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Ekonomist

E-ticaret ile eski alışkanlıklar tarih oluyor
Son yıllarda insanlık tarihinin en eski alışkanlıklarından birini

yavaş yavaş terk ediyoruz, farkında mısınız?
Artık gıdadan giyeceğe kadar ihtiyaçlarımızı gidermek için

ayaklarımıza kara sular inene kadar dükkan dükkan, mağaza
mağaza gezenlerimizin sayısı hızla azalıyor. 

Her geçen gün, evinde koltuğuna yayılıp birkaç tık ile tüm
alışverişini internetten yapanların sayısı ise müthiş bir hızla
artıyor. 

İşte bu ‘E-ticaret’ devrimi, dünya genelinde ticaretin
kurallarını da yöntemlerini kökten değiştiriyor. 

Nielsen’in 2018 Küresel E-Ticaret Raporu’na göre dünya
genelinde E-ticaret 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18
büyüme kaydetti ve 2.9 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştı. Bu
rakam, tüm küresel perakende satışların yüzde 12’sine karşılık
geliyor. Asya Pasifik bölgesi, aynı zamanda yüzde 30’u aşan
büyümesiyle küresel E-ticaretin motor gücü olarak öne çıkıyor.

Türkiyeli girişimciler de bu devrimsel dönüşüme hiç de
kayıtsız olmayan, hatta pek çok alanda ciddi başarılarla adından
söz ettiren bir performans sergiliyor. 

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de online alışveriş sektörünün
müşteri sayısı 20 milyonu aşmış durumda. Yani Türkiye’de
yaklaşık olarak her 4 kişiden biri E-ticaret kanalıyla alışveriş

yapıyor.  Bu müthiş bir rakam. 
Türkiye’de tüketiciler internetten en çok giyim eşyası satın

alıyor. Tüketicilerin yüzde 67,2’si yılda en az bir kez internetten
giyecek alıyor. Tatil ve seyahat, gıda ve market, ev eşyası ve
elektronik araçlar da tüketicinin internet üzerinden en çok sipariş
ettiği diğer ürün ve hizmet grupları.

E-ticaretin ülkemizdeki gelişimi konusunda, 23 Temmuz
2019’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 11.
Kalkınma Planı'na (2019-2023) dikkat çekmek gerekiyor. Plan
kapsamında E-ticaret işlem hacminin 300 milyar liraya, internet
üzerinden alışveriş yapanların oranının ise yüzde 43'e çıkarılması
hedefleniyor. Hedef kapsamında E-ticaret girişimcilere yönelik
pek çok teşvik de gündemde. 

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
ve Boğaziçi Üniversitesi de KOBİ’lerin E-ticaretle ihracat
yapmasını sağlamak üzere dünyaca ünlü E-ticaret platformu
Amazon’un da katkılarıyla Türkiye genelinde e-ihracat eğitimleri
başlatma kararı aldı. 

Tüm bu gelişmeler, girişimcilik ekosisteminde ve tüketicilerin
hayatında, E-ticaretin ışık hızıyla büyümeye devam edeceğini
gösteriyor. 

İyi okumalar. 
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Türkiye’de 10 binden fazla noktaya kapalı devre yasal müzik,
anons ve reklam hizmeti sunan SMG, mevcut pazarın yüzde 50’sine
tek başına hizmet veriyor. Müzik ile teknolojiyi birleştiren SMG,
Türkiye’de halka açık mekanlarda kapalı devre yasal müzik
yayınının yanı sıra anons ve jingle yayını da yapıyor.

Üst üste aldığı ödüllerle Türkiye’nin en iyi bulut bilişim firmalarından
biri olma yolunda ilerleyen Peakup, Londra ofisini açtı. 700’ün üzerinde
şirkete hizmet veren Peakup, geliştirdiği çözümleri önümüzdeki yıl
Amerika pazarına da sunacak. Şirket ABD pazarına Seattle’dan girecek.

GİSBİR Boat Show Tuzla Deniz Fuarı, uluslararası Boat Show takviminde
yer alan, Cannes, Monaco, Cenova’daki fuarların standartlarında bir fuar.
Türkiye’nin deniz üzerindeki tek ve en büyük fuarı olması ve dünyada
kendi marinasında yapılan tek fuar olması ile öne çıkıyor ve Türkiye’yi
dünyaya tanıtıyor.

Doğal kalsiyum kaynağı kullanarak doğal gıda koruyucusu üreten
Arkim firması, İTÜNOVA TTO’nun patent ve ticarileştirme desteğiyle
Asya Pasifik Bölgesi’nde aralarında Singapur, Endonezya, Malezya,
Tayland, Myanmar ve Vietnam’ın da yer aldığı ülkelere ihracata
başladı. Arkim Kurucu Ortağı Elif Güngör Reis, “2020 için hedefimiz
ABD ve Asya Pasifik’teki satış ofislerimiz ile birlikte 250 bin doların
üzerinde ciro yapmak” diyor.

5 Yurtdışı ofisleriyle

büyümesini sürdürecek

6 KOBİ GÜNDEMİ

8 KAPAK KONUSU
� E-ticaret yükseliyor!

12 Doğal gıda koruyucusu

ile dünyaya açıldı

14 Çin ve Rusya’ya

balık yedirecek

16 Bu hikâyenin sonu yok!

17 Muhafazakar modada

fırsat gördü

18 “KOBİ’lere sigorta

bilinci aşılayacağız”

20 Türk gemi sektörünü

dünyaya tanıtıyor

22 Londra’da ofis açtı,

ABD pazarına göz dikti

24 “Müziğimizi dünyaya

yayacağız”

26 İK süreçlerini

dijitalleştiriyor

28 ‘Garaj Sepeti’ ile 20 bin

KOBİ’ye ulaşacak

30 Türkiye’nin ilk ‘fijital

kitap’ını yayınladı

32 Cem Ener: 

‘Yeni Medya’ 

Girişimciliği Yükselişte

34 Volkan Demir: 

Sermaye şirketi mi kuralım,

şahıs işletmesi mi kuralım? 

36 Yurtdışı Mal Talepleri

40 Fuar Takvimi

42 Vergi Takvimi

Dünyaya işlenmiş su ürünleri satan Kocaman Balıkçılık, Çin ve Rusya
pazarına odaklandı. Kocaman Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman
Kocaman, “Uzakdoğu pazarına önem veriyoruz. Çin’e deniz patlıcanı, canlı
kerevit ve somon göndermeye başlayacağız. 2020 yılında da Rusya
pazarına ihracata başlayacağız” diyor. Şirketin kısa vade hedefleri
arasında ileri işleme tesisi kurmak da bulunuyor.

Küresel ticarette geleneksel yöntemleri alaşağı ederek 2019 başı
itibariyle 3 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşan E-ticaret pazarı,
Türkiye’de de hızlı büyümesini sürdürüyor. 2018 yılında yüzde
29,3 olan internet üzerinden mal ve hizmet siparişi veren ya da
satın alanların oranı 2019 yılında yüzde 34,1’e yükseldi. Online
alışveriş sektörünün müşteri sayısı ise 20 milyonu aştı. 11.
Kalkınma Planı'na göre, 4 yıl içinde e-ticaret işlem hacminin 300
milyar liraya, internet üzerinden alışveriş yapanların oranının
yüzde 43'e çıkarılması hedefleniyor.
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YAZILIM

Firmalar, kamu kurumları yabancı menşeli yazı-
lımlara her yıl çok ciddi bütçeler ayırıyor. Ödeme-
ler döviz üzerinden olduğu için artan kurlarda gö-
rülen ataklar maliyetleri yükseltiyor. Bu nedenle
son yıllarda yerli imkanlar ve Türk mühendislerin
geliştirdiği birçok yazılım ve teknolojik hizmette ar-
tış söz konusu. Yerli ve milli teknoloji geliştiren şir-
ketlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Şef Bili-
şim AŞ bünyesindeki PlusClouds bunlardan biri.
PlusClouds, bulut ve otomasyon gibi sunduğu bir-
çok hizmetle bugün teknolojide dışa bağımlılığı bü-
yük ölçüde azaltacak yetkinliğe ve teknolojik ge-
lişmişliğe sahip.

Üstelik muadillerine göre maliyetleri yüzde
75'e varan oranda düşürüyor. Yabancı rakiplerinin
sağladığı bulut hizmetinin aynısını kendi ürettik-
leri teknolojilerle verebildiklerine dikkat çeken
PlusClouds'un CEO'su Serkan Koçak, "Plusclouds
olarak geliştirdiğimiz teknolojilerin sadece yarısı
Türkiye’deki şirketlerde veya devlet kurumlarında
kullanılsa yıllık 1 milyar dolardan fazla tasarruf sağ-
lanır. Buna diğer yerli firmaların geliştirdiği teknoloji
hizmetlerini de eklediğimiz de bu rakam çok da-
ha fazla yukarı çıkabilir” diyor.

Marka olma hedefi
Temelleri Harun Barış Bulut tarafından 2011

yılında atılan PlusClouds geçen yıl yurt dışı şirket-
leri ile birlikte 2 milyon dolar ciroya ulaştı. Bu yıl
ise yüzde 300’lük büyüme hedefleyen şirket,  top-
lam 30 kişiye istihdam sağlıyor. 

Şirketin geliştirdiği pek çok ürün var.  Veri mer-

05EYLÜL 2019

kezlerinin uçtan uca insansız ve lisanssız yönetil-
mesini sağlayan ‘Orchestrator LEO’ bu girişimle-
rimizden sadece bir tanesi. Devlet kurumları da da-
hil olmak üzere şirketlerin neredeyse tamamının
bu ürünün yabancı alternatiflerine her yıl çok cid-
di bütçeler ayırmak zorunda kaldıklarını vurgula-
yan Serkan Koçak, 'Orchestrator LEO' yazılımı ve
bulut bilişim alanında geliştirdikleri ürünlerle sa-
dece Türkiye'de değil dünya çapında da marka ol-
ma hedefine doğru emin adımlarla ilerlediklerini
anlatıyor. 

İhracatını güçlendirecek
Şirket, yurtdışında da marka olma hedefi doğ-

rultusunda adımlar atıyor. Bu kapsamda da Hol-
landa’da başladığı çalışmalara, bu yıl İngiltere ve
Avustralya’da ofis açarak devam edecek. Önü-
müzdeki beş yıl içerisinde bulut bilişim sektörün-
de Avrupa’nın önde gelen teknoloji markaları ara-

Bulut ve otomasyon gibi teknolojik birçok hizmet sunan
PlusClouds, geliştirdiği ürünlerle dışa bağımlılığı azaltmayı
amaçlıyor. Geçen yıl 2 milyon dolar ciroya ulaşan şirket, yüzde
300’lük bir ciro sıçraması hedefliyor. Yurtdışına Hollanda’dan
açılan şirket bu yıl İngiltere ve Avustralya’da ofis açacak. 

Özlem Bay Yılmaz / obay@ekonomist.com.tr

Yurtdışı ofisleriyle 
büyümesisürecek

İki alana odaklandı Teknoloji hızla ilerliyor. Teknolojideki trendler
şirketleri de yeni ürünlere yönlendiriyor. Serkan Koçak, şu anda üzerinde
çalıştıkları ürünler ve odaklandıkları alanlarla ilgili şunları anlatıyor: “E-ticaret ve
yapay zeka olmak üzere iki alana odaklandık.  E-ticaret tarafında pazarlama
alanındaki süreç otomasyonları ile ilgili AR-GE çalışmalarına başladık. Bu strateji
sayesinde e-ticaret yatırımı yapan firmaların satışlarını katlayarak arttırmayı
hedefliyoruz. Bu ürünün ilk müşterisi de Avustralya’daki bir e-ticaret gözlük
firması oldu.  Orchestrator LEO ile de yapay zeka çalışmalarında veri
merkezlerindeki makinaların birbirleri arasındaki iletişimini sağlayarak insan
kaynaklı hataları minimum seviyeye getirmeyi hedefledik ve gerçekleştirdik. Şimdi
ise IT alanındaki diğer operasyon süreçlerini de otomatize edecek ve yine lisans
ücretlerini ortadan kaldıracak AR-GE faaliyetlerine başladık.”

sında gerek şirket içi yaşam kalitesiyle gerekse hiz-
met kalitesi, ürün yelpazesi ve güvenilirliği saye-
sinde Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı olmayı hedef-
lediklerini dile getiren Serkan Koçak, “İstanbul gi-
bi büyük bir metropolden kaçmak isteyen mü-
hendislerimiz için Antalya’da kurduğumuz AR-GE
merkezinin kapasitesini 2020 yılından itibaren yüz-
de 300 arttırarak yurtdışı satış ihracatımızı güç-
lendirmeyi hedefliyoruz" diyor. 

SERKAN KOÇAK
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KOBİ GÜNDEMİ

� Metropollerde hemen hemen her yerde karşımıza çıkan otomat
makinaları, Türkiye’de de popülerliğini arttırıyor. Ülkemizde şu anda 40
binden fazla olan otomat sayısının 10 yıl içerisinde 700 binlere ulaşacağı
öngörülüyor. Metrekare başına en çok satış otomatı bulunan ülke
konumunda bulunan Japonya’da ise her 23 Japon vatandaşına bir otomat
düşerken, makineler aracılığıyla yapılan satışın hacmi ise yıllık 7 trilyon yen
(Yaklaşık 63 milyon dolar) seviyesinde. Haftanın 7 günü 24 saat çalışan, hem
yatırımcısına hem de kullanıcısına büyük avantajları olan otomat makinaları

sektörü girişimcilerinde iştahını kabartıyor. Türkiye’de ilk defa 13 – 15 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek ‘Otomat
Teknolojileri ve Self Servis Sistemler Fuarı VENDEX Turkey sektör için bir vitrin olurken, girişimciler içinde önemli bir pazar olacak.

Otomat sektörü girişimcilerin iştahını kabartıyor

� Revo Capital’in Türkiye’yi start-up dünyasında bölgesel bir
merkez haline getirme hedefi kapsamında düzenlediği “Revo
Start-up Camp” etkinliği 3-5 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da
düzenlendi. İki günlük bir eğitim sürecinin ardından sahneyi
devralan 8 start-up, yatırımcıların dikkatini çekmek amacıyla
sunumlar gerçekleştirdi. Birinciliği, e-ticaret sitelerinin yurtdışı
gönderimlerinde şahısların bavullarındaki boş alanları kullanan
Pabbler kazandı. Şirket 30 bin Euro’luk nakit yatırımın yanı sıra
Startup Wise Guys’ın Estonya’daki girişim hızlandırma kampına
katılma hakkına sahip oldu. Revo Capital Yönetici Ortağı Cenk
Bayrakdar, etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde, şunları
kaydetti: “Avrupa’nın önde gelen girişim hızlandırma
programlarından Startup Wise Guys iş birliğiyle
gerçekleştirdiğimiz etkinlikte son derece yaratıcı, cesur, dikkat
çekici fikirlerle yola çıkan ve girdikleri yolda istikrarlı bir
şekilde ilerleme azmine sahip girişimcileri dinleme fırsatı
bulduk. Bu da ikinci fonda bir araya geleceğimiz yeni start-
up’lar konusunda heyecanımızı daha da artırıyor.”

Girişimciler “Revo Start-up Camp”te yarıştı

� Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan ‘Kadın Girişimciliğini Destekleme
Zirvesi ve Ödülleri’ Jüri Toplantısı, TİM Başkanı İsmail Gülle’nin
katılımıyla yapıldı. Toplantıda konuşan Gülle, “Hayatın her alanında
kadın dokunuşuna ihtiyaç var. Kadınlar için bize düşen görev ne olursa
olsun, birlikte yapacağız, destek olacağız. TİM olarak, Kadın
Girişimciliğini Destekleme Zirvesi’ne destek olmak bizim için son derece
önemli” dedi. Başkan Gülle, kadınların ihracat konusunda da etkin
olmalarını istediklerine vurgu yaptı ve şöyle devam etti: “TİM
yönetiminde 54 kadın delegemiz var. 85 bin ihracatçının içinde 5 binin
üzerinde kadın ihracatçımız, üreticimiz bulunuyor. Bunun artması en
önemli hedeflerimizden biri. Biz bu konuda her türlü desteği vermeye
hazırız. Özellikle kadınlara verilen Eximbank desteklerinden
yararlansınlar” dedi. Daha çok kadının iş hayatında olması için
farkındalığı artırmayı hedefleyen ‘Kadın Girişimciliğini Destekleme
Zirvesi ve Ödülleri’nin ikincisi Ekim ayında İstanbul’da yapılacak.

TİM’den kadın girişimciliğine destek
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� Sistemlerin değişim gösterdiği günümüzde, hükümetlerin girişimcilere, yatırımcılara bakış açıları da bu değişime
cevap verebilir nitelikte gelişiyor. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda ve Kanada gibi ülkeler bu trendde
başı çekiyorlar. Aralarında sosyal devlet olması, göçmen milletlerden oluşması, hak ve özgürlükler konusundaki
sempatik yaklaşımı nedeniyle Kanada,
Start-up Girişimci Vize uygulaması ile bir
adım öne geçmiş durumda. Kanada
Göçmeni olmak isteyen girişimcilere
yönelik tasarlanan uygulama ile hem
tohum fikirler yeşertiliyor hem de yeni
dünya düzeninde bu şirketlere yatırım
yaparak var olmak isteyen vizyoner genç
iş insanlarına fırsat yaratılıyor.
Göçmenlik Programı, Kanada’da yatırım
yapmak isteyen girişimcilerin
desteklenmesi ile başarılı bir şekilde
şirketleşmeyi hedefliyor. Sen
International Başkanı Mazlum Şen, göçmenlik taleplerinde en temel nedenin çocuklar olduğunu belirterek, “Start-up
Girişimci Vizesi hızlı ve etkili bir yaklaşım olup, mevcut göçmenlik programları içerisinde yatırımcının da rol almasını
amaçlıyor” diye konuşuyor.

07EYLÜL 2019

KOBi Gündemi

Kanada kapılarını start up’lara açıyor

� Kariyer basamaklarından
tırmanırken rakipleri arasında fark
yaratmak, işini daha bilinçli, verim
alarak yapmak isteyenler için RE/MAX
yeni bir seminer düzenledi. İsteyenlerin
ücretsiz olarak katılabildiği ve sonunda
sertifika aldığı seminerde, pazarlama ve
girişimcilik alanında yaptığı
konuşmaları ve yol gösterici ipuçlarıyla
tanınan Barış Kılıçarslan’ın öncülüğünde
‘kendi hayatının lideri olanların sırları’
konuşuldu. Amerika’dan Avrupa’ya
farklı ülkelerde, 180’den fazla kuruma

eğitim veren Barış Kılıçarslan, satış, motivasyon, pazarlama gibi alanlarda verilen hizmet kalitesini artıran
çalışmalarıyla tanınıyor. Özellikle pazarlama alanında çalışanların iş kalitesini yükseltecek, sonuç getiren
ipuçları veren Barış Kılıçarslan başarıya ulaştıracak yolları seminerleri etkileyici bir biçimde anlatıyor.

� KOSGEB girişimcilere sağladığı desteğe bir yenisini daha ekledi. Girişimciliği Geliştirme Destek
Programı'ndan faydalanmak için zorunlu kılınan girişimcilik eğitimlerinde sanal dönem başladı. Yani
girişimci adayları, tanımlanmış bir zaman dilimi ve mekan ihtiyacı olmadan da eğitim alabilecek. KOSGEB,
Girişimciliği Geliştirme Destek Programı'nı hayata geçirerek, imalatçı ve teknoloji tabanlı girişimcilere 370
bin liraya, kendi işinin patronu olmak isteyen geleneksel girişimcilere de 60 bin liraya kadar destek vermeye
başladı.Yeni programın yürürlüğe girmesiyle destek almak için zorunlu olan girişimcilik eğitimlerinde de
değişikliğe gidildi.Bu kapsamda, girişimciliğe ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi vermek ve girişimcilerin
iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla sınıf ortamında verilen
uygulamalı eğitimler internet ortamına taşındı.Söz konusu uygulama dahilinde girişimci adayları, e-Devlet
üzerinden giriş yaparak e-Akademi sistemine erişebilecek. Adaylar, sistem sayesinde, tanımlanmış bir
zaman dilimi ve mekan ihtiyacı olmaksızın eğitim alabilecek.

