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Burcu Tuvay
btuvay@ekonomist.com.tr

EDİTÖR

Ekonomide çare; ‘KOBİ’ler
Her zaman yazıyoruz ve söylüyoruz. Türkiye ekonomisinin bel
kemiğini KOBİ’ler oluşturuyor. KOBİ’ler üretim, ihracat, istihdam ve
ticari faaliyetleri ile ekonominin belirleyici aktörleri.
Bunu rakamlarla ifade etmek gerekirse, küçük ve orta
büyüklükteki işletmeler toplam girişim sayısının yüzde 99’unu,
istihdamın yüzde 76’sını, maaş ve ücretlerin yüzde 53’ünü, cironun
yüzde 63’ünü oluşturuyor.
KOBİ’ler Ar-Ge harcamalarının yüzde 16,6’sını gerçekleştiriyor.
İşte bu kadar önem taşıyor Türkiye ekonomisi için KOBİ’ler. Peki
KOBİ’leri nasıl bir yıl bekliyor?
Her yeni yıla yeni hayaller, yeni umutlarla girilir. Ancak gerek
siyasi iklim gerekse dünya konjonktüründeki gelişmeler bu yıla
biraz nahoş başlamamıza neden oldu diyebiliriz.
Dünyaya şöyle bir göz atacak olursak, dünya ekonomisini
normalleştirme yönünde atılan ve atılacak olan adımların en
önemlisini, ABD merkezli para politikaları oluşturacak. Bu
politikalar ülkelerde, kurlardan ödemeler dengesine kadar pek çok
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konuda hassasiyetlere yol açacak.
Türkiye bu parasal süreçlerden en fazla etkilenecek olan
ülkelerin başında gösteriliyor. Bu da cari açıktan kaynaklanıyor.
Buna bir de siyasi gerilim ve seçim eklenince Türkiye’nin ve Türkiye
ile birlikte KOBİ’lerin 2014 yılına bu belirsizlikle girdiğini
söyleyebiliriz.
Bu belirsizlik içerisinde 2014 yılına ‘temkin’ yılı diyebiliriz.
Ancak kapak haberimizde de okuyacağınız gibi bu temkin yılında
bile KOBİ’lerin klasik deyimle bunu fırsata çevirmeleri mümkün.
Tasarıma, AR-GE’ye, ürün çeşitliliğine yatırım yapan bu yıl
kazanacak. Pazarını çeşitlendiren ihracatçı KOBİ’lerin de bu yıldan
kazançla çıkacağı ifade ediliyor.
Kısacası bu yıla ümitsiz bakmamak gerekiyor. AR-GE,
inovasyon ve yüksek katma değerli girişimciliğin teşviki konusunda
da devlet politikalarında hızlı bir reform gerekiyor. Zira Türkiye
ekonomisinin çaresi ‘KOBİ’lerde…
Hepinize iyi bir ay geçirmenizi dileriz.
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15 Eğlendirirken franchise
verecek
Siyasi belirsizlik, seçim, FED’den gelen değişim sinyalleri üst üste
eklenince 2014’ün türkiye ekonomisi için ‘temkinli’ bir yaklaşim
sergileyeceği ve görece daha zor bir yil olmasi bekleniyor. Bunu
firsat dönüştürebilecek kobi’lerin ise başari formüllerinin AR-GE,
teknoloji, tasarim, markalaşma yatirimi farkli pazarlara
odaklanmadan geçtiği ifade ediliyor.

16 Girişim savaşçısı

Anaokulu ile erken İngilizce eğitiminin bir arada verildiği Helen
Doron, Türkiye’ye girişinin üçüncü yılına girdi. Son iki yıl içinde
başlattığı franchise çalışması ile toplam 35 şubeye ulaşan İngiliz
eğitim şirketinin Türkiye yapılanmasında bu yıl öncelikle 10 il için
franchise verilecek.

