiliyor. İsrail Ticaret Odaları
Federasyonu (FICC) üyelerinden birisi olan
şirketle ilk temas, İsrail Ticaret Odaları
Federasyonu aracılığıyla yapılacaktır. 
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MAL TALEP

Firma Adı: Open Aluminum 
Design Ltd.

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

İTALYA
Firma Adı: DIVITALY SAS

Yetkili Kişi: Marco Naretto
Tel: +39.011.0241515 
e-mail: info@divitaly.com 
İtalyan Ticaret Odası Derneği’nin verdiği
bilgiye göre DIVITALY SAS Firmasının
gömlek ithal etmek istediği
bildirilmektedir. 

Firma Adı: MORETTI SPA
Yetkili Kişi: Filippo Fabbrini

Tel: +39.055.962111
e-mail: filippo@morettispa.com
İtalyan Ticaret Odası Derneği’nin verdiği
bilgiye göre ortopedik ve tıbbi cihazlar
ticaretiyle uğraşan MORETTI SPA
Firmasının ortopedik ve tıbbi cihazlar

imalatçılarıyla bağlantı kurmak 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.

A.B.D.
Firma Adı: Anatolia Group Limited

Partnership
Adres: 30 E. Georgia St. #414
Indianapolis, IN
Yetkili Kişi: Arif Uğur
Tel: +1.317.478-0896
e-mail: info@anatoliadefense.com 
ABD, Indianapolis’de mühendislik,
geliştirme, imalat, onarım ve lojistik
alanlarında müşterilerinin ihtiyaç
duyabilecekleri her konuyla ilgilenmek ve
çözüm getirmek için kurulmuş olan ve
gelişmiş bir uluslararası ağa sahip olduğu
belirtilen Anatolia Group LP Şirketinin; iş
dünyasının en prestijli adreslerinden bir
tanesi olan INDIANAPOLIS, IN, ABD'de aylık
200 dolara ofis kullanım hizmetleri
sunduğu belirtiliyor. 

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 
Almanya’nın en büyük nüfusa ve en yoğun
yerleşime sahip olan, dinamik bir yatırım
ve ticaret bölgesi olan Kuzey Ren-Vestfalya
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(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 yurttaşımız Ömer
Yasemin, Almanya’da Şirket kurmak
isteyenlere hizmetlerini sunmak
istediklerini bildiriyor. 

RUSYA
Firma Adı: FARM TEMIRBULATOV

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

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

Maikop, Republic of Adygeya, Russian
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 bildirilmiştir. Söz konusu
teklif Birliğimize, Rusya Federasyonu
Türkiye Temsilciliği tarafından iletiliyor. 

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

Street, Saratov, Russian Federation
Yetkili Kişi: Ms. Victoria Krivosheyeva
Cep Tel: +7.987.3143850
web: www.group-ack.ru
Rusya’da üretilen çeşitli tarım
ürünlerinin ihracatına aracılık eden ACK
Group LLC Şirketinin nohut, arpa, kolza
tohumu, soya fasulyesi, sarı mısır,
ayçiçeği tohumu vb. ürünlerini
Türkiye’ye de ihraç etmek istediği
bildirilmiştir. Söz konusu teklif
Birliğimize, Rusya Federasyonu Türkiye
Temsilciliği tarafından iletiliyor.

HİNDİSTAN
Firma Adı: Jaya Household

Products Private Limited
Adres: ‘Poddar Court’ 4th floor, Gate No.
4 18, Rabindra Sarani
Yetkili Kişi: Tarashanker Kumar 
Tel: +91.33.2225 8056
e-mail: sales@aparnacarbons.com 
Firmanın rafine toz naftalin (% 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
Yetkili Kişi: Tejas Thakker 
Cep Tel: +91.836.9045230
e-mail: tvt_4892@yahoo.co.in 
Firmanın katkı maddeleri ve kimyasal
maddeler ithal etmek istediği bildiriliyor.

YUNANiSTAN
Firma Adı: KOZAT S.A. FINE FOODS

Adres: 40-42 St. Nicholas Street, 27057

Tragano Ilias, Greece
Tel: +30.2623.62430
Faks: +30.2623.61116
e-mail: kozat-sa@kozat.gr
web: www.kozat.gr
Firmanın, Çanakkale Biga’da bulunan
dolmalık kırmızıbiber konservesi (HS –
2001902000) fabrikasının satılmak
istendiği bildiriliyor.