RE/MAX’tan girişimcilik semineri

Girişimcilik eğitimlerinde sanal dönem

� Gain Global, İzmir’de
çalışmalarını başlatarak
girişimciliği yaygınlaştırma
odağında genişlemesini
sürdürüyor. Girişimciler ile
yatırımcıları bir araya getirmek
üzere başlattığı çalışmaları İzmir
ile birlikte Adana, Ankara, Antalya,
Balıkesir, Bursa, Denizli,
Gaziantep, Girne, İstanbul,
Kırklareli, Kocaeli, Lefkoşa,
Nevşehir ve Osmaniye şehirlerinde
gerçekleştiriyor. İzmir’in de
çalışmalara katılması ile birlikte
Anadolu’da yaygınlaşma ve
girişimcilik alanında farkındalık
oluşturma hedefleri odağında
ilerlediklerini ifade eden Ülke
Direktörü İsmail Haznedar, 2020
yılına 20 şehirde olmak hedefinde
ilerlerken aynı zamanda sonuç
odaklı girişimcilik projelerini de
artıracakları bir dönem için
çalıştıklarını aktardı. Program
içerisinde Girişim Buluşması,
Atölye Çalışması, Seminerler ve
Sahne sunumları yapılıyor. Dönem
içerisinde şehrin en iyi girişimleri
seçiliyor ve potansiyel yatırımcılar
ile buluşturuluyor. Girişimciler,
destekçiler, eğitmenler, mentorler,
yatırımcılar, kurumlar bir araya
gelerek projeleri değerlendiriyor
ve gelişimlerine katkı sağlıyor.

İzmir girişim
dünyası

dünyaya açılıyor
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E-ticaret 
yükseliyor!
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Dünya ekonomisi artık geri dönülmez
biçimde ‘çevrimiçi’ olmuş durumda. On-
line platformlar üzerinden gerçekleşti-
rilen E-ticaret büyük bir hızla milyon-
larca şirketi ve yüz milyonlarca insanı
kendine bağlarken, Türkiye’deki şir-
ketler ve tüketiciler de pazarın büyü-
mesine büyük katkı sağlıyor. Dünyanın
önde gelen araştırma şirketi Nielsen’in
2018 Küresel E-Ticaret Raporu’na göre
dünya genelinde E-ticaret 2018 yılında
bir önceki yıla göre yüzde
18 büyüme kaydetti ve 2.9
trilyon dolarlık bir büyük-
lüğe ulaştı. Bu rakam, tüm
küresel perakende satış-
ların yüzde 12’sine karşılık
geliyor. E-ticaretin toplam
ticaretteki payı olarak öne
çıkan bölgelere bakıldı-
ğında ise Asya Pasifik ve
Kuzey Amerika bölgele-
rinin başı çektiği görü-
lüyor. Asya Pasifik bölgesi,
aynı zamanda yüzde 30’u aşan büyü-
mesiyle küresel E-ticaretin motor gücü
olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin 2018
sonu itibariyle küresel E-ticaret pazarı
içindeki payı ise yüzde 5.3 oldu. Türkiye
bu alanda bir önceki yıla göre yüzde
38’lik büyümeye imza atarak büyük bir
başarı gösterdi. Rapora göre, Tür-

kiye’de özellikle FMCG (Hızlı Tüketim
Ürünleri) kategorisinde online alışveriş
payının yüzde 2’ye ulaşması, bu alan-
daki büyüme potansiyelini gösteriyor. 

“Günde 7 saat internetteyiz”
Nielsen Türkiye Genel Müdürü

Didem Şekerel Erdoğan, Türkiye’de in-
ternette geçirilen ortalama sürenin, kü-
resel araştırmalarla paralel biçimde
günde ortalama 7 saat olduğunu söy-

lüyor. Türkiye’de online
alışverişçilerin ayda orta-
lama 4 kez online alış-
veriş yaptığını dile ge-
tiren Erdoğan, her gün
alışveriş yapan yüzde
4’lük bir grup olduğuna
da dikkat çekiyor. Er-
doğan, “Online alışverişte
özellikle akıllı cep tele-
fonlarının açık ara lider
olduğunu görmekteyiz.
Son yıllarda artan akıllı

telefon kullanım oranının, online alış-
verişin büyümesine pozitif etkide bu-
lunduğunu söyleyebiliriz” diye konu-
şuyor. Türkiye’de en çok online alış-
veriş yapılan ilk 5 kategori içinde
giyim/ayakkabı, teknoloji/elektronik, ki-
şisel bakım/kozmetik, kitap/müzik/film
ve yemek siparişi öne çıkıyor. Alışveriş

Küresel ticarette geleneksel yöntemleri
alaşağı ederek 2019 başı itibariyle 3 trilyon
dolarlık büyüklüğe ulaşan E-ticaret pazarı,

Türkiye’de de hızlı büyümesini sürdürüyor. 2018
yılında yüzde 29,3 olan internet üzerinden mal
ve hizmet siparişi veren ya da satın alanların

oranı 2019 yılında yüzde 34,1’e yükseldi. Online
alışveriş sektörünün müşteri sayısı ise 20

milyonu aştı. 11. Kalkınma Planı'na göre, 4 yıl
içinde e-ticaret işlem hacminin 300 milyar

liraya, internet üzerinden alışveriş yapanların
oranının yüzde 43'e çıkarılması hedefleniyor.

11. Kalkanma
Planı’nda 
E-ticaret vurgusu
2019-2023 yıllarını kapsayacak
olan 11. Kalkınma Planı'nda E-
ticaret alanında atılacak adımlar:

1E-ticarette güvenin sağlanması
konusundaki çalışmalar
tamamlanacak, özellikle coğrafi

ve kültürel yakınlık nedeniyle
Türkiye'nin rekabet avantajı olan
bölgelerde ikili ve çok taraflı
anlaşmalar yoluyla E-ticaret pazar
payı artırılacak.

2Güven Damgası Sistemi'nin
kullanımı yaygınlaştırılacak. E-
ticaret yapan işletmelerin

ulaşılabilir olması ve e-ticaret
verilerinin sağlıklı bir şekilde takip
edilmesine yönelik Elektronik
Ticaret Bilgi Sistemi'nin yazılım
işlemleri tamamlanacak ve sistem
uygulamaya alınacak.

3Türkiye'nin E-ticarette bölgesel
bir merkez olması amacıyla
İstanbul Havalimanı'na yakın

bir konumda depolama,
gümrükleme, gönderim ve iade
süreçlerinin bir arada
yürütülebileceği ve tüm ilgili
kurumların koordinasyon içinde
hizmeti vereceği bölgesel bir üs
kurulacak.

4E-ticaret kanalıyla ihracatın
artırılması amacıyla yerli
firmaların elektronik pazar

yerlerinde bulunmaları
desteklenecek.

5İlgili kurumların
koordinasyonuyla sınır ötesi E-
ticarette ürünlerin iade

alınması sürecinin
kolaylaştırılmasına ilişkin
mevzuat düzenlemeleri yapılacak
ve uygulama iyileştirilecek.

6E-ticarette ürün güvenliği
denetimlerinin sağlanması
konusunda model geliştirilecek

ve ihtiyaç duyulan yasal
düzenlemeler yapılacak.

7Plan dönemi sonunda, lisanslı
depo sayısının 140'a, perakende
pazarında e-ticaretin oranının

yüzde 10'a, Güven Damgası alan
işletmelerin sayısının 5 bine
çıkarılması hedefleniyor.

DİDEM ŞEKEREL ERDOĞAN
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oranının yüzde 43'e çıkarılması hedefle-
niyor. TÜSİAD’ın yayınladığı “Dijitalleşen
Dünyada Ekonominin İtici Gücü: E-Ti-
caret” raporunda ise, 2020 yılında global
E-ticaret hacminin yüzde 64'ünün geliş-
mekte olan ülkeler tarafından oluşturul-
ması bekleniyor. Dünyada, sınır ötesi E-
ticaret hacmi 400 milyar dolarlık bir
hacme ulaşarak büyümesini sürdü-
rürken, 2020 yılında 1 trilyon dolar sını-
rına yaklaşacağı öngörülüyor. Bu doğ-
rultuda, Türkiye’nin toplam ihracatı
içinde E-ihracatın yüzde 0,3 olan payının
2023 yılına kadar yüzde 5’e çıkarılması
hedefleniyor. Öte yandan Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Mec-
lisi tarafından 26 Ağustos 2019 tarihinde
yapılan açıklamaya göre; küçük ve orta
ölçekli işletmelerin (KOBİ) E-ihracat
avantajlarını fark etmeye başladıkları ve
bununla birlikte E-ihracatın son bir yılda
yüzde 147 büyüdüğü belirtildi. E-ihra-
catta yerli üretim yapan KOBİ'ler için çok
büyük fırsatların olduğu ve E-ihracatta
hızlı bir büyüme potansiyeli olduğunu
ifade edilen açıklamada ayrıca, büyü-
menin en hızlı olduğu sektörlerin başında
gıda, tekstil, oyuncak, oyun ve tesettür
giyimin geldiği vurgulandı.

TOBB ve Amazon’dan işbirliği
TOBB ve Boğaziçi Üniversitesi, Türk

KOBİ’lerinin e-ticaretle ihracat yapmasını
sağlamak üzere dünyaca ünlü E-ticaret
platformu Amazon’un da katkılarıyla Tür-
kiye genelinde E-ihracat eğitimleri baş-
latma kararı aldı. Türkiye genelinde
TOBB’a bağlı ticaret ve sanayi odalarında
düzenlenecek eğitim seminerlerini Bo-
ğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim
Merkezi uzmanları verecek. E-ihracata
ilişkin fırsatlar, ihracat ile iş büyütme yol-
ları ve Amazon’un sunduğu satış imkan-
ları gibi başlıkları kapsayan eğitim semi-
nerleriyle, Türkiye’nin 20 ilinde 40 eğitim
semineri ile 2019-2020 dönemi boyunca
2 bin KOBİ’ye ulaşılması hedefleniyor.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu imza
töreninde yaptığı konuşmada, dijital tek-
nolojilerle birlikte dünyanın daha hızlı
dönmeye başladığına değinerek, “Es-

KAPAK KONUSU

10 EYLÜL 2019

“Müşteri sayısı 20 milyonu aştı”
Gençler ve çalışan kadınların yoğun ilgisiyle sürekli büyüyen online
alışveriş sektörünün müşteri sayısı 20 milyonu aştı. TÜİK’in
Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre, 2018
yılında yüzde 29,3 olan internet üzerinden mal ve hizmet siparişi
veren ya da satın alanların oranı 2019 yılında yüzde 34,1’e yükseldi.
500’e yakın sanal mağazadan alışveriş yapanlara nakit para ödeyen
Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, araştırmanın 16-74

yaş grubundaki 60 milyon kişi üzerinde
yapıldığını anımsatarak, “TÜİK’in
yüzdelik rakamlarını kişi sayısına
çevirirsek, 2018 yılında 17 milyon 580
bin olan e-ticaret müşterisi sayısının
2019’da 20 milyon 46 bine yükseldiği
ortaya çıkıyor. Erkeklerin yüzde 38,3’ü
internetten alışveriş ederken, kadınlarda
bu oran yüzde 29,9 olarak gerçekleşti”
diyor. Araştırmaya göre, internetten en
çok giyim eşyası satın alınıyor.
Tüketicilerin yüzde 67,2’si yılda en az bir
kez internetten giyecek alıyor. Yüzde
31,7’si tatil ve seyahat, yüzde 27,4’ü gıda
ve market, yüzde 26,9’u ev eşyası, yüzde

20,3’ü elektronik araçlar ve yüzde 20,2’si de kitap, dergi, gazete (e-
kitap dahil) alışverişlerini en az bir kez sanal mağazalardan yaptı.
İlaç, sigorta, etkinlik bileti, oyun ve yazılımların da internetten
yoğun olarak satın alınan ürünler arasında yer aldığını ifade eden
Güçlü Kayral, “2011’de 5 milyon olan internetten alışveriş
yapanların sayısı bugün 20 milyonu aşmış durumda. Özellikle çalışan
kadınlar ve gençlerin alışveriş alışkanlıklarında dijital alışveriş
lehine önemli bir değişim yaşanıyor” diyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin
ilk kalkınma programı olma özelliği ta-
şıyan ve 23 Temmuz 2019’da Resmi Ga-
zete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 11.
Kalkınma Planı'na (2019-2023) göre, E-ti-
caret işlem hacminin 300 milyar liraya,
internet üzerinden alışveriş yapanların

frekansı açısından ayda ortalama 4 kez
ile yemek siparişi ve market gıda ürün-
lerinin ağırlıkta olması dikkat çekiyor.

E-ticarette 2023 hedefi yüzde 5
Türkiye’nin E-ticaretteki hızlı büyü-

mesi, ekonomi yönetiminin de radarında.
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kiden ihracatçı firmaların hedef pazarla-
rında bir satış ve pazarlama ağı kurma-
ları ya da ürünlerini satacak bir aracı bul-
maları gerekirdi. Artık devir değişti. KO-
Bİ’ler E-ticaret platformları sayesinde
yurtdışındaki tüketicilere doğrudan ula-
şabiliyorlar. KOBİ’lerimize Avrupa’ya ih-
racat için Amazon platformunu nasıl kul-
lanabileceklerini öğreteceğiz. KOBİ, ürü-
nünü Amazon üzerinden Avrupalı tüketi-
ciye sunacak” diye konuştu.

Aylık 102 milyon ziyaretçi
Türkiye’nin lider E-ticaret platfomla-

rından bir olan Hepsiburada bu alanda KO-
Bİ’lere örnek olacak önemli başarı hikaye-
lerinden biri.  2000 yılında kurulan şirket,
35’ten fazla kategoride
ve 22 milyon ürün çeşi-
dini müşterileri ile bu-
luşturuyor. Aylık 102
milyon ziyaretçiyi ağır-
ladıklarını söyleyen
Hepsiburada Ticari
Grup Başkanı Mutlu Er-
turan, “Hepsiburada,
bugün geldiği konu-
muyla Doğu Avrupa,
Orta Doğu, Afrika
(EEMEA) ve Rusya’yı
kapsayan bölgede en büyük E-ticaret şir-
keti” diyor.   Hepsiburada pazaryerinde 17
binden fazla işletme, büyük marka, KOBİ
ve girişimcilerin ürünlerini müşterilerine
sunma imkanı yakaladığını kaydeden Er-
turan, “Pazaryeri modelimiz ile girişim-
ciler hiçbir maliyet ödemeden, Hepsibu-
rada’nın tüm teknoloji altyapısından, pa-
zarlama ve operasyon gücünden
yararlanıyor, ürünlerini kolaylıkla
müşterilerine sunabiliyor” diye ko-
nuşuyor.  

130 ülkeye gönderi yapıyor
5 kıtada 130 ülkeye gönderi

yapan ve yıllık 200 milyon ziyaret-
çiye ulaşan Modanisa da, ilk kü-
resel online Türk moda markası
olma yolunda hızla ilerleyen bir
şirket. Şirket, Turquality progra-
mına da kabul edilerek, ‘Turquality

Destek Programı’na kabul edilen
ilk E-ticaret şirketi unvanına sahip
oldu. Toplam cirosu içerisinde ih-
racatının payı yüzde 75'lere ulaşan
Modanisa’nın 850’den fazla üretici,
marka ve tasarımcıyı uluslararası
pazara açtığını vurgulayan Moda-
nisa CEO'su ve Yönetim Kurulu
Başkanı Kerim Türe, "Bir anlamda
Türkiye’nin hazır giyimdeki gücünü
dünyaya taşıyoruz. 2011 yı-
lında 50 tedarikçi ile çıktı-
ğımız yolda bugün 850’den

fazla tedarikçimiz var. 5 kıtada 130
ülkeye kargo gönderiyoruz. Aylık 16
milyon, yıllık 200 milyonun üzerinde
ziyaretçiye ulaşıyoruz” diye konu-
şuyor. Turquality Destek Prog-
ramı’na kabul edilmeleri ile Tür-
kiye’yi dünyada muhafazakar mo-
danın merkezlerinden birisi yapma

hedefine bir adım
daha yaklaştıkla-
rını vurgulayan Türe,
“Toplam ciromuz içeri-
sinde ihracatın payı
yüzde 75'lere yükseldi.
Gelişmekte olan ülke-
lerdeki E-ihracat orta-
laması, toplam ihra-
catın yüzde 7’si dola-
yında iken gelişmiş
ekonomilerde bu oran
yüzde 11-12 seviye-

sinde. Ülkemizde ise E-ihracat oranı maa-
lesef sadece yüzde 1,5. Ülkemizin E-ihracat
ortalamasını yükselten şirketlerden biri ol-
maktan gurur duyuyoruz” şeklinde konu-
şuyor. 

Uygun fiyat avantajı
Alışveriş için E-ticaret sitelerinin

tercih edilmesindeki nedenler arasında tü-
keticinin aradığı ürünü daha uygun fiyat-

lara bulabilmesi yer
alıyor. Dünyanın dört
bir yanındaki girişim-
cilerin online dün-
yada başarılı olması
için gerekli araç ve
yardımı sunan Go-
Daddy Türkiye ve
MENA Bölge Direk-
törü Selina Bieber,
Türkiye’de E-ticaret
sektörünün yakın ge-
lecekte büyümeye

devam edeceği öngörüyor. Sektörde bü-
yüme potansiyeli olduğunun çok açık ol-
duğunu ve bunun da E-ticarete olan ilgi-
deki artışa yansıdığını kaydeden Bieber,
“Düzenlediğimiz eğitimlerde pek çok kişi
bize E-ticarete başlamak istediklerini söy-
lüyor. GoDaddy’nin Yönetilebilir WordP-
ress ürünü gibi basitleştirilmiş ürünler ile
küçük işletme sahipleri WooCommerce uy-
gulamasını entegre ederek E-ticaret site-
lerini kurabilirler” diyor. 

11EYLÜL 2019

MUTLU ERTURAN

KERİM TÜRE

SELINA BIEBER
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Bebeklik döneminden itibaren tüketilen pa-
ketli gıdalar başta olmak üzere; ilaç ve koz-
metik gibi pek çok endüstride kullanılan ko-
ruyucu kimyasallar, zamanla vücutta biri-
kerek çeşitli hastalıklara sebep oluyor. Gün-
den güne artan sağlıklı yaşam bilinci ile al-
dıkları ürünlerin etiketini okumayı alışkanlık
edinen tüketiciler sayesinde, kimyasal ko-
ruyucuların kullanılmadığı ürünlerin pa-
zardaki yeri ise her geçen gün artıyor. Prof.
Dr. Muzaffer Yaşar ve Kimya Yüksek Mü-
hendisi Elif Güngör Reis tarafından 2011 yı-
lında kurulan Arkim firması pazardaki bu
boşluğu görerek harekete geçti ve doğal
kalsiyum kaynağı kullanarak doğal gıda ko-
ruyucusu üretti. Yeni dönem planlarını KO-
Bİ Girişim’e anlatan Arkim Kurucu Ortağı
Elif Güngör Reis, İTÜNOVA Teknoloji Trans-
fer Ofisi’nin desteğiyle Asya Pasifik Paza-
rına çıkarak bu alanda bir ilki başardıkla-
rını vurguluyor.

Elif Hanım sizi tanıyabilir miyiz? Eği-
timiniz ve iş deneyiminiz?

2007 yılı İTÜ Petrol ve Doğalgaz Mü-
hendisliği Bölümü mezunuyum. Mezun ol-
duğum tarihten itibaren sektörümde ça-
lışma şansım olmadı. Çeşitli iş arayışlarım
oldu ancak sonuçsuz kaldı. 2008’den iti-
baren gıda katkı maddeleri satışı işini yü-
rütüyorum. Bu süreçte İstanbul Üniversitesi

Doğal kalsiyum kaynağı kullanarak doğal gıda koruyucusu üreten Arkim firması, İTÜNOVA
TTO’nun patent ve ticarileştirme desteğiyle Asya Pasifik Bölgesi’nde aralarında Singapur,
Endonezya, Malezya, Tayland, Myanmar ve Vietnam’ın da yer aldığı ülkelere ihracata başladı.
Arkim Kurucu Ortağı Elif Güngör Reis, “2020 için hedefimiz ABD ve Asya Pasifik’teki satış
ofislerimiz ile birlikte 250 bin doların üzerinde ciro yapmak” diyor.