yetiştirecekler

18 Üç kız kardeş gelinlik
aksesuarı mağazası açıyor

19 Katalonya’nın tur rehberi oldu
20 “e-Fatura’yı tüm kamu
sektörüne yayacağız”

22 LastOda’yı 13 ayda 120 bin kişi
indirdi

24 Elektrik panosundan girişimci
YemekSepeti.com’un İcra Kurulu Başkanı Nevzat Aydın, PeakGames
Kurucusu Sidar Şahin, Google Kurumsal Pazarlama Müdürü Özgür
Kirazcı, Turkcell Perakende Bölüm Başkanı Sait Ayaydın gibi kendi
alanlarında uzman 25 isim bir araya geldi ve Türkiye’nin girişimcilere
360 derece destek veren ilk platformu Girişim Savaşçısı kuruldu. Bu
programa seçilerek alınan girişimci adaylarının işleri eğitim sırasında
sıfırdan kurduruluyor ve danışmanlık desteği ile büyütülüyor.

şirket yarattı

26 2015’te yurtdışında 10 mağaza

Kanadalı Mad Science Group, 3 – 12 yaş arasındaki çocuklar için fen
bilimleri derslerini sıkıcı olmaktan çıkarıyor. 2013 Aralık’ta markanın
Türkiye master franchise haklarını da aldıklarını söyleyen Mad
Science Istanbul Kurucusu Sertaç Çetinkaya, “2014’te Ankara,
Antalya, Bursa, İzmir, Konya başta olmak üzere franchise’lar
vereceğiz” diyor.

hedefliyor

28 ERP gönüllüleri Türkiye’ye
yayılacak

30 Kruvaziyer’in yükselen trendi
nehir turları

32 Baltalı Gıda, yurtdışına
açılıyor

34 Doç. Dr. Volkan Demir:
2014’te şirketleri ilgilendiren
önemli finansal konular

Kruvaziyer (Cruise) turizminin son yıllarda yükselen trendi nehir
turları oluyor. Şimdiye kadar daha çok Amerikalı, Kanadalı, İngiliz ve
Avustralyalı turistler tarafından tercih edilen bu turlar, artık Türk
turistler tarafından da tercih edilmeye başlandı. Dünya genelinden
200 bin kişinin tercih ettiği turları Türkiye’den bu yıl 2 bin kişinin
katılması bekleniyor. Turlar, kültür-sanat ve tarihle iç içe, özgür ve
lüks bir tatil sunması ile öne çıkıyor.
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KOBİ’ler için de büyük önem taşıyan ERP’yi yapılandırmak adına
gönüllü bir platform kuruldu. ERP Komitesi adı verilen bu kuruluş,
ERP’yi anlatan seminerler düzenliyor, şirketleri mevcut durumlarını
fark etmeleri ve yol haritalarını oluşturabilmeleri için gönüllü analiz
toplantıları düzenliyor. Komite şimdide de ‘Kurumsal Dönüşüm
Platformu’ adıyla Türkiye genelinde yaygınlığını artırarak firmalara
ERP’yi anlatmaya hazırlanıyor.
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EĞİTİM

Helen Doron,
10 ilde büyüyecek
Anaokulu ile erken İngilizce eğitiminin bir arada verildiği Helen Doron, Türkiye’ye girişinin üçüncü yılına
girdi. Son iki yıl içinde başlattığı franchise çalışması ile toplam 35 şubeye ulaşan İngiliz eğitim
şirketinin Türkiye yapılanmasında bu yıl öncelikle 10 il için franchise verilecek.
Hükümetin okul öncesi eğitime dönük destek içeren yaklaşımları, bu alanda birbiri ardına önemli yatırımların devreye alınmasını sağladı. Bugün
başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin dört bir
yanında yerli yabancı çok sayıda okul öncesi hizmet yürüten eğitim kurumu, etkin çalışmalar gerçekleştiriyor, hızlı bir büyüme grafiği içerisinde
bulunuyor.
Türkiye pazarına üç yıl kadar önce giren, iki
yıldır da çözüm ortaklı büyüme hamlesi içinde
olan İngiltere merkezli Helen Doron Eğitim
Kurumları, Türkiye’de bir taraftan anaokulu hizmeti yürütürken, diğer yandan erken İngilizce eğitimi de sunuyor.
35 şubeye ulaştı
Bu özellikleri dolayısı ile konvansiyonel anaokulundan çok daha geniş bir hizmet modelini
sunduklarını dile getiren Helen Doron Türkiye