Firma Adı: KAVAZIS PANOS
Adres: LIKOFOS SOUFLI, EVROS

THRACE/GREECE, 68400
Yetkili Kişi: KAVAZIS PANOS / Owner
Tel: +30.693.7292370
Faks: +30.255.4051279
e-mail: Kavazispanos@gmail.com
Firmanın, İpsala sınırımıza çok yakın olan
bir bölgede, iş giysileri üretimi için bir
ortak aradığı bildiriliyor. Altyapısının
tamam olduğu belirtilen bölgede, devlet
desteğinden dolayı rekabetçi düşük işçilik
ücretlerinin de söz konusu olduğu
vurgulanıyor.

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.
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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
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
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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
SİRHA İSTANBUL 2019 14 KASIM 2019 16 KASIM 2019 Restoran, Otel ve Yiyecek İçecek Sektörünün Buluşması İstanbul
Ankara Yapı Grubu Mermer ve Maden Teknolojileri Fuarı 14 KASIM 2019 17 KASIM 2019 Yapı Malzemeleri, Mermer, Doğaltaş ve Maden Teknolojileri Ankara
Travelexpo Ankara 4.Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 14 KASIM 2019 17 KASIM 2019 Turizm Ankara
Eskişehir İnşaat Fuarı 2019 14 KASIM 2019 17 KASIM 2019 Yapı Malzemeleri, İş ve İnşaat Makineleri, Alt Yapı, Müteahhitlik Hizmetleri Eskişehir
İnegöl 2. Kitap Fuarı 15 KASIM 2019 24 KASIM 2019 Kitap ve Süreli Yayınlar Bursa
Studyexpo Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Fuarı 16 KASIM 2019 17 KASIM 2019 Yurtdışı Lise ve Üniversiteler İstanbul
Texhub İstanbul Fuarı 16 KASIM 2019 18 KASIM 2019 Tekstil Mamülleri, Moda ve Konfeksiyon Yan Sanayi İstanbul
IF Wedding Fashion İzmir 17 KASIM 2019 20 KASIM 2019 Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim İzmir
Studyexpo Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Fuarı 19 KASIM 2019 19 KASIM 2019 Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Ankara
CNR FASHIONIST 19 KASIM 2019 21 KASIM 2019 Abiye, Gelinlik, Damatlık, Hazır Giyim ve Aksesuarları İstanbul
6.Türk-Arap Yapı-İnşaat Malzemeleri 20 KASIM 2019 22 KASIM 2019 Ülkemiz KOBİ'lerinin Uluslararası Satış Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi İstanbul
3. Türk-Arap Gayrimenkul, Proje, Yatırım Fuarı 20 KASIM 2019 22 KASIM 2019 Ülkemiz KOBİ'lerinin Uluslararası Satış Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi İstanbul
Aysaf 23. Uluslararası Ayakkabı ve Yan Sanayi Fuarı 20 KASIM 2019 23 KASIM 2019 Ayakkabı Yan Sanayi Ürünleri, Aksesuar, Deri, Suni Deri, Taban, Tekstil, Makineler, Kurum Mümessillikler ve Dergiler İstanbul
İstanbul Döşemelik Kumaşlar Fuarı 20 KASIM 2019 23 KASIM 2019 Döşeme Endüstrisi, Döşemelik Kumaşlar, Malzeme ve Aksesuarları İstanbul
Hogatex İstanbul 3.Otel, Restoran, Kafe, Bar Fuarı 20 KASIM 2019 23 KASIM 2019 Otel, Restoran, Kafe, Bar, İkram Sistemleri ve Donanımları, Dekosrasyon Ürünleri, Aydınlatma, Tekstil Ürünleri, Temizlik Malzemeleri, Spor Ekipmanları, Havuz, Yazılımlar İstanbul
Studyexpo Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Fuarı 21 KASIM 2019 21 KASIM 2019 Yurtdışı Lise ve Üniversiteler İzmir
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MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

Ağustos 2019

9 Ağustos Cuma

� 16-31 Temmuz 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin 

Verilmesi ve Ödemesi

15 Ağustos Perşembe

� Temmuz 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� Temmuz 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� Temmuz 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

� Temmuz 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

� 16-31 Temmuz 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� Temmuz 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin 

Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� Temmuz 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� Temmuz 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) 

Beyanı ve Ödemesi

19 Ağustos Pazartesi

� 2019 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� 2019 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20 Ağustos Salı

� Temmuz 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

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

Beyanı ve Ödemesi

� Temmuz 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence 

Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

� Temmuz 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� Temmuz 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� Temmuz 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26 Ağustos Pazartesi

� Temmuz 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti 

Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� Temmuz 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

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

� 1-15 Ağustos 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin 

Verilmesi ve Ödemesi

� Temmuz 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların 

Beyanı ve Ödemesi

2 Eylül Pazartesi

� Temmuz 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

� Temmuz 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

� Temmuz 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

� Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. 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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