Aram Ekin Duran / eduran@ekonomist.com.tr

Doğal gıda koruyucusu
ile dünyaya açıldı

“Asya’dan sonra sırada ABD ve Avrupa var”
Yurt dışı planlarınızı anlatır mısınız? İhracatta hedef pazarlarınız hangileri?
Hali hazırda Singapur, Malezya, Tayland, Myanmar, Endonezya ve Vietnam’da
toplamda 7 adet satış ofisimiz bulunuyor. İTÜNOVA TTO desteği ile anlaşma
sağladığımız bu satış ofisleri aktif olarak ürünümüzün satış faaliyetleri ile
ilgileniyor. Geçtiğimiz ay ABD’de yeni bir satış ofisi açılışımız gerçekleşti. Bu
ofislerimizin özverili çalışması ile özellikle doğal koruyucusuz üretim yapmak
isteyen üreticilere katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. 2020 ilk çeyreğinde ise
Hollanda ve Almanya merkezli satış ofisleri açmayı düşünüyoruz. En büyük
hedefimiz ise aslında üreticilerin, zararlı olduğu bilinen kimyasallara mecburiyeti
kalmadan sağlıklı üretim 

ELİF GÜNGÖR REİS
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Kimya Mühendisliği bölümünde yüksek li-
sans eğitimimi tamamladım, aynı bölüm-
de doktora eğitimim devam ediyor.

Arkim markasının doğuşu nasıl oldu?
Yüksek lisans tez aşamasında iken mev-

cut katkı maddelerinden yola çıkarak “Yu-
murta Kabuğundan Doğal Antibakteriyel”
adlı bir tez çalışması gerçekleştirdim. Bu
projeyi de  2010’da Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı’nın çağrısı ile Teknogirişim
Sermaye desteğine başvuruda bulunarak ti-
carileşme yolunda ilk adımı attım. Sonra-
sında Arkim Kimyevi Maddeler firması ku-
ruldu ve sürece TÜBİTAK TEYDEB proje des-
teği alarak devam ettim. 2014’de ise İTÜ Çe-
kirdek yarışmasında derece alarak, İTÜ-
NOVA TTO’nun ticarileşme ve patent des-
teğini alarak faaliyetlerimizi devam ettir-
dim. Firma olarak 2015’den itibaren aktif
satış gerçekleştiriyoruz.

İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi ile
yollarınız nasıl kesişti?

İTÜ Çekirdek süreci ile birlikte tüm İTÜ
Çekirdek, İTÜ ARI Teknokent yetkilileri
projemizin hayata geçmesi için bizlerle çok
ilgilendi. Özellikle Sayın İTÜNOVA TTO Ge-
nel Müdürü Ercan ÇİTİL ve İTÜ ARI Tekno-
kent’in o dönemdeki Genel Müdür Yar-
dımcısı şimdiki Genel Müdürü Doç. Dr. De-
niz Tunçalp ve ekipleri süreç bitse dahi pro-

je ile ilgili desteklerini sürdürdüler. İTÜ-
NOVA TTO ile süreci ticarileşme ve triadic
patent desteği olarak sürdürdük. Hali ha-
zırda patentimiz 2018’de WIPO tarafından
“En İyi Akademik Patent Ödülü” ne layık gö-
rülmüştür. İTÜNOVA TTO desteği ile Sin-
gapur Sanayi Bakanlığı’na bağlı İnovasyon
Birimi ile ticarileşme çalışmalarımıza baş-
ladık ve yaklaşık bir yıldır Asya PasifiK böl-
gesine ihracat yapıyoruz. Bölgede toplam
yedi adet satış ofisimiz bulunuyor. Geçti-
ğimiz ay ise ABD Delaware eyaletinde fir-
mamızın bir satış ofisinin daha açılışını yap-
tık.

Gıda koruyucusu üretimini nerede ger-
çekleştiriyorsunuz? Toplam istihdamınız?

Mevcut üretimimizi İstanbul Üniversi-
tesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yü-
rütüyoruz. Üretmiş olduğumuz ürün ta-
mamen yan etkisiz ve doğal bir içeriğe sa-
hip olması sebebiyle Avrupa Birliği ve FDA
tarafından “E kod” kapsamında yer alma-
yan tek gıda koruyucusu sınıfında yer al-
maktadır. Mevcut ürünümüzün bir kilogramı
ile ortalama 10 ton gıdanın raf ömrü iki ka-
tına çıkartılabilmektedir. Hali hazırda tam
zamanlı olarak iki yönetici, iki Ar-Ge per-
soneli, bir stajyerimiz ve bir adet gönüllü
stajyerimiz bulunuyor.

Gıda koruyucuları nasıl kullanılmalı?

Tüketici nelere dikkat etmeli?
Gıda koruyucularının en bilinenleri

Sodyum Benzoat ve Potasyum Sorbat’tır.
Günümüzde FDA ve Avrupa Birliği Gıda Ko-
deksi’nde bu kullanımlar çeşitli hükümler-
le yasaklanıp, kısıtlanıyor. Kullanılan doz-
lar, güvenli dozların çok çok üzerindedir.
Yapılan bilimsel çalışmalarda gıda koru-
yucularının bağışıklık sistemi ve sinir sis-
temine büyük hasar verdiği ve DNA hasa-
rına neden olduğu, hatta doğmamış neslin
dahi hasarlı DNA ile dünyaya gelmesine ne-
den oluyor. Tüketici paketli gıdalarının eti-
ket bilgilerine dikkat etmeli ve doğal bes-
lenmeye özen göstermeli. Tüm dünyada
yaygın olan koruyucusuz gıda üretimi, ül-
kemizde yeni yeni yaygınlaşmaya başladı.
Tüketicilerin bu konuda taleplerinin artması
çok önemli.

2018 sonu itibariyle cironuz nedir? 2019
ve 2020 için büyüme hedefleriniz nelerdir?

2018 itibariyle ciromuz 35 bin doların
üzerindedir. Hali hazırda 2019’un ikinci çey-
reğinde bu rakamların üzerinde ciroya ulaş-
tık. Satış yaptığımız 2015’den itibaren or-
talama her yıl ciromuzu 2 katına çıkartmayı
hedefledik ve bu hedefimizi gerçekleştirdik.
2020 için hedefimiz ABD ve Asya Pasifik’teki
satış ofislerimiz ile birlikte 250 bin doların
üzerinde ciro yapmak.
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Dünyada 35 ülkeye işlenmiş su ürünleri
ihraç eden Bandırma merkezli Kocaman
Balıkçılık, Karadeniz Alası, karides, ala-
balık füme, balık köftesi, hamsi fileto, ka-
lamar halka, orkinos gibi balık üretimi ya-
pıyor. Kocaman ailesinin balıkçılık ala-
nındaki faaliyetleri Cumhuriyet’le birlik-
te, 1922 yılında Bandırma’da başladı. Ko-
caman Balıkçılık, 1980’lerin başında ya-
pılan yatırımlarla, su ürünleri işleyen bir
endüstri şirketi haline geldi. Şirket bugün
3’üncü kuşak, Osman Kocaman yöneti-
minde.

Çok geniş bir ürün yelpazesine sahip
olan Kocaman Balıkçılık’ın sekiz katego-

Dünyaya işlenmiş su ürünleri
satan Kocaman Balıkçılık,
Çin ve Rusya pazarına
odaklandı. Kocaman
Balıkçılık Yönetim Kurulu
Başkanı Osman Kocaman,
“Uzakdoğu pazarına önem
veriyoruz. Çin’e deniz
patlıcanı, canlı kerevit ve
somon göndermeye
başlayacağız. 2020 yılında
da Rusya pazarına ihracata
başlayacağız” diyor. 
Şirketin kısa vade hedefleri
arasında ileri işleme tesisi
kurmak da bulunuyor. 

Burcu Tuvay / btuvay@ekonomist.com.tr

Çin ve Rusya’ya
balık yedirecek 

OSMAN KOCAMAN
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“Piyasada kalan ürünü almıyoruz”
Şirket, uzun yıllar boyunca uluslararası pazarda sürdürdüğü başarılı operasyon
sayesinde edindiği deneyimi, son bir kaç yıldır iç pazara aktarıyor. Alanında
istikrarlı bir ivmeyle büyüyor. Sektöründe ihracat konusunda sahip olduğu güçlü
konum, şirketin lokal satışlarını da olumlu anlamda destekliyor. Uluslararası
pazara, dünya devleriyle rekabet edebilecek nitelikte ve yüksek kalitede ürün
pazarladıklarını belirten Osman Kocaman, “Kocaman Balıkçılık olarak benzer
ürün yapımızı iç pazara da aynı kalitede sunuyoruz. Bu nedenle ürünlerimiz çok
beğeniliyor ve öncelikli olarak tercih ediliyor. Kocaman Balıkçılığı uzun yıllardır
diğer şirketlerden farklı kılan en önemli unsur; piyasada kalan ürünü almaması,
dondurmak için sadece taze su ürünleri alması ve sadece en taze ürünleri işliyor
olması” diye konuşuyor.

ride 52 farklı ürünü bulunuyor. Real,
Migros, Makro, Kipa gibi birçok markette
raflarda ürünü bulunan şirketin üretimi-
nin yüzde 90’ı ihraç ediliyor. Yıllık 5 bin
500 ton üretim gerçekleştiriliyor.

Japonya’ya Karadeniz Alası ihraç
eden şirket, şimdi de Çin ve Rusya paza-
rına odaklandı. Kocaman Balıkçılık Yöne-
tim Kurulu Başkanı Osman Kocaman,
“Uzakdoğu pazarına önem veriyoruz.
Çin’e deniz patlıcanı, canlı kerevit ve so-
mon göndermeye başlayacağız. 2020 yı-
lında da Rusya pazarına ihracata başla-
yacağız” diyor. 

Geçtiğimiz yıl 27 milyon dolar ciro ger-
çekleştiren şirketin gelirinin 4 milyon do-
ları iç pazardan elde edildi. 2019 yılında
alabalık üretimi yapmaya başladıklarının
bilgisini veren Osman Kocaman, kapasi-
teyi artırarak beş yıl içerisinde 3 bin ton
alabalık üretimi yapmayı planladıklarını
ifade ediyor. Şirketin kısa vade hedefleri
arasında ileri işleme tesisi kurmak da bu-
lunuyor. 

Avrupa’nın en büyük üreticisi
Şirket, Bandırma, Bilecik ve İzmir’de-

ki tesislerinde toplam 500 kişiye istihdam
sağlıyor. Kocaman, her yıl yüzde 10 büyü-
düklerini belirtiyor. İç piyasada özellikle ko-
lay tüketimlik ürünlere odaklandıklarını
söyleyen Osman Kocaman, şu bilgileri ve-
riyor: “Özellikle ahtapot söğüş, karides sö-
ğüş, deniz ürünleri salatası, midye ve Ka-
radeniz Alası füme ürünlerimiz büyük ilgi
görüyor. Bu ürünlerde sadık bir tüketici kit-
lesi yarattık. Tereyağlı salyangozda da Av-
rupa’nın en büyük üreticisiyiz.”

Migros, Metro, Makro gibi önde gelen zin-
cir mağazalar adına private label olarak da
üretim yaptıklarını sözlerine ekleyen Koca-
man, en batısından en doğusuna olmak üze-
re Türkiye’nin dört bir yanında olduklarını vur-
guluyor. Kocaman, “Yurtiçinde soğuk/donuk
rejim taşımaya müsait kendi araçlarımız ya
da lojistik firması araçları ile taşıma yapılır-
ken yurtdışı için ise gene soğuk/donuk taşı-
ma kabiliyetlerine haiz tır, konteyner ve uçak
ile taşımacılık yapıyoruz. Kocaman olarak
dondurma için klasik metodun dışında IQF (Bi-
reysel hızlı dondurma), metoduyla da ürün-
lerimizi donduruyoruz” diye konuşuyor. 

“Sertifikalandırma yapılmalı”
Bilhassa iç deniz olan Marmara’da birkaç yıla yayılacak bir planlama ile avlanacak
teknelere boy sınırlaması getirilmesini bir çözüm önerisi olarak sunan Osman
Kocaman, denizde en mağdur kesimin ise kıyı gırgırları olduğunu dile getiriyor.
Karadeniz’de kıyısı olan tüm ülkelerin ortak balıkçılık politikası izlemesi gerektiğini
söyleyen Kocaman, Türkiye’de yasak olan yavru hamsinin Gürcistan veya
Abhazya’ya göç ettiğinde de avının yasak olması gerektiğini, zira hamsinin ortak
miras olduğunu belirtiyor. Av yasaklarının denizlerimizi ve balıklarımızı korumak
adına alınan bir önlem olduğuna ve bu dönemde kurallara uymak ve bu kuralları
teşvik etmenin herkesi görevi olduğuna dikkat çeken Kocaman, sözlerini şöyle
sürdürüyor: “Şimdiye kadar hep denetimlerin yetersizliğinden yakındık ama
balıkçımızın kural dışı avcılığın zararları konusunda bilinçlendirilmesini hep ihmal
ettik. Bu konuda alınacak önlemlerin en başında, Su Ürünleri ve Denizcilik
fakültelerimizin desteğiyle balıkçımıza mutlaka kural dışı avcılığın etkileri
konusunda mesleki eğitim verilmesi geliyor. Balıkçılıkta da sadece kaptan veya gemi
adamı ehliyeti yeterli olmamalı, sürdürülebilir balıkçılık konusunda da
sertifikalandırma yapılmalı.”
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Dijitalleşmenin gittikçe arttığı günü-
müzde, birçok gündelik alışkanlık da di-
jitale taşınıyor. Örneğin, gelişen tek-
nolojiyle beraber artık okumak istedi-
ğimiz kitapları, gazeteleri, dergileri ya-
nımızda taşımak zorunda değiliz. Te-
lefon, tablet gibi mobil cihazlar aracı-
lığıyla birçok e-kitap uygulamasına
ulaşabiliyor, bu uygulamalar sayesin-
de dilediğimiz anda ve dilediğimiz
yerde istediğimiz yayınları okuyabili-
yoruz. Kısacası basılı yayınların elek-
tronik ortama yayılmasında hızla artan
bir trend söz konusu.

Bu trend ve mobilin sunduğu
avantajlar, bu alanda yeni girişimlerin doğ-
masına da katkı sağlıyor. Bu girişimlerden bi-
ri de İsmail İlkhan Nural ve Mert Özçelenk ta-
rafından ‘Bu hikâyenin sonu yok!’ diyerek ku-
rulan Infinity Stories. İsmail İlkhan Nural’ın ya-

zılım ve geliştirmeden, Mert Özçelenk’in ta-
sarımdan sorumlu olduğu, bir mobil hikâye yaz-
ma uygulaması olan Infinity Stories, gençlere
okuma ve yazma alışkanlığı kazandırmak ve
üretken beyinleri desteklemek amacıyla ku-
ruldu. Uzun bir araştırma ve planlama aşa-
masından ve yaklaşık 3-4 aylık tasarım ile ge-
liştirme sürecinin ardından 1 Nisan’da hayata
geçirilen uygulama, kullanıcı geri bildirimleri
ile kendini sürekli geliştirmeye ve değiştirmeye
devam ediyor.

Kolektif üretim
Infinity Stories Kurucu Ortağı İsmail İlk-

han Nural, bu girişimle okumaktan, yazmak-
tan ve üretmekten zevk alan herkese kolektif
bir şekilde kendi hikâyelerini oluşturma ola-
nağı sunduklarını söylüyor. Ücretsiz ve yerli bir
mobil uygulama yarattıklarını kaydeden Nural,
App Store'dan ya da Google Play Store'dan in-
direbilen Infinity Stories’in kısa sürede bin 60

İsmail İlkhan Nural ile Mert Özçelenk’in nisan ayında, ‘Bu hikâyenin sonu yok!’ diyerek kurduğu
Infinity Stories, bir mobil hikâye yazma uygulaması. Infinity Stories Kurucu Ortağı İsmail İlkhan
Nural, Infinity Stories’i gençlere okuma-yazma alışkanlığı kazandırmak amacıyla hayata
geçirdiklerini söylüyor. Nural, “Kullanıcılara kolektif şekilde kendi hikâyelerini oluşturma
olanağı sunuyoruz. Kullanıcılar hikâyelerin kırılımlarını takip ederek sonsuz bir hikâyenin
parçası olabiliyor” diyor.

Ceren Oral / coral@ekonomist.com.tr

Bu hikâyenin sonu yok!

“Benzeri yok”
“Hikâyenin her parçası iki seçenek
ile sonlanıyor ve her seçenek yeni
bir yola açılıyor. Hikâyelerin
tamamını okuyabilir ve tek bir
orijinden çıkan yüzlerce farklı sonu
keşfedebilirsiniz” diyen İsmail
İlkhan Nural, Infinity Stories ile
oluşturulan hikâyelerin
kırılımlarını takip ederek sonsuz bir
hikâyenin parçası olunabildiğine
dikkat çekiyor. Nural, bu yönüyle
Infinity Stories’in daha önce
karşılaşılmayan türden bir
uygulama olduğunun da 
altını çiziyor.

üye ve 3 binden fazla indirilme raka-
mına ulaştığı bilgisini veriyor.

Infinity Stories, sadece tüketime
odaklanan mobil dünyada kolektif
üretim kavramını yeniden inşa etme-
yi vadediyor. Henüz yatırım almadık-
larını belirten İsmail İlkhan Nural,
“Her girişimci gibi biz de uygulamamızı
daha hızlı geliştirmek ve tanıtabilmek
için uygun şartlar oluşursa yatırım al-
mayı planlıyoruz” diye konuşuyor.

Her seçenek, yeni bir yol 
Peki, uygulama nasıl kullanılı-

yor? Öncelikle Infinity Stories söz ko-
nusu uygulama mağazalarından mobil cihaz-
lara indiriliyor ve platforma üye olunuyor. Üye-
lik sürecinin tamamlanmasının ardından sis-
temde yer alan hikâyelere ulaşılabiliyor. Bu-
radan istenilen hikâye seçilip okunuyor. Hi-
kâyenin sonuna gelindiğinde ise okuyuculara
iki seçenek sunuluyor. Bu hikâyeye başka bir
kullanıcı tarafından eklenmiş bölüm varsa o bö-
lümü okunabiliyorsunuz ya da herhangi bir hi-
kâye eklenmemişse ve aklınızda bir hikâye var-
sa siz ekleme yapılabiliyorsunuz.

İSMAİL İLKHAN NURAL
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Teknolojik pazarlama kanallarına yani e-tica-
rete yatırım yapanların sayısı her geçen gün
artıyor. Çünkü, e-ticaret tüm dünyaya ürün pa-
zarlamak için çok büyük fırsatlar sunuyor. Öy-
le ki dünyada e-ticaret'in hacmi 3.4 trilyon do-
lar. Türkiye'de ise yaklaşık 12 milyar dolar se-
viyesinde ve her yıl çift haneli büyüme yaşa-
nıyor. Bu alandaki potansiyeli gören girişim-
ciler de yatırımlarını e-ticarete yapıyor. Uğur
Çalıkoğlu da onlardan biri. 2015 yılında kurduğu
Pazarium.com bugün, tesettür giyimin tüm
ürün çeşitlerini aynı çatı altında sunuyor. Bu-
gün 500 bin üyeye ulaştıklarını belirten Pa-
zarium Kurucusu Uğur Çalıkoğlu, “Yıllık orta-
lama satış adedimiz 4 milyon civarı. Yurtdışında
yeni projelerle bu satışı arttırmayı hedefliyo-
ruz. Ortadoğu ve Avrupa’da toplam 7 ülkeye
de ihracatımız var. Şu anda ihracatın payı yüz-
de 10 Önümüzdeki üç yılda bu oranı yüzde 40
’a çıkarmayı hedefliyoruz” diyor.

Geçen yıl 20 milyon TL ciroya ulaşan plat-
formun bu yılki ciro hedefi ise 50 milyon TL.