34 ülkede 700 şubesi var
İngiltere merkezli Helen Doron
34 ülkede toplam 700’ün
üzerinde şubesi bulunan, 3 aylık
bebek ile başladığı öğretim
sürecini 12 yaşına kadar
götürebilen bir İngilizce eğitim
kurumu. 20 yıldan bu yana tüm
dünyada yaklaşık yarım milyon
bebek ve çocuğa eğitim verildi.
Türkiye yapılanmasında ilk kez
anaokulu ile erken İngilizce
eğitiminin bir arada sunulduğu
bir model oluşturuldu.

Franchise Satış ve Pazarlama Direktörü Burak
Uçkun, sistemlerini söyle anlatıyor: “6 kişilik küçük gruplar halinde, üç aylıktan 12 yaşa kadar
olan çocuklara İngilizce öğretiyoruz. Buna öğrenim merkezleri hizmeti adını verdik. Ayrıca anaokulu konseptinde de hizmet yürüttüğümüzden
iki ihtiyacı birarada karşılayan bir sistem oluşturduk. Anne babaların ve çocuklarının çok büyük ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz.”
Helen Doron, iki yıldır kendi okullarını açtığı gibi franchise yöntemi ile de büyüme stratejisi oluşturdu. Bu süre zarfında Türkiye genelinde 35 şube ile hizmet veren bir organizasyona dönüştü. Şirket, en son Adana ve Afyon’da şube açtı.
Lisans ücreti alınmıyor
2014 ile birlikte İstanbul, Ankara, İzmir’in
yanı sıra, özellikle İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz
ve Doğu Anadolu illerinden gelen başvurulara öncelik verilen bir büyüme stratejisi izlenecek. Bu

yıl içinde sözü edilen
bölgelerde 10 farklı
ilde franchise anlaşması imzalanacak.
Lisans bedeli il
ve bölgeye göre 30
bin Euro ile 55 bin
Euro + KDV arasında
değişiklik gösteriyor.
Şubelere bölge koruması sağlandığından en cazip bölgeler hızla sahiplerini
buluyor ve bu bölgelere ikinci bir franchise kabul edilmiyor.
Helen Doron Anaokulu, franchise lisansı almış
olan girişimcileri ekstra bir ücret ödemeden aynı zamanda ‘Helen Doron Öğrenim Merkezi’ lisansına da sahip oluyor. Bu sayede kendi bölgeleri içinde ekstra bir lisans ücreti ödemeden
istedikleri sayıda Helen Doron Anaokulu ve
Öğrenim Merkezi açma hakkını elde ediyorlar.
Kimler öncelikli?
Burak Uçkun, Helen Doron girişimci profilini şöyle tanımlıyor: “Uluslararası bir şirketle iş
ortağı olmak isteyen ve çocukları çok seven, profesyonel hayata yüksek kazançlı ve zevkli bir iş
ile adım atmak isteyen girişimciler için ideal bir
çalışma ortamı sunuyoruz. Ayrıca Butik bir işletmeye sahip olmak isteyenler, yatırımlarını geliştirmek isteyen eğitimciler, halen bir anaokulu sahibi olup anaokulunu Helen Doron Anaokulu
haline getirmek isteyen anaokulu sahiplerini öncelikle bekliyoruz.”
OCAK 2014
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KOBİ GÜNDEMİ

“Türkiye’ye
yönelik kotalar
kaldırılsın”