Şirketin hikayesi
İslami moda sektörünün harcaması 270

milyar dolar. Sektörün daha da büyüyerek 2023
yılına kadar 361 milyar dolara ulaşması ön-
görülüyor. Türkiye ise giyim harcamasında 28
milyar dolar ile ilk sırada yer alıyor. Pazarda
büyük bir potansiyel söz konusu. Bundan yo-
la çıkarak hayata geçirilen Pazarium.com’un
kuruluş öyküsüne gelince…Platform, girişim-
ci Uğur Çalıkoğlu tarafından 2015 yılında ha-
yata geçirildi. Çalıkoğlu, Pazarium.com’un hi-
kayesini şöyle anlatıyor: “Milenyum senesin-
den esinlenerek sitemizin ismi hayat buldu. İs-
tanbul'da  75 metrekarelik ofiste başladık işe.
4 kişilik bir ekiple yola çıktık.Şimdi ise 95 ki-
şiden oluşan bir ekibimiz var. 500 bin aktif üye-
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ye ulaşmış durumdayız. Uluslararası bilinirli-
ği olan, daha çok ihracat yapan yerli bir mar-
ka olmayı hedefliyoruz. Ürünlerimizin yüzde
40'nı kendimiz üretiyoruz. Geri kalanını da yi-
ne Türkiye'de üretim yapan tedarikçilerden sa-
tın alıyoruz."  

Muhafazakar modaya yönelik ürünleri tek çatı altında satışa
sunan alışveriş platformu Pazarium.com, dört yılda 500 bin
aktif üyeye ulaştı. Bugün Ortadoğu ve Avrupa’da yedi ülkeye
ihracat yapan platform, bu yıl 50 milyon TL ciro hedefliyor.

Özlem Bay Yılmaz / obay@ekonomist.com.tr

Muhafazakar modada
fırsat gördü

“Hayal kırıklığı yaratmıyoruz” TÖnümüzdeki beş yıl içerisinde
dünyaca tanınan bir internet sitesi olmayı hedeflediklerinin altını çizen Uğur
Çalıkoğlu, şunları ekliyor: “Türkiye ve birçok ülkede, çok büyük alışveriş sitelerinin
haricinde binlerce dolandırıcılık üzerine kurulu internet sitesi mevcut. Bizim en
büyük sermayemiz sitemizin güvenli olması ve her şekilde ürünleri iade edebilmesi.
Sitede görünen ürünün birebir aynısını tüketiciye gönderiyoruz. Kaliteli ürün ve
hizmet bizim için her zaman ön planda. İnsanlara hayal kırıklığı yaşatmadığımız
için en güvenilir firmalardan birisi olmaya devam edeceğiz.”

4 milyon adetlik satış 
Platformun aylık ortalama 50 bin ci-

varı kargo çıkışı bulunuyor. Adet olarak-
sa aylık 300 bin adetlik satışı söz konu-
su. Sosyal medya ve internet reklamları
yoluyla müşteri sayısını hızla artırdıkla-
rına değinen Uğur Çalıkoğlu, şöyle devam
ediyor:  "En son trend kadın giysilerini
Türkiye'deki ve tüm dünyadaki müşteri-
lerimize uygun fiyatlarla ulaştırıyoruz.
Yurtdışı satışlarımızda Ortadoğu ve Av-
rupa’daki ülkeler ağırlıkta. En çok ihra-
cat yaptığımız ülkeler Irak, Suudi Ara-
bistan  olarak sırlanıyor. Yıllık ortalama
satış adedimiz 4 milyon civarında. Bunun
1 milyon adetlik kısmını yurtdışı satışla-
rımız oluşturuyor. Yurtdışında yeni pro-

jelerle bu satış rakamını arttırmayı hedefli-
yoruz.”

Önümüzdeki dönemde satışlarının yüzde
50’sinin yurtdışından gelmesini planlayan şir-
ket beş yıl sonra 10 ülkeye ihracat yapmayı he-
defliyor.

UĞUR ÇALIKOĞLU
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SİGORTA
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Avrupa ve Asya’da birçok ülkede faaliyet
gösteren bir sigorta grubu olan NN Group
bünyesinde faaliyet gösteren Sigorta Cini
Türkiye’nin ilk perakende sigorta mağaza
zinciri olma özelliğine sahip. Türkiye ge-
nelinde 16 ilde 37 mağazada 200’e yakın
çalışanı bulunan şirket, 22 güvenilir sigor-
ta şirketinin seçeneklerini karşılaştırmalı
olarak sunuyor. Türkiye’deki KOBİ’lerin
yüzde 60’nın bulunduğu illerde hizmet ve-
ren Sigorta Cini, geçtiğimiz günlerde KO-
Bİ’lere yönelik bir sigorta ihtiyaç analizi ger-
çekleştirdi. Biz de hem bu analizle ortaya
çıkan verileri hem de şirketin hedeflerini Si-
gorta Cini Genel Müdürü Erdem Aydınlı ile
konuştuk.

Sigorta Cini tam olarak nasıl bir hizmet
veriyor?

Sigorta Cini, sigorta penetrasyonun ar-
tırılması, tüm bireylere ihtiyaç duydukları
anda, ihtiyaç duydukları ürün için bir sigorta
uzmanına erişim sağlanmasına yönelik bir
modeldir. Bu sebeple, 2013 yılından bu ya-
na “sigorta mağazacılığı” konsepti çerçe-
vesinde çalışıyoruz. İnsanların sürekli geç-
tikleri, alışveriş ettikleri yerlerde kurulan
sigorta mağazalarımızda “mahallenin si-
gortacısı” olarak konumladığımız sigorta uz-
manlarımız ücretsiz sigorta danışmanlığı
hizmeti veriyor. Biz Türkiye’de bu modeli

Türkiye’nin ilk perakende sigorta mağaza zinciri olan Sigorta Cini, 16 ildeki 37 mağazasında 
22 güvenilir sigorta şirketinin seçeneklerini karşılaştırmalı olarak sunuyor. Türkiye’de ‘sigorta
mağazacılığı’ konseptini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını vurgulayan Sigorta Cini Genel
Müdürü Erdem Aydınlı, “2019 yılı için KOBİ’leri hedefleyerek neden sigortaya ihtiyaçları
olduğunu anlatan bir iletişim planı izleyeceğiz” diyor.

Aram Ekin Duran / eduran@ekonomist.com.tr

“KOBİ’lere sigorta
bilinci aşılayacağız” 

İki işletmeden biri sigortasız
“Türkiye’de 2 işletmeden birinin sigortası bulunmuyor. Sanayide bir fabrikanın
sigortasız olması düşünülebilir mi? Burada da çok ciddi üretim kayıpları var.
Konutta da durum bundan farksız değil. 4 konuttan 3 tanesinin sigortası
bulunmuyor. Kasko’da da durum bunlardan farksız değil. Mesela 3 araçtan
2’sinin kaskosu bulunmuyor. Tüm bunları baz aldığımızda; Türkiye’de sigortaya
ödenen yıllık bedel kişi başına 165 dolarda kalırken, Avrupa’da bu rakam kişi başı
620 dolar seviyesinde. Sektör olarak yapacak çok işimiz var. Potansiyeli çok
yüksek bir sektöre sahibiz, ancak kendimizi çok iyi anlatamıyoruz. Sigortanın
çok değerli bir şey olduğunu halkımıza çok iyi anlatmamız lazım.”

tan bir iletişim planı izleyeceğiz. “KOBİ Si-
gortaları”  hizmet paketi adı altında tüm ih-
tiyaçlarını karşılayacak çözüm önerileri-
mizle KOBİ’leri ziyaret etmeyi planlıyoruz.
Bu hizmet paketinin en önemli unsuru, KO-
Bİ’lere yerinde ihtiyaç analizi yapmamız. Si-
gorta Cini’nin halihazırda 16 ilde 37 sigor-
ta mağazası ve buralarda konumlandırılmış
sigorta uzmanları bulunuyor. Bu iller Tür-
kiye’deki KOBİ’lerin yaklaşık yüzde 60’ını
kapsıyor. Yani bu şu anlama geliyor; Tür-
kiye’deki KOBİ’lerin yüzde 60’ına biz ken-
di yerlerinde sigorta ihtiyaç analizi yapıp,
ihtiyaç duydukları sigorta ürünlerin karşı-
laştırmasını ücretsiz bir şekilde verebili-
yoruz. Yıllık yaklaşık 90 milyon TL’lik prim
üretiyoruz.

Önümüzdeki dönemde hangi illere ya-
yılmayı planlıyorsunuz?

daha da yaygınlaştırmak istiyoruz. Dolayı-
sıyla biz kendimizi online, offline ve ma-
ğazalarımızdaki arkadaşlarımızla birlikte
bütünleşik perakende sigorta zinciri olarak
tanımlıyoruz. Bu açıdan da amacımız müş-
teriler için bir referans noktası olmak.

KOBİ'lere yönelik ne tür hizmetleriniz
var?

Ülkemizde faaliyet gösteren işletme-
lerin büyük bir çoğunluğunun KOBİ niteli-
ğinde olduğunu göz önünde bulundurursak,
işletmelerin kendilerini güvende hisset-
meleri ve doğru yatırımları yapabilmesi için
minimum risk taşımaları gerekiyor. Bunlar
içerisinde en önemlisi de iş sürekliliği için
tüm olumsuzluklara karşı sigortaya gerekli
önemin verilmesidir. Biz Sigorta Cini ola-
rak 2019 yılı için KOBİ’leri hedefleyerek “ne-
den sigortaya ihtiyaçları olduğunu” anla-
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Önümüzdeki günlerde Adana’da 2 ma-
ğaza olmak üzere; Osmaniye, Finike, İs-
kenderun ve Manisa’da yeni mağazalarımızı
açmak üzereyiz. Özellikle KOBİ’lerin yoğun
olduğu Bursa, Konya gibi illerde yeni ma-
ğaza açma hedeflerimiz mevcut. 

Türkiye'de KOBİ'lerin sigortaya bakış
açılarını nasıl tanımlarsınız?

Türkiye’de sigorta ürünlerine karşı ih-
tiyaç ve farkındalık oldukça düşük. Biz Si-
gorta Cini olarak bu iletişimi yapmak isti-
yoruz. Bunu da kolayca ulaşılabilen, in-
sanların girip çeşitli sorularını sorabilece-
ği, sigortayla ilgili birçok şeyi öğrenebile-
cekleri, çeşitli firmalardan fiyat alıp bun-
ları bizim uzmanlarımızla birlikte karşılaş-
tırabilecekleri, hiçbir şekilde alma zorun-
luluğu olmadan sigortayla ilgili her şeyi öğ-
renebilecekleri sigorta mağazalarında uy-
guluyoruz. Siz bir işyerini sigortalattığınız
zaman, yangın, doğal afetler, hırsızlık gibi
olası bütün hasarları düşünmelisiniz. Ancak
bu teminatları satın alırken bunların için-
de iş durmasına yönelik teminat da mut-
laka alınmalı. Sigorta poliçenizi oluşturu-
lurken bulunduğunuz lokasyona göre et-
rafınızda hangi risklere maruz kaldığınız göz

önünde bulundurulmalı. Yapılan araştır-
malara göre KOBİ’lerin sadece yüzde
12,3’ünün sigorta yaptırmadan önce kap-
samlı risk analizi hizmeti aldığı görülmek-
tedir. 

Hangi bölge ve illerde sigorta konu-
sunda ne tür farklılıklar var?

Ülkemizde her bölgede farklılaşan iş
kolları var. Örneğin hizmet sektörünün ağır-
lıklı olduğu, turizm ekonomisinin bulunduğu
yerlerde gerek taşımacılık gerekse konak-
lamaya yönelik hizmetler veren işletmele-
rin üçüncü kişilerin uğrayabileceği zarar-
lara karşı sorumluluk sigortalarının olma-
sı gerekiyor. Diğer yandan üretim, depo-
lama, gümrükleme gibi faaliyetlerin yo-
ğunlaştığı yerlerde ise hiçbir şekilde fera-
gat etmeden yangın ve nakliyat sigortala-
rı yaptırmaları gerekiyor.  Belli nitelikteki
iş gücü çalıştıran işletmelerin bulunduğu
bölgelerde; örneğin tekno kentlerdeki IT fir-
malarında kritik personelin iş gücü kaybı
dolayısıyla işletmenin uğrayacağı iş durması
gibi durumların değerlendirilmesi gereki-
yor. Özellikle KOBİ’lerde sigorta ürünleri-
nin detaylarının iyi anlaşılması gerekiyor.
Bizim hep söylediğimiz çok önemli bir de-

tay var: “Sigorta tasarruf edilebilecek bir
masraf değil. Tam tersine mutlaka krize kar-
şı olması gereken bir unsur”. Sigorta poli-
çeniz oluşturulurken bulunduğunuz lokas-
yona göre etrafınızda hangi risklere maruz
kaldığınız göz önünde bulundurulmalı. 

Sigortaya olan ilgiyi artırmak için siz-
ce neler yapılmalı?

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle
kıyaslandığında, Türkiye’de sigorta sektö-
rünün penetrasyonunun düşük olduğu gö-
rülüyor. Bu öteden beri sorun olarak gö-
rünen ancak sektörün kullanamadığı po-
tansiyelin büyüklüğünü de gözler önüne se-
riyor. Toplumdaki düşük farkındalığın ne-
denlerini ise halkımızın kültürel olarak sig-
ortaya yaklaşımı ve zorunlu sigorta seg-
mentlerinin diğer ülkelere kıyasla geç uy-
gulamaya sokulması şeklinde sıralayabili-
riz. Türkiye’de sigortacılık ile ilgili neredeyse
tüm konuşmalarda, toplantılarda, sunum-
larda yıllardır çok büyük bir potansiyeller-
den bahsedilmektedir. Ancak biz henüz bu
potansiyeli gerçeğe dönüştürmenin yolla-
rını aramaktayız. Haliyle de sigorta ürün-
lerinin penetrasyonunu yeterince sağlamış
değiliz. 

ERDEM AYDINLI

SIGORTA_EKO_girisim_EYLUL.qxp:Layout 1  9/19/19  6:22 PM  Page 2



EYLÜL 2019

FUARCILIK

20

Türkiye, mega yat üretiminde dünyada ilk
beşte yer alıyor. Dinamik bir yapıya sahip
olan Türkiye yat sektörü, krizlere göre yön
almayı başararak bu yılın ilk çeyreğinde ilk
beşteki yerini korudu. Avrupalı rakiplerin
krizlerden daha çok etkilenmesi Türk yat-
çılığının önünü açtı. Ayrıca düzenlenen fu-
arlar da sektörü besliyor. Bu fuarlardan bi-
ri de GİSBİR Boat Show Tuzla Deniz Fuarı.

Viaport Marina Tuzla’da, Türkiye Gemi
İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) ana spon-
sorluğunda 5-13 Ekim tarihlerinde dör-
düncüsü gerçekleşecek olan GİSBİR Boat
Show Tuzla Deniz Fuarı yurtdışında dü-
zenlenen diğer deniz fuarları ile aynı kon-
septte organize ediliyor. Uluslararası Bo-
at Show takviminde yer alan fuar, Cannes,
Monaco, Cenova gibi yurtdışında deniz üze-
rinde düzenlenen fuarlar gibi sürekli bü-
yüyor. Hem katılımcı hem ziyaretçi tara-
fında çeşitlilik ve zenginlik sağlayan Tür-
kiye’nin deniz üzerindeki tek ve en büyük
fuarı niteliğinde. Dünyada kendi marina-
sında yapılan tek fuar olma özelliği, sürekli
büyüme ivmesi ile sektöre değer katıyor.

Türkiye’de sadece Boat Show Tuzla’da
mega yatlar sergilenebiliyor bu nedenle,
mega yat talebi olanlar da fuarı ziyaret ede-
rek deniz üzerinde beğendikleri tekneyi test
etme imkanı bulabiliyor. Via Fuarcılık Ge-
nel Müdürü Dilek Günaydın ile fuarı ko-
nuştuk:

Boat Show’un hedefi nedir? Kaç ülke-
den kaç katılımcı bekleniyor?

GİSBİR Boat Show Tuzla Deniz Fuarı’nın
hedefi uluslararası fuarlar sıralamasında-
ki yerini hem ziyaretçi hem katılımcı tara-

GİSBİR Boat Show Tuzla Deniz Fuarı, uluslararası Boat Show
takviminde yer alan, Cannes, Monaco, Cenova’daki fuarların
standartlarında bir fuar. Türkiye’nin deniz üzerindeki tek ve en
büyük fuarı olması ve dünyada kendi marinasında yapılan tek
fuar olması ile öne çıkıyor ve Türkiye’yi dünyaya tanıtıyor.

Levent Gökmen Demirciler / lgokmen@ekonomist.com.tr

Türk gemi sektörünü
dünyaya tanıtıyor 

Zengin etkinlik programı
GİSBİR Boat Show Tuzla Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilecek olan etkinlik
programı zengin bir içeriğe sahip. Örneğin D Marin Türkiye Operasyon Direktörü
Onur Ugan Türkiye’de marinacılığın gelişimi, yurt içi ve yurtdışı marinaların
farkları, marinalarda çevre uygulamaları konusunu ele alacak. Mavi Vatan
çerçevesinde, Türkiye’de denizciliğin gelişmesi adına yapılması gerekenler
konuşulacak. Nissan Sailing Team’in oluşum sürecini ve başarı öyküsünü paylaşmak
üzere Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök fuarda olacak. Renault-CEO’su
Berk Çağdaş ve T Bank-CEO’su Servet Taze’nin katılımıyla gerçekleştirilecek
seminerde Tekne Kullanım ve İş Hayatı arasındaki benzerlikler, Tekne Kullanırken
zorluklar, aklından gecenler ve Teknede ne kadar zaman geçiriyorsunuz?” konuları
ele alınacak. Turk P&I-Genel Müdürü Ufuk Teker’in katılımıyla Deniz Sigortaları ve
Sektörel Kapsamları değerlendirilecek. 
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fında uzun yıllar sabitlemek. Katılımcıların,
ziyaretçilerin tekne, ekipman ve aksesuar
tarafında aradığını bulacağı ve geniş yel-
pazesi ile beklentileri karşılayan bir fuar ol-
ması da hedefleniyor. Geçen yılki fuarda
200’den fazla firma, 150’den fazla tekne ve
500’den fazla yerli ve yabancı marka yeri-
ni aldı. Bu yıl dokuz gün sürecek fuarda
30’dan fazla ülkeden 60 bine yakın ziyaretçi
hedefleniyor. Bunun yüzde 17-20’lik kısmı
yabancılardan oluşacak. 

Fuarda ne kadarlık bir ekonomik hacim
yaratılması bekleniyor? 

Fiyatları 60 bin TL ile 25 milyon TL ara-
sında değişen 150’nin üzerinde teknenin
sergileneceği fuarda bu yıl 250 milyon TL’lik
satış hedefleniyor. Pahalı tasarımlara ilgi-
nin her yıl büyümesi ve fuarda her yıl eko-
nomik teknelerin oranının hızla artması sek-
törün büyümesine fayda sağlıyor. 

Fuar girişimciler için ne gibi fırsatlar su-
nuyor? 

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birli-

ği’nin (GİSBİR) hedeflerinden biri de giri-
şimcileri desteklemek ve onların ülkemiz
adına elde edeceği başarılarda hep yanın-
da olmaktır.

Bizler de kendi evimizde düzenlediği-
miz Boat Show organizasyonlarında genç
girişimcileri yanına alarak, kendilerini ve
ürünlerini fuarlarımızdaki ticari platform-
da tanıtmaları için elimizden gelen her tür-
lü desteği vermekteyiz. Hem yerli tekne üre-
timi hem de ekipman ve aksesuar üreti-
minde farklı ve özellikli olan, ziyaretçisiy-
le buluşmak isteyen tasarımlar bu fuarda
görücüye çıkacak.

Bu yıl ne gibi yenilikler olacak?
İlk defa deniz severlerle buluşacak bir

ürüne de ev sahipliği yapacağız. Söz konusu
ürün Mersin Tarsus Organize Sanayi Böl-
gesi’nde mevcut tekne üretim materyalle-
rine alternatif olarak polietilenden tekne-
ler üreten bir firma fuardaki yerini aldı.
Uzun ömürlü, yüzde 100 geri dönüşümlü,
yüksek dayanımlı, bakım gerektirmeyen,

çevreci ve zor koşullara uygun ürünleri ma-
kul fiyatlara sunacak. Ayrıca yerli üretim
çevreci deniz motoru da deniz severlerin
beğenisine sunulacak.

Türkiye’nin tekne/yat üretiminde ve pa-
zarlamasında dünyanın neresinde? 

Türkiye, uzun süredir mega yat üreti-
minde dünyada ilk beşteydi. Bir süredir Av-
rupa pazarından Türk tersanelerine yöne-
lik siparişler beklenenin altında seyredi-
yordu. Ancak, dinamik bir yapıya sahip olan
Türkiye yat sektörü, krizlere göre yön al-
mayı başararak bu yılın ilk çeyreğinde ilk
beşteki yerini korudu. Geçmiş yıllarda Av-
rupa’daki rakiplerimizin krizlerden bizden
daha çok etkilenmesi Türk yatçılığının
önünü açtı. Mega yat üretiminde zaten iyi,
kaliteli ve uygun fiyatlı işçiliğimiz bizi diğer
birçok ülkeden ayırıyor ancak seri üretim
yapan tersanelerimizin sayısını artırmamız
ve özellikli tekneler, farklı tekneler söz ko-
nusu olduğunda markalaşma yönünde ol-
dukça hızlı ilerlememiz gerekiyor. 

Dünyada seri üretim tekneler, Türki-
ye’de mega yat siparişleri yükselişte. Tür-
kiye tüm dünyada yat alıcılarının ilk ter-
cihleri arasında yer alıyor. 

Hangi ülkeler alım yapıyor?
Tüketici profili son yıllarda değişmeye

başladı. Avrupalı alıcılar, seri üretim, fab-
rikasyon ve 30 metre üstü teknelere yö-
neldi. Avrupa’nın yükselen yıldızı yelkenli-
ler. Gerek rüzgarla da yol alabildiği için ya-
kıt tasarrufu sağlayan gerekse denizci ol-
duğunuzu hissettiren yelkenlileri en çok Av-
rupalılar tercih ediyor. Kişiye özel tasarım
ve mega yat alıcılarının Rusya, Ukrayna,
Türki Cumhuriyetler ve Ortadoğu’da yo-
ğunlaştığını görüyoruz. Son beş yılın en
önemli sürprizlerinden biri de Afrika ülke-
leri. Henüz 20-30 adeti geçmese de Afrika
ülkelerinden alıcıların da mega yat ve ki-
şiye özel tasarım tekne siparişlerinde Türk
yatçılarını tercih etmesi bu pazarın da ile-
ride önemli olacağının işaretlerini veriyor. 

Türkiye’nin 2018 yılı Ağustos ayında 95
milyon dolar olan gemi ve yat ihracat ra-
kamı 2019 yılı Ağustos ayında 109 milyon
dolara ulaştı. 109 milyon dolarlık ihracatın
52 milyon dolarlık kısmı Norveç’e ihraç edil-
di. Norveç’e yaptığımız ihracat her yıl bi-
raz daha artıyor.

DİLEK GÜNAYDIN
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Bundan sekiz yıl önce bulut teknolojisindeki
yükselişi görüp bu alanda kendi girişimini
hayata geçiren Ahmet Toprakçı, kurduğu
Peakup şirketini yurtdışına da taşıdı. 60 ki-
şilik bir ekiple geliştirdiği yazılım ve çö-
zümlerle yurtiçi ve yurt dışında 700’ün üze-
rinde şirkete hizmet veren Peakup, temmuz
ayında Londra’da ofis açtı. Geliştirdiği çö-
zümlerin satışını yapmak üzere çalışacak bu
ofis üzerinden ise önümüzdeki yıl Ameri-
ka pazarına girmeyi planlayan şirket, ge-
lirlerinin yarısını yurtdışından sağlamayı
planlıyor.

Türkiye’nin 860’ıncı AR-GE merkezi
olan ve cirosunun yüzde 20’sini AR-GE ça-
lışmalarına ayıran Peakup, beş yıldır üst üs-
te Türkiye’nin en iyi bulut bilişim firması un-
vanına sahip oldu. Yıllık ortalama yüzde 307
oranında büyüme kaydederek Bilişim 500
listesine giren Peakup, bu yıl Bilişim 500
Türkiye merkezli üretici listesi iş uygula-
maları kategorisinde ikinci sırada yer aldı.
Aynı zamanda Deloitte Technology Fast 50
ve EMEA 500 listelerinde de art arda Tür-
kiye’nin en hızlı büyüyen altıncı teknoloji
şirketi olarak yer aldı.

Bugüne kadar dış yatırım almadan iç
kaynaklarıyla büyüyen Peakup, geçtiğimiz
Temmuz ayında Londra’da ofis açtı. Londra
ofisi aracılığıyla İngiltere başta olmak üze-
re diğer Avrupa ülkelerine de ilk olarak ye-
ni nesil pazarlama teknolojisi ürünü olarak
kendi geliştirdiği Sign&Go ile giriş yaptı.

Seattle’da 2020’de ofis açıyor
Antalya’dan İstanbul’a üniversite eği-

timi için gelip 10 bin TL sermaye ile kurduğu
şirketi bugün 4 milyon TL sermayeli bir ano-

Üst üste aldığı ödüllerle Türkiye’nin en iyi bulut bilişim
firmalarından biri olma yolunda ilerleyen Peakup, Londra
ofisini açtı. 700’ün üzerinde şirkete hizmet veren Peakup,
geliştirdiği çözümleri önümüzdeki yıl Amerika pazarına da
sunacak. Şirket ABD pazarına Seattle’dan girecek.

Sibel Atik / satik@ekonomist.com.tr

Londra’da ofis açtı,
ABD’ye gözünü dikti

Şirketin gözde iki çözümü 
Şirketin sunduğu ürünlerden biri PassGate. Bu çözüm şirket çalışanlarına özel
geliştirilmiş, hızlı, kolay, güvenli ve SMS tabanlı bir parola sıfırlama platformu.
Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerden, büyük çaplı organizasyonlara ve kamu
kurumlarına varıncaya kadar birçok firma ve kullanıcı profiline uygun, hiçbir

adaptasyon gerektirmeden SMS ile çalışanların
parolalarını kolayca sıfırlamasını sağlayabilen
inovatif bir ürün.

Sistemin ilk kullacılarından biri İETT. Bu
yazılım, İETT çalışanlarının parola
unutmalarından, kaybetmelerinden veya güvenlik
nedeniyle değiştirmelerinden kaynaklanan
problemler üzerine, Peakup AR-GE’sinde Türk
mühendis ve yazılım uzmanlarınca geliştirildi.
Koton, Arzum, Medical Park, MNG gibi farklı
sektörlerden onlarca firma, PassGate kullanarak

yılda yaklaşık 10 milyon TL’lik bir tasarruf sağladı. 
Şirketin özellikle yurtdışında öne çıkan uygulaması Sign&Go ise kurumsal e-

posta imzalarını kullanıcılarını rahatsız etmeden güncelleme imkânı sunuyor.
Sign&Go outlook ve OWA aracılığıyla kullanılabilen merkezi imza dağıtım
uygulaması. Çalışanların e-posta imzalarını belirlenen kriterlere göre merkezi bir
noktadan dağıtabilmesini sağlıyor. Ek bir sunucu kurulumuna gerek duyulmuyor.

ham vermek istediklerini belirtiyor. 
Şirket olarak kendi geliştirdikleri çö-

zümlerle uluslararası rekabette güçlü birer
marka haline gelmek için yurtdışı adımla-
rını hızlandıracaklarını dile getiren Toprakçı,
“Bu hedef doğrultusunda ürünlerimizin pa-
tent çalışmalarını yapıyor ve aynı zaman-
da uluslararası pazarlama stratejimizi uy-
guluyoruz. Bir taraftan da Türkiye'den
global teknoloji markası çıkabileceğini

nim şirkete dönüştürmeyi başardıklarını
söyleyen Ahmet Toprakçı, kalite ve katma
değerli hizmet sunmak adına çıktıkları bu
yolda, küresel bir marka yaratabilmek için
çalışmaya devam ettiklerini anlatıyor. 

2020'nin ilk yarısında Amerika pazarı-
na batı yakasında Seattle ile giriş yapma-
yı planlayan şirketin kurucusu Ahmet Top-
rakçı, Türkiye'den küresel teknoloji markası
çıkabileceğini göstermek ve bu konuda il-
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“Kendinize ve
ekibinize inanın”
Genç girişimcilerine başarı için
zamanın hızla aktığının ve uzun
vadeli  olmalarını tavsiye eden
Ahmet Toprakçı, şunları söylüyor:
“Başarı, kendi güçleri ve kurdukları
ekibe inanmaktan geçiyor. Büyük
hedeflere iyi ekiplerle
ulaşabileceğini unutmamak
gerekiyor. Zira güçlü bir ekip
kültürü önünüze çıkabilecek tüm
engelleri kolayca aşmanızı
sağlayacaktır.” 

göstermek ve bu konuda ilham vermek is-
tiyoruz. Bildiğiniz gibi kısa bir süre önce
İngiltere’de Peakup Teknoloji AŞ unvanı
ile çalışmaya başladık. Bu süreçte ülke-
mizin teknoloji ihracıyla kalkınacağını bi-
liyoruz. Bu doğrultuda yetkin, genç ve mo-
tivasyonu yüksek ekibimizle Peakup’ı kı-
sa zamanda küresel ölçekte bir teknolo-
ji şirketi haline getireceğimize inanıyoruz”
diye konuşuyor.   

Hedef 100 milyon TL
25 milyon TL cirolu yüzde 100 yerli

sermayeli bir teknoloji şirketi olan Pea-
kup, yurtdışındaki girişimleriyle beş yıl-
da 100 milyon TL ciro hedefliyor.  Antal-
ya’dan İstanbul’a okumaya gelen Ahmet
Toprakçı bulut teknoloji konusundaki
büyümeyi gördüklerini ve o dönem bu ala-
na yöneldiğini söylüyor. 8 yıl önce şirke-
ti kurduğunu söyleyen Toprakçı, yatırımcı
desteği olmadan büyüdüklerini söylüyor.
Gelen tekliflerde ürün bazlı yatırıma sı-
cak baktıklarını şirkete ortaklığa sıcak bak-
madığını ifade eden Toprakçı, yurtdışın-
da distribütörlükle ilerleyeceklerini ve
Amerika pazarında da İngiliz satış ekibiyle
yer alacaklarını belirtiyor. 

2023’e kadar gelirin yüzde 50’sinden
fazlasını yurtdışından elde etmek iste-
diklerini dile getiriyor. Türkiye için yazı-
lım ihracatının çok önemli olduğunu ve ih-
racatta katma değere önemli bir artısı ola-
cağını ifade eden Toprakçı, “Dubai, Katar,
Suudi Arabistan, Portekiz, Kanada, İrlanda
gibi ülkelerle zaten satışlarımız oldu
ama İngiltere ve Amerika’yı bir merkez
olarak ele alıyoruz” diyor. 

AHMET TOPRAKÇI
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Araştırmalara göre mağazalardaki müzik
yayını çalışan ve tüketici davranışları üze-
rinde belirleyici oluyor. Perakendecilerin
yüzde 78’i hem satış hem de personel ve-
rimliliğini artırmak için müziği bir araç ola-
rak kullanıyor.

Türkiye’de başta perakende olmak
üzere 10 binden fazla noktaya kapalı dev-
rede yasal müzik, anons ve reklam hizme-
ti sunan SMG’nin, 25 ülkede 600’den faz-
la müşterisi bulunuyor. Firmalara öncelik-
le Türkçe olmak üzere İngilizce, Fransızca,
Almanca ve Arapça gibi onlarca dilde
anons hizmetleri sunduklarını söyleyen SMG
Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetici Orta-
ğı Gül Gürer Alimgil, “Yasal dijital müzik ya-
yını hizmeti verdiğimiz markaların ve lo-

Türkiye’de 10 binden fazla noktaya kapalı devre yasal müzik, anons ve reklam hizmeti sunan
SMG, mevcut pazarın yüzde 50’sine tek başına hizmet veriyor. Müzik ile teknolojiyi birleştiren
SMG, Türkiye’de halka açık mekanlarda kapalı devre yasal müzik yayınının yanı sıra anons ve
jingle yayını da yapıyor. SMG Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetici Ortağı Gül Gürer Alimgil,
“Hedefimiz; yurtdışındaki yabancı firmalara da kendi müziklerimizle yayın hizmeti vermek ve
dünyada daha çok noktaya ulaşmak” diyor.

Burcu Tuvay / btuvay@ekonomist.com.tr

“Müziğimizi dünyaya
yayacağız”

“Müşterilerin yüzde 77’si müzik şart diyor”
SMG Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetici Ortağı Gül Gürer Alimgil, günümüzde
markaların ürün ve fiyat konusunda radikal farklılıklar gösteremedikleri için hem
müşteri hem de çalışan kanadını memnun etmeye odaklandıklarını söylüyor.
Kendilerini doğru ifade edecekleri, özgün bir mağaza atmosferi yaratmanın artık
kurumlar için şart olduğuna dikkat çeken Alimgil, şöyle devam ediyor:
“Araştırmalar gösteriyor ki müşterilerin yüzde 90’ı müzik yayını yapan mağazaları
tercih ediyor. Yüzde 77’si ideal bir atmosfer oluşması için müziğin şart olduğunu,
yüzde 74’ü de müzik yayını yapılan noktalarda kendini daha rahat hissettiğini
söylüyor. Çalışanların yüzde 99’una göre müzik ortamı alışverişe daha elverişli bir
hale getiriyor. Kısacası müzik hem çalışan hem de tüketici için olmazsa olmaz.” 

tepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde 10
seneye yakın yarı zamanlı ders verdim. Ya-
tırım danışmanlığı dönemi ve sonraki se-
nelerde de teknoloji sektöründeki girişim-
lerim neticesinde Serkan Polat ve Moris Al-
hale ile yollarımız kesişti. Türkiye'de mü-
zik meslek birliklerinin kurumlara ulaşma
şekli, halka açık mekanlara müzik iletiminde
yasal altyapı eksiklikleri, büyük bir ihtiyaç
olan dijital müzik iletimindeki önemi fark
edip, 2009 yılında Moris Alhale ve Serkan
Polat ile 3 ortak olarak SMG Multimedya
müzik yayın şirketimizi kurduk.

Müzik sektörüne yönelik nasıl bir hiz-
met sağlıyorsunuz?

Alışveriş merkezleri, perakende mağa-
zaları, restoranlar, oteller, sağlık merkezle-

kasyonların sayısını her geçen gün artırı-
yoruz. Hizmet verdiğimiz firmalarımızın yurt
dışındaki noktalarında da varız. “Hedefimiz;
yurtdışındaki yabancı firmalara da kendi
müziklerimizle yayın hizmeti vermek ve
dünyada daha çok noktaya ulaşmak” diyor.

Alimgil, sorularımızı şöyle yanıtladı: 
Şirketinizin kuruluş hikayesini kısaca

anlatır mısınız?
Çalışmayı, yeniliği ve hedeflere ulaş-

mayı severim. Mimar Sinan Üniversitesi’nde
iç mimarlık bölümünde okudum ve aynı dal-
da yüksek lisans yaptım. Lise yıllarında iş
hayatına atılmıştım, mimari ofisler ve mo-
bilya mağazalarında çalışıp, sonrasında
uzun yıllar ortaklarımla mobilya mağaza-
mız ve mimarlık ofisimizi yönettim. Yedi-
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ri gibi geniş bir yelpazede kendi yazılımımız
üzerinden yasal olarak müzik ve anons ya-
yınlarını yönetiyoruz. Türkiye ve dünyada,
küçük işletmelerden sektörün önde gelen fir-
malarına kadar 25 ülkede 600’den fazla müş-
terimize, 10 binden fazla noktada hizmet ve-
riyoruz. Türkiye’de yepyeni bir sektör oluş-
turma amacıyla çıktığımız bu yolda 30’u aş-
kın personelle, 7 gün 24 saat hizmet veri-
yoruz. Türkiye’de daha önce uygulanmamış,
özel olarak geliştirdiğimiz bu müzik iletim
metoduyla yayınları tek merkezden yöneti-
yoruz. Müzik listeleri, DJ’lerimiz tarafından
müşterimize özel olarak hazırlanıyor, günün
farklı saatlerine göre planlanıp, açılış kapanış
anonsları veya reklam spotları eklenerek,
kendi yazılımımız üzerinden iletiliyor. Müzik
meslek birlikleri ile anlaşması olan müşte-
rilerimize popüler içerikler iletirken, farklı
telif çözümleriyle müşterilerimize seçenek-
ler de sunabiliyoruz. Yurtdışından aldığımız

katalogları kullanıyoruz ve ayrıca tüm hak-
ları kendimize ait SMG kataloğumuzdan içe-
rikleri teliflerini eser hak sahiplerine öde-
yerek yayınlayabiliyoruz. 

Yayın hakları konusunda nasıl bir yön-
tem izliyorsunuz?

Yayınları yüzde 100 yasal ve kesinti-
siz olarak gerçekleştiriyoruz. İnterneti sa-
dece ilk yükleme yaparken ve güncelle-
meleri yapacağımız sırada kullanıyoruz. Ya-
yınları depola-çal yöntemiyle gerçekleşti-
rip, internet üzerinden sürekli akış, yani
streaming metoduyla yapmadığımız için,
yayınlarımız müşterilerimizin internet ko-
talarını harcamıyor, kasa işlemlerini ya-
vaşlatmıyor, günlük iş akışına engel ol-
muyor. Müzik yayının yanı sıra profesyo-
nel seslendirme sanatçılarıyla çalışıyoruz.
Çalıştığımız firmaların reklam spotu ve
anons ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Firma-
lara öncelikle Türkçe olmak üzere İngiliz-

ce, Fransızca, Almanca ve Arapça gibi on-
larca dilde anons hizmetleri de sunuyoruz.
Tüm seslendirme sanatçıları, konusunda
uzman kişilerden seçiliyor. Yabancı dil ses-
lendirmelerde ise kendi ana dilini konuşan
seslendirme sanatçıları tercih ediliyor.
Anonslar konusunda hızlı bir hizmet su-
nuyoruz ve özel günlerde de özel anons ih-
tiyaçlarını eksiksiz tamamlıyoruz. 

Üzerinde çalıştığınız projeler hakkında
bilgi verir misiniz?

SMG çatısı altında müzik yapım firma-
sı olarak Snapmuse’u kurduk. Prodüktörle-
rin, ses mühendisi ve vokalistlerin bulunduğu
firmamızda kendi müziklerimizi üreterek yur-
tiçinde ve yurtdışında markaların beğenisi-
ne sunuyoruz. Şarkı sözleri yazılıyor, mü-
zikler besteleniyor, şarkıların mixing ve mas-
teringi yapılıyor, tüm enstrümanlar canlı ola-
rak kendi stüdyolarımızda çalınıyor ve ka-
dın - erkek vokaller tarafından şarkılar ses-
lendiriliyor. Bu içeriklerin tüm haklarına sa-
hibiz ve artık kendi müzik kataloğumuzdan
müşterilerimize seçenekli ve ekonomik bir
çözüm sunuyoruz. Snapmuse markası Hol-
landa, Almanya, İngiltere, İskandinavya,
Amerika, Sırbistan, Dubai, Kıbrıs, Make-
donya, Rusya olmak üzere birçok ülkede hiz-
met veriyor.

Ciro hedefinizi öğrenebilir miyiz?
SMG’yi kurduğumuz seneden beri her

sene yüzde 26 civarında olan büyüme he-
defimizi başarıyla tamamladık. 2019 yılı ci-
ro hedefimiz 8,5 milyon TL.

Son olarak yurtdışı planlarınız hakkın-
da bilgi verir misiniz?

Mevcut hizmet verdiğimiz firmaların
yurtdışı şubelerine de hizmet veriyoruz.
Toplam 25 ayrı ülkede yayınlarımız devam
ediyor. Yabancı ülkelerdeki farklı marka-
ların tüm dünyadaki şubelerine hizmet ver-
meyi hedefliyoruz. Bu amacımızı gerçek-
leştirmek için dünyadaki sektör lideri mar-
kaların merkez ofisleri ile bağlantılarımız
devam ediyor. Yasal dijital müzik yayını hiz-
meti verdiğimiz markaların ve lokasyonla-
rın sayısını her geçen gün artırıyoruz. Hiz-
met verdiğimiz firmalarımızın yurtdışındaki
noktalarında da varız. Şimdiki hedefimiz;
yurtdışındaki yabancı firmalara da kendi
müziklerimizle yayın hizmeti vermek ve
dünyada daha çok noktaya ulaşmak.

GÜL GÜRER ALİMGİL
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Sorwe, insan kaynakları süreçlerinin tama-
mını dijitalleştiren bir uygulama. Oryantas-
yondan, eğitime, öneri sisteminden ödül-
lendirme sistemine kadar tüm deneyimlere
çalışanların cep telefonlarından ulaşmasını
sağlıyor. Kordsa, Decathlon, Nike, Anadolu
Motor, Isuzu, Koçtaş, BNP Cardiff, Suwen, Ev-
yap gibi şirketlerle çalışan Sorwe’nin uygu-
laması çalışan bağlılığını da olumlu etkiliyor.
Daha katılımcı olmanın çalışan mutluluğuna
olumlu yansıdığını söyleyen Sorwe CEO’su
Emrah Ertürk, “Sorwe öncesi memnuniyet ve
bağlılık ölçümlemelerinin Sorwe sonrası dö-
nem ile karşılaştırdığımızda ortalama yüzde
24’lük bir iyileşmenin oluştuğunu gözlemli-
yoruz” diyor. Londra ofisini açmaya hazırla-
nan şirketin kurucusu ve CEO’su Emrah Er-
türk Sorwe’yi anlattı.

Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? 
1978 Ankara doğumluyum. İlk, orta ve

lise eğitimimi Ankara’da tamamladıktan
sonra üniversite için İstanbul’a geldim ve ka-
riyer hayatımın başlaması ile İstanbul’da kal-
dım. 2000 yılında bir madencilik firmasında
AR-GE mühendisi olarak başlayan kariyeri-
min ardından 2004 yılında halen dünyada
kendi alanında dördüncü önemli üretici
olan Desi Kimya’nın kurucuları arasında yer
aldım. 2007 yılında tekrar profesyonel kari-
yere dönerek global bir madencilik firması
olan Amcol International’ın ve MTI Minerals
Technologies firmalarının Türkiye, Avrupa ve
Ortadoğu pazarlarında üst düzey yöneticilik
görevlerini sürdürdüm. 12 yıllık bu yoğun pro-
fesyonel hayattan bu sene itibari ile kendi is-
teğim ile ayrıldım. Halen Desi Kimya’nın yö-
netim kurulu üyeliğini sürdürmekteyim ve ye-

İnsan kaynakları süreçlerinin tamamını dijitalleştiren Sorwe,
geliştirdiği sistem sayesinde çalışan bağlılığını da olumlu
etkiliyor. Bugüne kadar Kordsa, Decathlon, Nike, Anadolu
Motor, Isuzu, Koçtaş gibi şirketlere hizmet veren Sorwe’nin
CEO’su Emrah Ertürk, eylül ayı itibariyle Londra ofisini
açacaklarını söylüyor. 

Ayşegül Sakarya Pehlivan / asakarya@ekonomist.com.tr

İK süreçlerini 
dijitalleştiriyor 

“Çalışan bağlılığını artırıyoruz”
“Firma süreçlerinde daha katılımcı, iletişime dayalı ve daha etkin bir deneyim
yaşayan çalışanların mutluluğu da bağlılığı da önemli ölçüde artıyor. Bizim
çalıştığımız firmalarda Sorwe öncesi memnuniyet ve bağlılık ölçümlemelerinin
Sorwe sonrası dönem ile karşılaştırdığımızda ortalama yüzde 24’lük bir iyileşmenin
oluştuğunu gözlemliyoruz. Sorwe firmalarımızın anlık olarak motivasyon, mutluluk,
duygu durumu, kurumsal gelişim gibi bir verilerle endeksini anlık olarak takip
ediyor ve raporluyor. Tüm değişimleri hassas olarak takip ettiğimizden değişimleri
de sebep sonuçları ile birlikte açıkça gözlemleyebiliyoruz.”

we ortaya somut olarak çıkmış oldu. 2015 yı-
lında AR-GE ve tasarım çalışmaları ile baş-
layan Sorwe fikri 2017 yılında şirketleşti. 2018
yılı itibari ile ürünlerimizin oluşması ile ül-
kemizin önde gelen firmaları ile buluşmaya
başladık.

Sorwe olarak ne gibi hizmetler sunu-
yorsunuz?

Sadece ülkemizde değil dünyada da ça-
lışan deneyimini dijitalleştirerek mükem-
melleştiren ve bu deneyimi insan analitiği ile
birleştiren tek platformuz. Öncelikle çalışa-
na mükemmel tasarlanmış harika bir dene-
yim sunuyoruz. Çalışanların iletişimini güç-
lendiriyor, katılımını artırıyoruz. Bu sürecin
sonunda daha mutlu, bağlı ve katılımcı çalı-
şanlar yaratıyoruz. Öte yandan oluşan de-
neyim verilerini analiz eden sistemimiz şir-
ketlerin büyüme paternini keşfeden birçok

ni girişimimiz Sorwe’nin CEO’luğu yürütü-
yorum. 

Sorwe ne zaman kuruldu? 
Kariyer hayatımda şirketlerin perfor-

mansını doğrudan etkileyen ana paramet-
renin insan kaynaklarının nasıl bir vizyon ile
yönetildiğini  gördüm. Büyük global organi-
zasyonlarda dahi her türlü yatırımı teknik ola-
rak yerine getirmekten ziyade insan kayna-
ğını nasıl yönettiğiniz başarının ana anah-
tarıdır. Tüm bu süreçlerimde insan kaynak-
larının ölçümlenmesi, yönetilmesi, çalışan de-
neyimi ve iş sonuçlarına yansıması özellikle
ana ilgi konularım olmuştu. Bu dönemlerde
yaşadığım zorluklar ve deneyimler Sor-
we’nin ilk tohumlarını ekti diye düşünüyorum.
Ardından doğru insanlarla buluşmam, ilk eki-
bimizi oluşturmamız ve yıllar içerisinde olu-
şan bu fikrin ete kemiğe bürünmesi ile Sor-
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analiz üretiyor ve şirket yönetimi ile payla-
şıyoruz. İnsan kaynakları yönetimine yapay
zeka ve büyük veri analizini ilk defa verimli
bir şekilde uyguladığımız ve geleceğin insan
kaynakları yönetimini tasarladığımızı söyle-
yebilirim. İnsan kaynakları süreçlerinin ta-
mamını dijitalleştirerek, oryantasyondan,
eğitime, öneri sisteminden ödüllendirme sis-
temine kadar tüm deneyimlere çalışanların
cep telefonlarından ulaşmasını sağlıyoruz. 

Sektörde nasıl bir farklılık yaratıyorsu-
nuz? 

Uçtan uca insan kaynakları süreçlerini
harika bir çalışan deneyimine dönüştüren ve
oluşan verileri yapay zeka ve makina öğ-
renmesi altyapısında analiz edebilen tek plat-
formuz. Geleceğin şirketlerinin insan kay-
nakları dünyasında yeni bir yaklaşımı tem-
sil ettiğimizi düşünüyoruz.

İş ve gelir modeliniz nedir?
Sistemimize dahil olan şirketlerimizde

tüm entegrasyon süreçlerini ücretsiz olarak

bizler yönetiyoruz. Çalışan basına şirket bo-
yutuna bağlı olarak aylık kişi başı 1-3 USD şek-
linde ücretlendiriyoruz. Şirketler tüm sü-
reçlerini tek bir platformda topladıkları gibi
fazladan bir bütçe değil, var olan bütçele-
rinden önemli ölçüde tasarruf sağlıyorlar. 

Hangi şirketlerle çalıştınız bugüne kadar?
Bugün çok genç bir şirket olmamıza rağ-

men ülkemizin önde gelen vizyoner firmaları
ile hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. Önce-
likle sayabileceklerim arasında Kordsa, De-
cathlon, Nike, Anadolu Motor, Isuzu, Koçtaş,
BNP Cardiff, Suwen, Evyap yer alıyor. 

2018 yılında ne kadar büyüdünüz? 2019
büyüme hedefiniz nedir?

2018 yılı bizim ilk ticari yılımızdı. 2019
ve sonrasında her sene yüzde 100 ve üzeri
büyüme planımız var. Önümüzdeki beş yıl için
projeksiyonumuzu hazırladık ve şu anda bu
doğrultuda devam ediyoruz.

Yurtdışına açılma planınız var mı? 
Beraber çalıştığımız global firmaların da

desteği ile beklediğimizden erken yurtdışına
açılmak durumunda kaldık. Londra ofisimi-
zi açmaya hazırlanıyoruz ve İngiltere’de de
hizmet vermeye başlayacağız. 2020 ve 2021
yıllarında özellikle Türkiye ve İngiltere pa-
zarlarına ağırlık vereceğiz. 2022 yılı itibari ile
diğer beş Avrupa ülkesinde de ofis açma pla-
nımız mevcut.

Yurtdışı hedeflerinizden bahsedebilir
misiniz? 

2025 yılı itibari ile Türkiye dahil altı ül-
kede faaliyet gösteren, Türkiye’den çıkmış ça-
lışanlar için daha iyi çalışma ortamları yö-
neticiler için daha verimli is sonuçları üreten
önemli bir teknoloji firması olma arzusun-
dayız ve tüm planlarımızı bu doğrultuda ya-
pıyoruz. Öncelikle Türkiye’de başarı hikaye-
si yazdığımız firmaların global ayaklarında et-
kin bir şekilde var olmayı amaçlıyoruz. Bu
önemli deneyim ve beraberinde gelen bağ-
lantılar bizi birçoklarıyla farklı pazara hazır-
layacaktır.

EMRAH ERTÜRK
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Türkiye’de otomotiv ekosisteminin dijitalleş-
mesine öncülük etmek amacıyla 2017 yılının
Şubat ayında bir grup girişimci tarafından ku-
rulan Garaj Sepeti, oto galeri, oto tamir, oto
kuaför, oto ekspertiz gibi işletmelerin dijital or-
tamda kendilerini tanıtmasını sağlayan bir plat-
form. Mehmet Çelikol liderliğinde Engin Öz,
Burhan Işık, Serdar Temel, Emrah Şener ve Çiğ-
dem Dalyan tarafından kurulan Garaj Sepeti,
hem işletmelerin hem de tüketicilerin hayatı-
nı kolaylaştıracak çeşitli teknolojiler ve ürün-
ler geliştiriyor. Kullanıcıların ikinci el araçla-
ra, tamircilere, oto kuaförlere ve ekspertiz nok-
talarına kolayca ulaşmalarına; onlara anlık me-
sajlaşma ile sorular sorabilmelerine ve rezer-
vasyon yapabilmelerine aracı olan şirket,
‘Garaj Kit’ ürünleri ve ‘Garaj Life’ içerikleriy-
le araç sahiplerine ve sürücüleri destekliyor.

“Hedef 20 bin KOBİ”
Şehirlerarası bir yolda arabasının lastiği-

nin patlaması sonrasına yaşadığı sıkıntılardan
hareketle Türkiye otomotiv pazarındaki diji-
talleşme ihtiyacının farkına vardığını anlatan
Garaj Sepeti CEO’su Mehmet Çelikkol, “Garaj
Sepeti KOBİ ürünleri otomotiv sektöründeki iş-
yerlerinin internette dükkan açmak, haritala-
ra entegre olmak, Facebook-Google reklamları
vermek gibi pek çok dijital ihtiyaçlarını karşı-
lamalarını sağlıyor. Bu işyerleri ile de Taşıt.com,
Araba.com platformlarında sürücüler ile bu-
luşturuyor” diye konuşuyor. Türkiye’deki oto-

Kullanıcıların ikinci el araçlara, tamircilere, oto kuaförlere ve ekspertiz noktalarına kolayca
ulaşmalarını sağlayan dijital platform Garaj Sepeti, kuruluşundan bu yana geçen 2,5 yılda
otomotiv ekosistemindeki 5 bini aşkın KOBİ’nin üye olduğu dev bir mecraya dönüştü. Garaj
Sepeti CEO’su Mehmet Çelikkol, “Tamir, kuaför gibi KOBİ’lerle birlikte 300 bine yakın KOBİ’nin
orta vadede 20 binini  dijitalleştirmeyi hedefliyoruz” diyor. 

Aram Ekin Duran / eduran@ekonomist.com.tr

‘Garaj Sepeti’ ile 20 bin
KOBİ’ye ulaşacak 

“Yurtdışında öncü olabiliriz” Türkiye’nin internetin yaşattığı değişim
açısından bölgesinde öncü bir ülke olduğunu vurgulayan Mehmet Çelikkol, şöyle
konuşuyor: “Toplumumuzun dijital dünyaya adaptasyonunu Avrupa’nın bile
ötesinde görüyorum. Balkanlar, Karadeniz’in kuzeyi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya
bakarsak Türkiye bu bölgede dijital dönüşümde önde giden ülkelerden. Bu
ülkelerdeki internet hizmetlerini ve dönüşümü yakından inceledik ve otomotivde
Türkiye’den çıkan bir platformun bölgeye öncülük yapacağını görüyoruz. Yemek
Sepeti’nin Arnavutluk’tan Rusya’ya hatta Suudi Arabistan’a uzanan hikayesinin
benzerinin Garaj Sepeti ile yaşanacağını düşünüyoruz.” 

motiv ekosisteminde 30 bine yakın oto
galeri bulunduğunu, Garaj Sepeti’nin
bir yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık 5 bin
KOBİ üyeye sahip olduğunu kaydeden
Çelikkol, “Tamir, kuaför gibi KOBİ’ler-
le birlikte 300 bine yakın KOBİ’nin or-
ta vadede 20 binini  dijitalleştirmeyi
hedefliyoruz” diyor. Kurulduktan son-
raki bir yıl içinde Türkiye’nin önemli ya-
tırımcılarından dört yatırım aldıkları-
nı ve sektörün önde gelen üç oyuncu-
larından Tasit.com, Datamotiv ve Ara-
ba.com’u satın aldıklarını dile getiren
Mehmet Çelikkol, “KOBİ’ler için geliş-
tirdiğimiz ürünümüzle pazar lideri ol-
duk. Veri çözümlerimiz ile bu alanda
otomotiv sektörüne en geniş veri hiz-
metini sunar hale geldik. Alanında uz-
man iş arkadaşlarımızı sektörün önem-
li oyuncularından transfer ettik” şek-
linde konuşuyor. MEHMET ÇELİKKOL
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15 yıldır sigorta sektöründe çalışan Selcen Gür,
girişimci ruhuna kulak veren bir profesyonel.
Turizm sektöründe danışmanlıktan çevirmen-
liğe kadar pek çok farklı alanda işler yapan Gür,
ardından aile şirketi Doğan Sigorta’da çalış-
maya başlıyor. 15 yıl sigorta sektöründe çalı-
şan Gür, 2014 yılında içindeki sese kulak ve-
rerek Tara Kitap’ı kuruyor. Çevirmenlik yaptı-
ğı dönemde kendi yayınevini kurmayı hayal et-
tiğini söyleyen Gür, “Yıllar içinde bazı kitap-
ları okurken keşke Türkçesi de olsa daha çok
kişi okusa diye düşünürdüm. Bunun için bir ya-
yınevim olması gerekiyordu ama Türkiye’de tek
başına böyle bir işe kalkışmak pek akıl işi de-
ğildi. Halen de değil ama bu isteği daha fazla
bastıramadım ve açıkçası duygularımla hare-
ket ederek 2014 yılında Tara Kitap’ı kurdum”
diyor.

Fijital kitap yayınladı
Kadın okura odaklanan Gür, motivasyon,

ilişkiler, evlilik, ayrılık ve annelik gibi konularda
yayınlara öncelik verdi. Son olarak ise Türki-
ye’nin ilk fijital romanı ‘Dolunay Kırmızısı’ ya-
yınlandı. “Fijital” kelimesi fiziksel ile dijital de-
neyimin birleşmesi anlamında kullanılıyor. Fi-
jital kitabı hem fiziksel olarak okuyabiliyor-
sunuz hem de içindeki kare kodları akıllı te-
lefonunuza okuttuğunuzda dijital olarak vi-
deolarını izleyebiliyorsunuz. Böylelikle aynı an-
da hem klasik okura hem de yeni nesile hitap
etme şansı yakaladıklarını söyleyen Gür, “Tek-
nolojik gelişmeler ve sosyal medyadan dola-
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yı görsel içerikler ve videolar gençlerin daha
fazla ilgisini çekiyor. Biz de buradan yola çı-
karak kitabın içine kısa filmler yerleştirerek
gençlerin dikkatini çekmek istedik” diyor. 

15 yıldır sigorta sektöründe çalışan Selcen Gür, 2014 yılında hayalinin peşinden giderek
Türkiye’de ilk kez, fiziksel ile dijital deneyimin birleşmesi anlamına gelen ‘fijital kitap’ı yayınlayan
Tara Kitap’ı kurdu. Yayıncılık sektöründe farklılık yaratma fikriyle yola çıktıklarını söyleyen 
Gür, yayınevini yurtdışına açacaklarını söylüyor. 

Ayşegül Sakarya Pehlivan / asakarya@ekonomist.com.tr

Türkiye’nin ilk ‘fijital 
kitap’ını yayınladı

Görme engelliler için kitap Geçtiğimiz yıl Tara Kitap, Marka
Konferansı’na katıldı ve bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. Standa
kurdukları özel stüdyolarda katılımcılar ‘Ses Ver İlham Ver’ kitabından birer sayfa
okudular ve bu ses kayıtlarını görme engellilere hediye edildi. Bu kitap alanlarında
önde gelen isimlerin kendi yazdıkları ilham hikayelerinden oluşuyordu. Kitabın
satış gelirini de Altı Nokta Körler Vakfı’na bağışlandı. Bunun dışında Tara Kitap
Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’nın destekçisi. Şiddet gören kadınlarla ilgili
kitapların geliri de bu hatta bağışlanıyor. Öte yandan da kendisinin de birey olarak
bu hattı desteklemek için ‘Mor Gözyaşları’ isimli bir şarkının sözlerini yazdığını ve
bestelediğini söyleyen Gür, “Bu şarkı dijital platformlarda indirildiğinde gelirinin
Acil Yardım hattına bağışlanması için bir mekanizma kurduk” diyor.

Yurtdışına açılacak
Bu fijital romanı hayata geçirebilmek, da-

ha doğrusu romanda geçen sahnelerin kısa
filmlerini çekmek için 50 kişilik bir prodüksi-
yon ekibi çalıştı. Beş farklı mekanda üç gün üç
gece çekim yapıldı. Profesyonel tiyatro oyun-
cuları ve çocuk oyuncular çekimde yer aldı. Ta-
ra Kitap yayıncılık sektöründe farklılaşarak bü-
yümek istiyor. 2019’da da şirketin önceliği az
ve öz sayıda kitap projesi üreterek farklılık ya-
ratmak olmuş. Gür, yayınevini yurtdışına aç-
maya hazırlanıyor. Azerbaycan Tara Kitap’ın
açılmayı planladığı ülkeler arasında yer alıyor.
Bu konuda hazırlık ve ön araştırma devam edi-
yor. Önümüzdeki yıl bu konuya daha çok eği-
leceklerini söyleyen Gür, “Bir de Yunan bir ya-
zarın yazdığı kitabı ocak ayında ilk kez biz Tür-
kiye’de yayımlayacağız. O kitabımızın hakları
için Yunanistan’daki yayınevleriyle görüşürken
Türk yazarlarımızın kitaplarını da tanıtacağız”
diyor.
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İş kadını İnci Özkul, bölgesel et-
kinlik yaratmak, kadın ve genç-
lerin girişimciliğini desteklemek
üzere sinerji yaratacak bir sos-
yal girişimcilik çalışmasını ha-
yata geçirdi. Bu kapsamda 200
bin TL’lik bir yatırımla mart
ayında Ümraniye’de Bir Lokal’i
kurdu. Yine kendisi gibi kadın
emeğine önem veren iş kadın-
larının desteği ile burada kadın
girişimcileri desteleyecek se-
minerler ve paneller düzenle-
niyor. Her ay yazarlarla sohbet
ve imza günleri düzenleniyor.

İnci Özkul, Marmara Üni-
versitesi (M.Ü) İşletme Fakültesi’ni bitirdik-
ten sonra ODTÜ Felsefe bölümünde okudu.
Daha sonra Uluslararası Endüstri ve Ticaret
Bankası’nda ihracat bölümünde çalışmaya
başladı. Aynı yıllarda M.Ü. İngilizce İşletme
Fakültesi Örgütsel Davranış Bölümü’nde yük-
sek lisansımı bitirdi. Araştırma için gittiğin
Londra’dan döndükten sonra Garanti Ban-
kası’nda MT programı çerçevesinde o zaman
adı Personel Müdürlüğü olan departmanda
uzman yardımcısı olarak çalıştı. Uzun yıllar
çeşitli bankalarda eğitimden, organizas-
yondan, İK’dan sorumlu yöneticiliği yaptı.
2000 yılında bankacılık finans sektöründe-
ki krizle beraber altı bankanın birleştirilmesi

Uzun yıllar IK yöneticiliği yaptıktan sonra Avea Yönetim ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı’nı
kuran İnci Özkul, sosyal girişime yöneldi. Ümraniye’de Bir Lokal’i kuran İnci Özkul, “Bölgesel
etkinlik yaratıp kadın ve gençlerin girişimciliğini destekleyecek sinerji oluşturacak bir ortam
hazırlamayı hedefledim” diyor.

Levent Gökmen Demirciler / lgokmen@ekonomist.com.tr

Girişimci kadın ve
gençleri destekliyor 

Bir Lokal’in kuruluş öykü-
sünden bahseder misiniz? 

Farklı yeteneklere sahip
farklı konularda başarılara im-
za atmış, bununla beraber iyi ni-
yetli, birbirine destek, başkala-
rının farkında olan ve çevre-
sinde ihtiyacı olanlara fayda
sağlayan her biri farklı aynı za-
manda farklı STK’ların üyesi ka-
dınlar topluluğunun içindeyim.
Büyük bir mutluluk Benjamin
Button kadınları içinde olmak.
Her kadının kendine has bir hi-
kayesi var bunun yarattığı si-
nerji bizlere yeni ve daha güzel

şeyler yapma duygusu ve enerjisi veriyor. Bir
Lokal de böyle duygular ile bu yılın mart
ayında kuruldu. Benjamin Button bana ilham
oldu. Bir Lokal de biz bir sosyal girişimcilik
örneği geliştirmeye çalışıyoruz. Kadınlara ve
gençlere pozitif ayrımcılık yapmaya çalışı-
yoruz. 

Böyle bir girişim yapmaktaki amacınız
nedir?

Bu sosyal girişimi yapmaktaki amacımız,
hedef girişimci kitlemizin iş kurma ve yü-
rütme konularında bilgi ve becerilerini ve gi-
rişimcilik ekosistemi arasında işbirliğini ge-
liştirmek, iş geliştirme platformu oluşturmak.
Yeni kurulan işletmelerin en kırılgan ol-

komisyonunda görev aldı. 2001 yılı Mayıs
ayında bu görevinden ayrılıp Avea danış-
manlık şirketini kurup yönetici ortağı olarak
çalışmaya başladı. Yerli markaların yanı sı-
ra global şirketlere kamu kurumlarına
OSB’lere, sanayi odalarına, bankalara da-
nışmanlık ve eğitim desteği verdi. 2012 yı-
lında Avea Executive ayrı şirket olarak ya-
pılanmasını tamamladıktan sonra Avea In-
terim ve Avea Executive’in çalışmalarına de-
vam ediyor. Beykent Üniversitesi’nde dok-
tora tezi için, kadın girişimciliği ve istihda-
mının artmasına Kadın odaklı STK’ların et-
kisini araştırıyor. Sosyal girişimci İnci Özkul
ile çalışmalarını konuştuk:
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dukları dönemde başarı sağlayacak sistemin
kurulmasını ve sürdürülmesini sağlayarak
hem ekonomik hem de sosyal olarak güç-
lenmesini hedefliyoruz. Ötekileştirmeyi ka-
dın ve gençlerde kırmak ve ayrıca ev ha-
nımlarının çocuklarına yönelik etkinlikler de
yaparak annelerin bilgi sahibi olması için de
uğraşıyoruz. 

Lokalde ne gibi çalışmalar yapıyorsu-
nuz? 

Konvansiyonel veya teknolojik diye
ayırt etmeden kişi ve gruplara ücretsiz ça-
lışma ve/veya toplantı yapma imkanı sağlı-
yoruz. Bir Lokal’in tek gelir kaynağı verdiği
kafe hizmeti. Gönüllülerimiz ile Ümraniye’de
çevre için sosyal ve kültürel anlamda des-
tek olmaya ve girişimciliği desteklemeye ça-
lışıyoruz. Yeni nesil, kendi yaşam biçimleri
için girişimciliği daha çok tercih etmeye baş-
ladı. Bunda girişimcilik konusunda destek-
lerin artmasının da etkisi var. Önümüzdeki
yıl Bir Lokal ve Benjamin Button daha etkin
çalışacak birlikte gerçekleştireceğimiz plan-
lanan projelerimiz var. Örneğin kadın ve/ve-
ya genç yazarları desteklemek bunlardan bi-
ri. Onlarında girişimci olduğunu düşünüyo-
ruz ve ilk yazarımız Seda Kaya Güler kitap-
larını 3 Ağustos da imzaladı. Benjamin But-
ton kadınlarının çalıştığı STK’lar ile işbirlik-
lerimiz olacak projeler geliştiriyoruz. Giri-

şimcilerin ürünlerini ücretsiz teşhir edip sa-
tışa sunmalarına da olanak sağlıyoruz. 

KOBİ’ler ve girişimciler için de çalış-
malarınız var. Bunlardan bahseder misiniz?

KOBİ ve yeni girişimcilerin ilk dönem-
de  pazarlama, finansman, yönetim, üretim,
tedarik ve AR-GE konularında yetkinlik sa-
hibi danışman ağıyla seminerler, paneller
gerçekleştiriliyor. İşletmelerin ihtiyaç duy-
dukları en önemli eksikliklerden nitelikli in-
san gücü yetersizliği, sermaye orantısızlığı,
finansal kaynak erişimi, organize olamama,
misyon ve vizyon eksikliği noktalarda des-
tek veriyoruz. Kadın ve genç girişimciliğinin
gelişmesi için yasal altyapıyı desteklemek ve
teşvik etmek için arada köprüler kuruyoruz.
Yeni ve küçük girişimcilerin ürettiklerini de

“Kadınlar daha çok çalışmak zorunda”
Kadınların iş hayatına katılımı, yönetim kademelerinde daha fazla yer
alınmasında gözlemlediğiniz sorunlar nelerdir? 
Bu konuda söyleyecek o kadar çok şey var ki bence en büyük sorun kadın hangi
sektörde olursa olsun yönetim kademelerine yükselmek için erkekten çok
çalışmak zorunda. Cam tavan sendromundan sosyal sermaye konusunda
erkeklerin daha baskın olmasından da bahsedersek kadınların ne büyük bir sırt
çantasıyla yaşadığını siz düşünün. Ayrıca kadınların üzerine aile, anne baba,
çocuklar, hastalıklar evde ki sorumluluklar yükleniyor. Bu durumda kadınların bu
kadar çok ve farklı konuya hakim olması hepsini en iyi şekilde yapmaya çalışması
ciddi problemler yaratıyor. Dijital çağın bu problemleri biraz törpülediğini kadın ve
erkeği eşitlediğini düşünmek istiyorum. 

lokalimizde ücretsiz teşhir ederek satışa su-
nuyoruz. Çok amaçlı ücretsiz olarak sundu-
ğumuz toplantı salonumuzda her türlü eği-
tim, tanıtım, sunum, rehberlik, mentörlük ve
atölye çalışmaları yapıyoruz. Bir Lokal,
metroya çok yakın konumu ile rahatlıkla ula-
şabileceği kolaylığa ve konfora sahip olarak
organize edildi. Sosyal sorumluluğumuzu
fonlamak ve gelir elde etmek amacıyla ke-
yifli ve lezzetli bir kafeye sahip. Ürünlerin
sağlıklı olmasına azami dikkat ve özen gös-
teriliyor. Çalış, Öğren, Üret ve  Ürettiğini Sat
mottosu ile yepyeni bir iş geliştirme plat-
formu sunan Bir Lokal daha aktif olabilmek
ve farklı bölgelere de bu sosyal girişimcilik
modelini taşıyabilmek için diğer tüzel kişi-
liklerden destek bekliyor.

İNCİ ÖZKUL
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YENİ EKONOMİ 2.0

Basılı gazeteleri, basılı
dergileri, FM radyo kanallarını
ve çanak anten ile alınan TV
kanallarını ‘geleneksel medya’
kategorisinde değerlendirmek
mümkündür. Ülkemizde bazı
gazetelerin basılı
versiyonlarına son verdiğine,
sadece internet üzerinden
yayınlarına devam ettiğine
hep birlikte şahit oluyoruz.
Aynı durum TV kanalları için
de söz konusudur. Bugün
Türksat uydusunda yer
almayan bir çok internet
tabanlı TV kanalını
bilgisayardaki tarayıcı
üzerinden izleyebiliyoruz. En

tüketilip sonra unutulan bir
komodite halini almıştır.

Yeni medyada
sektöründeki gelişmeleri takip
etmek için her sene ziyaret
ettiğim IBC fuarını geçtiğimiz
hafta Amsterdam’da tekrar
ziyaret ettim. Türkiye’den
fuara ziyaretçi olarak giden
kişi sayısı oldukça yüksekti.
Fakat üzülerek ifade etmem
gerekir ki, fuarda stand açan
1.700 şirketten sadece 5
tanesi Türk şirketiydi.
Umuyorum ki yakın gelecekte
bu sayının arttığına şahit
oluruz.

Bu ayki yazımda IBC2019
fuarında edindiğim bilgileri ve
fuardan izlenimlerimi sizlerle
paylaşmak istedim. Yazımın
yeni medya sektörüyle ilgili
farkındalığınızın yükselmesine
katkı sağlayacağını
düşünüyorum.

� Türkiye’de Netflix,
BluTV, PuhuTV, Tivibu gibi
şirketler tarafından sunulan
dijital yayın hizmetlerine
abone olan kişi sayısı henüz 10
milyonun altında. Dünya
genelinde ise 750 milyon
kişinin her ay en az bir defa
benzer hizmetleri kullandığı
tahmin ediliyor. Netflix 150
milyon abone ile bu pastanın
20%’sine sahip durumda.
Şirketler abonelerine
sundukları içeriklerde
farklılaşarak rekabet avantajı

Cem Ener
Kurucu Ortak
BUBA Ventures

geniş kapsamlı tanımına göre,
‘yeni medya’ internet
üzerinden servis edilen tüm
yazılı, sesli, görüntülü,
interaktif içerikleri
kapsamaktadır. Örneğin
YouTube, Dailymotion, Vimeo
gibi platformlar birer yeni
medya oyuncusudur. Bir
yanda teknolojik gelişmeler
yaşanırken, diğer yanda
insanların içerik tüketim
alışkanlıklarında da ciddi
değişiklikler meydana
gelmiştir. Farklı platformlar
üzerinden günün her anı yeni
içerik yağmuruna tutulan
bireyler için içerik bir defa

‘YENİ MEDYA’ 
GİRİŞİMCİLİĞİ 
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yakalamaya çalışıyor. Örneğin
Netflix önümüzdeki 5 yıl
boyunca Seinfeld dizisini
yayınlayacak tek platform
olmak için dizinin
yapımcılarına 500 milyon
Dolar ödeme yaptı.

� Türkiye’de halkımız
yüksek kalite TV yayınlarıyla
tanışmakta malesef çok geç
kaldı. Hanelerin çoğunda hala
tüplü televizyonlar (CRT)
bulunuyor. Yayınlar genellikle
çanak anten ile alınıyor ve her
evde bir ‘uydu alıcı’
bulunuyor. Halbuki dünya 8K
kalitesinde yayınlara geçiş
yapıyor. Örneğin, Japonya’nın
devlet kanalı NHK 24 saat
yayın yapan bir 8K TV
kanalına sahip. Samsung,
Huawei, Sony gibi şirketler 8K
görüntü kalitesinde geniş
ekran TV’lerini piyasa sürüyor.
Bireysel kullanıma yönelik
uydu alıcı üreten şirketlerin
sayısı gittikçe azalıyor. Uydu
alıcıların yerini ‘set top box’
ismi verilen, internete
bağlanan, HDMI girişine sahip
TV’lere görüntü aktarabilen
multimedya cihazları aldı.
Uydu alıcıdan set top box’a
geçiş yapmayı başarmış
üreticiler hala ayakta duruyor.
Örneğin fuarda Türkiye’den
Redline şirketinin set top box
cihazlarını tanıttığını görmek
beni çok mutlu etti.

� Norveç’in Bergen
şehrinde (Media City Bergen),
Belçika’nın Brüksel şehrinde
(Mediapark Brussels) ve
Dubai’de (Dubai Media City)
binlerce firmaya ev sahipliği
yapan yeni medya şehirleri
bulunuyor. Yeni medya
girişimcilerimizin yurtdışında
yeni iş ortakları edinmek için
bu üç şehre odaklanmalarını
tavsiye ediyorum. Diğer
yandan, bu şehirler IBC2019
fuarında stand açarak yeni

medya girişimcilerini
ülkelerinde iş yapmaya davet
ediyorlar. Türkiye’nin jenerik
teknopark konseptinden yavaş
yavaş uzaklaşması ve sektör
odaklı kümelenmelere
başlangıç vermesi için bu
şehirler iyi örnekler olarak
analiz edilebilir.

� Yeni medya
ekosistemine girişimci olarak
giriş yapmak için kesinlikle
geç değil. Hatta bence en
doğru zamandayız. Yeni
medya ekosistemi içerisinde
birçok alt kategori oluşmaya
başladı. Bu alt kategorilerden
birine odaklanarak sizin de
ekosistemde erken pozisyon
almanız mümkün. Yerli
teknoloji şirketlerimizin yeni
medya şirketlerinin ihtiyaç
duyduğu çözümleri
araştırmalarında büyük fayda
var. Örneğin Türkiye’de
Dorabase veri merkezi
şirketinin Netflix vb.
şirketlerin kullanımına yönelik
hazırladığı VUCOS ‘platform-
as-a-service’ ürünü bunun en
güzel örneklerinden biri. Diğer

yandan, kendi çözümünü
geliştirmekte zorlanan
girişimciler için ise cazip
koşullarda temsilcilik
fırsatları bulunuyor. Global
yeni medya şirketlerinin
birçoğunun henüz Türkiye’de
iş ortakları bulunmuyor.
Yabancı markaların
Türkiye’de temsil edilmesi
konusunda tecrübesi olan
girişimcilerin yeni medya
alanını da incelemesinde,
global şirketlerin Türkiye
temsilciliklerine talip
olmasında büyük fayda var.
Ek olarak, yeni medya
ekosistemi sadece cihaz,
yazılım ve içerikten ibaret
değil. Bu ekosistem
geleneksel tüm işlerle işbirliği
halinde. Örneğin içerik ve
yayın haklarının yönetilmesi
konusuna odaklanan hukuk
danışmanları şu anda tüm
dünyada büyük rağbet
görüyor. Ülkemizde avukatlık
mesleğini sürdüren kişilerin
yeni medya etrafında
uzmanlık inşa etmeleri ve bu
alandaki fırsatları
değerlendirmeleri mümkün.
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KOBİLGİ

Bu ayki yazımızda girişimcilerin iş
kurma aşamasında en fazla sordukları
sorulardan birini tartışmaya
çalışacağız. İş kurarken sermaye
şirketi olarak mı yoksa şahıs işletmesi
olarak mı faaliyete devam etmeliyiz?
Baştan şunu belirtelim bu sorunun
doğru cevabı her girişimci için farklı
şekilde olabilecektir. Bizim amacımızı
her iki durumun da olumlu ve
olumsuz yanlarını ortaya koyup
girişimcilerin bu konuda fikir
edinmelerini sağlamaktır. Konuyu
birkaç boyutuyla birlikte ele almaya
çalışacağım. Birincisi hukuki boyutu,
ikincisi vergisel boyutu, üçüncüsü
finans kuruluşları ile ilişkiler,
dördüncüsü de ticari sınırlar konusu.

Hukuki Boyut
Girişimcinin şahıs işletmesi ya da

sermaye şirketi olarak faaliyetlerini
sürdürme seçeneği hukuken farklı
sonuçlar doğurabilmektedir. Eğer bir
girişimci şahıs işletmesi olarak ticari
faaliyetine devam etmek isterse,
ticari işletme olarak bu faaliyeti
yapabilmektedir. Ticari işletmenin
sahibi genellikle gerçek kişidir. Ticari
işletmedeki bu gerçek kişiye tacir adı
verilmektedir. Tacir, ticari
işletmesinin tüm borçlarından kendi
mal varlığı ile sınırsız sorumludur.

Ancak girişimci sermaye şirketi
kurduğunda faaliyetlerinin şirket
tüzel kişiliği altında devam
ettirebilmektedir. Bu durumda tacir
sermaye şirketinin kendisidir.
Uygulamada en fazla öne çıkan
sermaye şirketi şekli limited ve
anonim şirkettir. Yeni Türk Ticaret
Kanunu (TTK) ile birlikte limited ve

Kuruluş sözleşmelerinde her iki şirket
türü arasında önemli bir fark
mevcuttur. Limited şirketlerde ortaklar
esas sözleşmede kendi aralarındaki
ilişkileri düzenleyebilmektedir. Ancak
anonim şirketlerde ortakların ana
sözleşme ile kendi aralarındaki ilişkileri
düzenlemeleri söz konusu değildir.

Şirketler açısından hukuken mevcut
olan fakat bu zamana kadar
uygulanmayan sermaye şirketlerinde
kamu denetimi de hem Yeni TTK’da

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

anonim şirketler arasındaki fark
uygulama açısından azaltılmıştır ama
yine de farlılıklar vardır.

Anonim şirkette, şirketin kamu
borçlarından ötürü ortaklar değil
Yönetim Kurulu sorumludur. Limited
şirkette ise şirketin kamuya olan
borçlarından dolayı şirket ortakları
payları oranında sorumludurlar.

Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesi ile
limited şirketlerde anonim şirketler gibi
hisse senedi çıkarabileceklerdir.

SERMAYE ŞİRKETİ Mİ
KURALIM, ŞAHIS

İŞLETMESİ Mİ OLALIM?
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Kobilgi

zahmetli hem de süreç alan bir
durumdur.

Vergisel Boyut
Ülkemizdeki vergi kanunları

açısından gerçek kişiler Gelir Vergisi
Kanunu’na göre
vergilendirilmektedir. Limited ve
anonim şirketler ise sermaye
şirketleri olmaları nedeniyle
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre
vergilendirilmektedir.

Gelir Vergisi mükellefi bir şahıs
işletmesinde vergi hesaplanırken
şahsın tüm gelirleri üzerinden tek bir
beyanname verilmektedir. Yani şahıs
ticari faaliyetlerinin yanı sıra, kira,
ücret, menkul sermaye iradı,
gayrimenkul sermaye iradı, değer
artış, arizi kazanç gibi gelir unsurları
da varsa bunları da beyan edip
birlikte vergisini ödemek zorundadır.

Yine Kurumlar Vergisi mükellefi
bir şirkete ortak olan gerçek kişinin
dağıtılan kardan aldığı kar payı
belirli tutarları aşmadığı sürece ve
başkaca bir gelir unsuru yoksa
beyanname vermek zorunluluğu
bulunmamaktadır.

• Ortağın eline geçen kar tutarı
ve şirketin ödediği stopaj toplamının
yarısı her yıl değişen Menkul
Sermaye İradı beyan sınırını aşıyorsa
(2012 yılı için 25.000.-TL) ortak
tarafından ayrıca Gelir Vergi
beyannamesi ile beyan edilip, vergi
dilimine göre vergilendirilir. Şirketin
kestiği stopaj hesaplanan gelir
vergisinden mahsup edilir.

Şahıs İşletmesi ve Gelir Vergisi:
Şahıs işletmesi sahibi
Ticari/Zirai/Mesleki Kazançları ve
diğer gelirleri üzerinden
vergilendirilmektedir. Bu kazançlar
artan oranlı vergiye tabi
tutulmaktadır. Vergi oranları % 15 ile
% 35 arasındadır.

Şirket ve Kurumlar Vergisi:
Sermaye Şirketlerinde kurumlar
vergisi oranı % 20’dir. Şirketlerin
vergiye tabi kazançları üzerinden
hesaplanan kurumlar vergisi ilk
aşamadaki vergi olup, eğer şirket kar
dağıtırsa ortaklar belli miktarların
üzerindeki kar payları için ayrıca
Gelir Vergisi’ne de tabi tutulmaktadır.

hem de ikincil mevzuatta yerini
bulmuştur. Buna göre tüm sermaye
şirketleri Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nın denetimine tabidir. Bu
denetim şahıs işletmelerinde mevcut
değildir. Bu denetim sermaye
şirketlerinde çok kapsamlıdır. Bakanlık
istediği takdirde şirketin ticari ilişkide
olduğu diğer şirketlerden de belge ve
bilgi isteme hakkına sahiptir.

Ayrıca Yeni TTK ile tüm sermaye
şirketlerine bağımsız denetim
gelmişken, bu durum yapılan bir
değişiklikle bağımsız denetime tabi
şirketler Bakanlar Kurulu Kararı ile
belirlenecektir. Bugün için hangi
şirketlerin bağımsız denetime tabi
tutulacağı hala belirsizliğini
korumaktadır.

Ticari hayatın sonlandırılması
işletmenin tasfiyesi anlamını
taşımaktadır. Şahıs işletmelerinde tacir
gerçek kişi olduğundan tasfiye çok
daha kolaydır. Ancak sermaye
şirketlerinde tacir tüzel kişilik
olduğundan tasfiye süreci hem

Finans Kuruluşları ile İlişkiler
Finans kuruluşları ile ilişkiler

açısından şirket olarak faaliyette
bulunmak şahıs olarak faaliyette
bulunmaktan daha prestijlidir. Ancak
teminatlandırma aşamasında şirketin
teminatlarının yetersiz kalması,
üretim hacmi, çalışan sayısı, ciro ve
diğer unsurları çok yüksek olan bir
şirketin bilançosunun çok zayıf olduğu
ya da güvenilir olmaması
durumlarında finans kuruluşları
ortakların şahsi teminatlarını da
isteyebilmektedir. Bu durumlarda
ortaklar şirkete yeteri kadar varlık
koymamışlar veya varlıkları kendi
şahısları üzerinden şirkete
kullandırıyorlar yorumu
yapılabilmektedir.

Ticari Sınırlar
Yasal olarak bir engel

olmamasına rağmen özellikle yurtdışı
ile iş yapacak, ihracat ve/veya ithalat
potansiyeli olan işletmelerin sermaye
şirket olarak faaliyetlerine devam
etmeleri yurtdışındaki güvenilirlikleri
ve iş yapabilirliklerini olumlu
etkileyecektir. Hatta birçok yabancı
firmanın Türkiye’de işletmelerle
bayilik, isim hakkı gibi anlaşma
yapmaları için ön şart sermaye şirket
olarak faaliyetini sürdürmesi
olabilmektedir.

Aslında sermaye şirketi kurma ve
faaliyetlere sermaye şirketi olarak
devam etme işletmenin sürekliliğinin
olabileceğinin bir göstergesi kabul
edilmektedir.

Sonuç olarak tüm bu açıklamalar
her işletmede ve her ticari faaliyette
farklılık gösterebilmektedir.
Girişimcilerin bu durumu hukuk
müşavirleri ve mali müşavirleri ile iyi
değerlendirip faaliyetlerine devam
etmelerinde fayda vardır.

Ülkemiz ekonomisinin dünyada ilk
10 ekonomi arasına girebilmesi için
küçük ve orta ölçekli işletmelerin
faaliyet hacimlerinin ve ekonomik
değerlerinin yükseltilmesi
gerekmektedir. Bunun yolu da
girişimcileri bilinçlendirmek ve
sürdürülebilir bir ekonomi için
sürdürülebilir ve büyüme potansiyeli
olan işletmeleri desteklemektir.
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MAL TALEP

ABD
Firma Adı: Shishli Dış Ticaret

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

Firma Adı: Anatolia Group Limited
Partnership

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

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

Firma Adı: Anatolia Group
Limited Partnership

Adres: 30 E. Georgia St. #414
Indianapolis, IN
Yetkili Kişi: Arif Uğur - Managing
Partner
Tel: +1.317.478-0896
e-mail: info@anatoliadefense.com 
ABD, Indianapolis’de mühendislik,

geliştirme, imalat, onarım ve lojistik
alanlarında müşterilerinin ihtiyaç
duyabilecekleri her konuya çözüm
getirmek için kurulmuş olan ve gelişmiş
bir uluslararası ağa sahip olduğu
belirtilen Anatolia Group LP Şirketinin;
yeni kurulan ve henüz bir finans
direktörü istihdam etmemiş şirketler için
de bir dizi dış kaynaklı finansal
danışmanlık hizmeti sunduğu bildiriliyor.
Şirketin finansal hizmetler danışmanlık
grubunun, finansal çözümler ve ihtiyaçlar
doğrultusunda IPO hazırlığı, denetim
hazırlığı, tahakkuk muhasebesine
dönüştürme, iç kontrol ve altyapı, gelir
tanıma, tahakkuk muhasebesi, birleşme
ve satın alma (M & A) desteği, şirket
işlerinin tersine dönmesi ve çözünmesi
durumlarında destek hizmetleri sunduğu
belirtiliyor. 

Yurtdışından
25 işbirliği teklifi

3

2

Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’ne (TOBB) ağustos ayı
içerisinde farklı ülkelerden
birçok işbirliği teklifi geldi.
Sizler için 25 farklı işbirliği
çağrısını derledik. 

1
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BULGARiSTAN
Firma Adı: Pharma Vet Ltd.–Shumen

Tel: +359.54.801-215
Cep Tel: +359.897.906618
e-mail: farma_vet@abv.bg 
Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçiliği, Ticari
ve Ekonomik İlişkiler Ofisi tarafından;
veteriner ilaçları ve evcil hayvanlar için
granül yem üreticisi olan Pharma Vet Ltd.
Shumen Şirketinin, ürünlerinin Türkiye’de
tanıtım, temsilciliğini, satışını yapabilecek
firmalarla bağlantı kurmak istediği
bildiriliyor. Şirketin iyi üretim
uygulamalarını karşılayan 30'dan fazla
lisanslı ürüne ek olarak yem, süt ikameleri,
biyositler ürettiği ve Sağlık Bakanlığı'na
kayıtlı 40'dan fazla farklı hijyenik
müstahzar üreticisi olduğu belirtiliyor. 

HOLLANDA
Firma Adı: Spa World Hotel

Adres: Hamdijk 5, 9693 TB Bad
Nieuweschans The Netherlands
Yetkili Kişi: Cemil Sedat Güren/Projectleider
Cep Tel: +31.646.62 08 25
e-mail: sedat@dewereldbazar.nl 
Hollanda - Almanya sınırında, yurttaşımıza
ait 35 000 m2 arazide bulunan, tüm
ruhsatları alınmış, 170 odalı 4000 m2
kapalı subtropik ve 600 m2 (36 °C) açık
termal havuzlu termal otel projesine
yatırımcı ortak arandığı bildiriliyor.

Firma Adı: Europa & Turkey Trade
Information Centre

Adres: Nieuwe Stationsweg 9/B3 9751 SZ
Haren, The Netherlands
Yetkili Kişi: Cemil Sedat Güren
Cep Tel: +31.6.46620825
e-mail: info@europe-turkey.com 
Avrupa ve Balkan ülkelerine açılım yapmak,
şirket kurmak ve devamındaki idari ve hukuki
işlemler için destek almak, gayrimenkul
almak, yatırım yapmak, ürünlerini sürekli
olarak toptan satış ve bayilik yöntemiyle
satmak isteyen tüm üreticilere gereksinim
duydukları hizmetleri profesyonelce
verdiklerini ifade eden yurttaşımız Cemil
Sedat Güren, müşterilerinin karşılaştıkları
zorlukları aşmada yardımcı olabileceklerini
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
Yetkili Kişi: Tannaz Akbari /
Correspondence
Tel: +98.912.2995696
e-mail: cml@goldenfiber.com.tr 
Firmanın en az 10000 MT/Ay sipariş
koşuluyla 70/30 ya da 60/40 LPG ihraç
etmek istediği bildirilmiştir. Ödemelerin
%100 LC ya da TT olacağı ve sevkıyatın
FOB Asaluyeh ve/veya Bandar Abbas
limanlarından olacağı belirtiliyor.

İSRAİL
Firma Adı: 911 FASHION

Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren 
Tel: +972.3.5631020
e-mail: yonatk@chamber.org.il 
Önde gelen uluslararası markaları İsrail
piyasasına tanıtmak amacıyla 2001 yılında
kurulmuş olan moda giyim ve aksesuar
şirketinin; orta ölçekte üretim yapan
şirketlerle iş yapmak istediği bildiriliyor.

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

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.

KARADAĞ
Firma Adı: Europa & Turkey 

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

KUZEY KIBRIS 
TÜRK CUMHURİYETİ

Firma Adı: Borucu Süt Ürünleri Tic. Ltd.
Adres: Şehit Orhan Barut Sok. No:13
Karaoğlanoğlu-Girne
Yetkili Kişi: Murat Borucu
Cep Tel: +90.533.8661655 
e-mail: mrtborucu@hotmail.com
TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler
Programı kapsamında her yıl düzenlenen
etkinliklerden birisine Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyetinden katılan girişimci Murat
Borucu; Girne’de yeni açılacak devlet
binası için yüksek miktarda ofis mobilyası
ve ahşap işleri temini için ihaleye
çıkılacağını belirtiyor ve bu bağlamda
Türkiye’de ofis mobilyaları alanında seri
üretim yapabilen, kapasiteleri yüksek
firmalarla iletişime geçip teklif almak
istediğini bildiriyor. 

ROMANYA
Firma Adı: FRD Center

Adres: 5 Orzari str., bl. 46bis
021551Bucharest, Romania

Yetkili Kişi: Andrei BOJOR -Managing
Partner, M&A Director
Tel: +40.21.411 1459 / 60 /
e-mail: andrei@frdcenter.ro 
Romanya’nın Ankara Büyükelçiliği
tarafından; Romanya'da pazara giriş
hizmetleri sağlayıcısı olan, yabancı
ortaklıklar, satın almalar, birleşmeler ve
yatırımlar için kişiselleştirilmiş ve
profesyonel destek hizmetleri sunan, yerel
ve bölgesel iş ve ticaret danışmanlığı
yapan FRD Center (Factor Regional
Development Center) adlı danışmanlık
şirketinin Türk firmalarına da hizmetlerini
sunmak istediği bildiriliyor. Şirketin,
danışana özgü hizmet, projeye göre
minimum profesyonel komisyon ve
yürütülen işte başarı sağlanması
durumunda alınacak profesyonel komisyon
yöntemiyle çalıştığı belirtiliyor. 

RUSYA
Firma Adı: LAVR AUTO CHEMISTRY

AND AUTO COSMETICS FACTORY
Adres: 44D Engelsa Str., Chelyabinsk,
454080, Russia
Yetkili Kişi: Dmitriy Kostylev / Foreign
Trade Representative
Tel: +7.351.211-05-05 
e-mail: export@lavr.ru
Oto kimyasalları ve oto kozmetik ürünleri
üreten ve ürünlerini dünyanın 13 ülkesine
ihraç eden firmanın, Türkiye'de araç
distribütörleri, oto servis istasyonları, oto
yıkama ve (FMCG) hızlı tüketim malları
mağazaları gibi satış kanallarıyla çalışmak
için Türkiye'de bir distribütör aradığı
bildiriliyor. Firmanın kendi AR-GE

Departmanında geliştirilmiş olan 50'den
fazla ürün formülünün patentini aldığı
belirtiliyor. Firmanın ürün yelpazesinde
aşağıda belirtilen ürünlerin yer aldığı
ifade ediliyor: Motor dekarbonizasyon
ürünleri, yakıt sistemi ve enjektör
temizleme ürünleri, profesyonel enjektör
temizliği için ekipman, yağ sistemi
temizliği için ürünler, soğutma sistemi
temizleme ve sızdırmazlık ürünleri, yakıt
katkıları, araba servis istasyonları için çok
fonksiyonlu onarım ürünleri, motor
bölmesi temizleyicileri, yapıştırıcılar, saf
su, servis istasyonları için el temizleme
ürünleri, araba içi temizleyiciler, araba
gövde ve jant bakım ürünleri, araba
yıkama şampuanları, cam bakım ve
temizlik ürünleri ve endüstriyel temizlik
ürünleri. 

SIRBiSTAN
Firma Adı: Mirotin Tisa Ltd.

Adres: Savino Selo, Marsala Tita bb
Yetkili Kişi: Dragoljub Karalic
Tel: +381.21.720 915 
e-mail: mirotintisa@mirotintisa.rs
Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası
tarafından; mısırdan elde edilen gıda
maddeleri ve gıda katkıları üreten Mirotin
Tisa firmasının Türk firmalarıyla çalışmak
istediği bildiriliyor. Firmanın ürün çeşitleri
şunlardan oluşmaktadır; bira endüstrisi
için öğütülmüş mısırdan yapılmış mısır
ezmesi, genetiği değiştirilmemiş ve
öğütülmüş mısırdan yapılmış yiyecek,
öğütülmüş mısırdan yapılan corn grits,
mısır ezmesinin iyice öğütülmesiyle elde
edilen corn polenta ve öğütülmüş
mısırdan yapılan mısır unu. 

UKRAYNA
Firma Adı: IRLEN

Adres: Mykolaiv, prov. Sailing 11A/1,
Cep Tel: +380.50.100 83 39 
e-mail: evgeniy.sagaydak@irlen.com.ua 
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından;
nohut, bezelye, barbunya, mercimek, hardal,
sorgum, kişniş, şekerleme ayçiçeği tohumu,
buğday, arpa, darı, mısır üreticisi olan IRLEN
Şirketinin, ürünlerini ihraç etmek istediği
bildiriliyor. 
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Firma Adı: LANTRANS LTD
Adres: Ukraine, Zhytomir, Sergeya

Paradzhanova street, 127, ,
Yetkili Kişi: Alexandr Chernoguz
Cep Tel: +380.95.2512602 
e-mail: simyauspikhu7@gmail.com 
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından;
kemikli/kemiksiz sığır eti (dondurulmuş,
soğutulmuş, taze) [beef bone meat, boneless
meat (frozen, chilled, fresh)] üreticisi olan
LANTRANS LTD. Şirketinin, ürünlerini ihraç
etmek istediği bildiriliyor. 

Firma Adı: KALE UKRAINE LLC.
Adres: Forum West Side Street Elena

Teligi 6 building No:8 04112 Kyiv Ukraine
Yetkili Kişi: Deniz Aktan / Director of
Ukraine Operations
Cep Tel: +380.67.141 88 11 
e-mail: daktan@kale.com.ua 
Firmanın Türkiye’de üretilen bahçe
makineleri (traktörler (30-50 HP, 50-80 HP,
80-130 HP), bahçe tesisi için toprak
hazırlama makineleri, çit kurma makineleri,
ekim makineleri, toprak bakımı için
makineler, bahçe koruma ve onarımı için
makineler, bakım makineleri, gübreleme
makineleri, bitki işleme makineleri) ithal
etmek istediği bildiriliyor. 

Firma Adı: SOWELLL BUD Wholesale
Building Materials

Adres: 01013, Ukraine, Kyiv Budindustry Str.
5, office 112, ,
Yetkili Kişi: Yevgen Kazakov / Head of the
Division "Welding materials"
Cep Tel: +380.95.554 52 23 
e-mail: sovayvel007@gmail.com 
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından;
kaynak malzemeleri toptan satışı konusunda
uzmanlaşmış SOWELLL BUD firmasının, uzun
vadeli bir işbirliği için Türkiye'de kaynak
malzemeleri ve kaynak makineleri üreticileri
aradığı bildirilmiştir. Firmanın hâlihazırda
ürünleri Ukrayna, Türkiye, Hindistan ve
Çin’deki doğrudan satıcılardan ve
üreticilerden satın aldığı belirtiliyor. 

Firma Adı:
UKRZOOVETPROMPOSTACH

Adres: Ukraine, 03040, city Kyiv, 16,

Vasilkyvska, str.
Yetkili Kişi: Kirill Plysenko / Head of
Foreign Economic Department
Cep Tel: +380.67.325-07-10 
e-mail: vedukrzoovet@gmail.com 
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği
tarafından; hayvancılık, kümes hayvanları
yetiştiriciliği, veteriner hekimliği, bitkisel
üretim alanlarında karmaşık çözümlerini
sunan "UKRZOVETPROPPOSTACH" şirketler
grubunun, ürünlerimizi ülkelerinde
sunabilecek ve uzun vadeli dış ekonomik
ilişkiler kurabilecek güvenilir ortaklar
aradığı bildiriliyor. Firmanın, aynı zamanda
hayvancılık ve veterinerlik için kaliteli bir
ürün üretim teknolojisine modern
yaklaşımların geliştirilmesi ve uygulanması
üzerinde aktif olarak çalışan karmaşık bir
deneysel danışmanlık ve yenilik merkezi
olduğu ve GMP, ISO standartları ve
HASSP'ın uluslararası sertifikalarına sahip
olduğu belirtiliyor. Veterinerlikle ilgili
ilaçlar, vitaminler ve küçük ev hayvanları
için ilaçlar üreten firmanın, müşterinin özel
etiketi altında üretim yapabildiği de
belirtiliyor. Firmanın kalifiye uzmanları ve
geliştirdiği çevrimiçi danışmanlık sistemi ile
üretken ve üretken olmayan hayvanların
tedavisi, beslenmesi, bakımı ve
hastalıkların önlenmesi konusunda
profesyonel tavsiyelerde bulunduğu ifade
ediliyor. 

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 iletilmiştir. 

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

Maikop, Republic of Adygeya, Russian Fed.
Yetkili Kişi: Denis Balitsky 
Tel: +7.8772.57-44-14
e-mail: info@artisline.com 
Rusya’da üretilen tahıl ve tahıl dışında

çeşitli tarım ürünlerinin ihracatına aracılık
eden Artis Line LLC Şirketinin arpa ve
buğday ürünlerini Türkiye’ye de ihraç
etmek istediği bildiriliyor. 

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

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

ARJANTİN
Firma Adı: Corcement Group SRL

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

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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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
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
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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
Uluslararası Sılmo İstanbul Optik Fuarı 21 KASIM 2019 24 KASIM 2019 Optik ve Oftalmolojik Ürünler, Yedek Parçalar, Endüstri Makineleri İstanbul
Adıyaman İnşaat, Yapı Malzemeleri, Mobilya Fuarı 21 KASIM 2019 24 KASIM 2019 Yapı Malzemeleri, Mobilya ve Dekorasyon Adıyaman
Samsun 4.Gıda Fuarı 2019 21 KASIM 2019 24 KASIM 2019 Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Unlu Mamüller, Soğutucular, Depolama, Paketleme ve Mağaza Market Ekipmanları Samsun
Studyexpo Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Fuarı 23 KASIM 2019 23 KASIM 2019 Yurtdışı Lise ve Üniversiteler İstanbul
Wedding Fashion Week İzmir 23 KASIM 2019 30 KASIM 2019 Gelinlik, Abiye Giyim, Damatlık Hazır Giyim İzmir

Fuar Tarihi Konusu Yeri

Eylül 2019
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MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

Eylül 2019

2 Eylül Pazartesi

� Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

� 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

10 Eylül Salı

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

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

Verilmesi ve Ödemesi

16 Eylül Pazartesi

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

Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

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

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

Beyanı ve Ödemesi

� Ağustos 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

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

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

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

20 Eylül Cuma

� Ağustos 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

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

Beyanı ve Ödemesi

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

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

Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

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

� Ağustos 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Eylül Salı

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

Verilmesi ve Ödemesi

25 Eylül Çarşamba

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

26 Eylül Perşembe

� Ağustos 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

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

Beyanı ve Ödemesi

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

ulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

30 Eylül Pazartesi

� 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi

� Ağustos 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

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

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

� 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 16. Taksit Ödemesi

� 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi

EYLÜL 201942
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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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