 Avrupa’nın en büyük orkinos
ihracatçısı ülkeleri arasına girmeyi
başaran Türk su ürünleri sektörü, bu
alandaki avlanma kotasının artırılmasını
istiyor. Uluslararası Atlantik Tunalarını
Koruma Komisyonu (ICCAT)
toplantısında Türkiye’yi temsil eden
İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal
Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı
Ahmet Tuncay Sagun, uluslararası
alanda olası kota artışında Türkiye
olarak haklarını almak için lobi
faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.
ICCAT tarafından belirlenen av kotaları,
orkinos stoklarının korunması amacıyla
son yıllarda giderek azaltılırken, bu
kuruluşa 2003 yılında üye olan
Türkiye’nin orkinos kotası da 3 bin 300
tondan 530 tona kadar gerilemişti. Bu
kotanın artırılması için 2011 yılından
beri yoğun bir lobi faaliyeti sürdüren
Türkiye, Güney Afrika’daki toplantıda da
karasularındaki orkinos avına dikkat
çekti. Sagun konuyla ilgili şunları
söyledi: “Biz, orkinos stoklarının
korunması amacıyla ICCAT tarafından
alınan tedbirlere büyük özen gösteriyor
ve Akdeniz’de yakalanan orkinoslar
çiftliklerde titizlikle ve uygun koşullarda
büyütülerek tek alıcı olan Japonya’ya
direkt olarak ihraç ediyoruz. Bizler olası
bir kota artışında Türkiye olarak
haksızlığa uğramamak için payımızı
almak üzere lobi faaliyetlerimizi
sürdürüyoruz. Amacımız, bu alandaki
talepleri karşılayabilmek.”

KOBİ'lere santral kiralama desteği

 Telekomünikasyon sektörünün
firmalarından Empatiq İletişim Teknolojileri,
Finansal Kiralama Hizmeti ile KOBİ'lere

Çin, Türk derisi istiyor

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği
(TDKD) Başkanı Mehmet Ali Dinç, sektördeki
son gelişmeleri değerlendirdi. Dinç,
Türkiye’nin kürk ve süet grubu yani yünlü
deride dünyada birinci olduğunu belirterek,
ancak bu ürünlerin daha çok iklimi çok soğuk
olan ülkelerde kullanıldığını bu nenle pazar
payının daha düşük olduğunu söyledi.
Dinç, zig adı verilen normal giysilik
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avantajlar sağlıyor. Finansal Kiralama Hizmeti,
santral sistemine sahip olmak ya da mevcut
santral sistemini yenilemek isteyen firmalara
48 aya varan vadelerle ödeme yapma imkanı
sunuyor.
Ayrıca, Empatiq Finansal Kiralama
hizmetinden faydalanan firmalar, dilerse
hiçbir ek ücret ödemeden vade bitiminde
santral sistemini satın alabiliyor. Firmalara
vergi avantajı da sağlayan kiralama sistemi
sayesinde, kurumlar, kiralama sürecinde
ödenen tutarları, ödeme tarihinde
muhasebeleştirerek, bu giderleri vergi
matrahından düşebiliyor. Böylelikle KOBİ'ler
diledikleri santral sistemlerine çok daha
ekonomik koşullarla sahip olabiliyor. Şirketin
genel müdürü Aykut Sağlam, yurt dışında
uzun yıllardan beri uygulanan bu sistemin
Türkiye'de de kısa bir süre içerisinde
yaygınlaşacağını belirtiyor.

deride ise Türkiye’nin İtalya ve İspanya’nın
ardından geldiğini ifade ederek, giysilik deride
dünyanın daha çok markaların tekelinde
olduğunu kaydetti. Bu durumun ciddi fiyat
baskısı yarattığını anlatan Dinç, “Türkiye
olarak, alt grup tüketiciyi Pakistan, Hindistan
ve Çin’e kaptırmış durumdayız. Ancak
dünyada A (+) olarak adlandırılan bütün
markalar Türk ürünlerini tercih ediyor” dedi.
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KOBi Gündemi
İhracatçı patent avında
 Son yıllarda gerçekleştirdiği etkinlikler ve
özellikle inovasyona yönelik çalışmaların
doruk noktası olarak görülen Metalik Fikirler
Yarışması ile dikkat çeken İstanbul Demir ve

Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği
(İDDMİB), başka bir çalışmaya imza atacak.
İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, önceki
yıllarda büyük heveslerle ve çeşitli iyi niyetli
girişimlerle alınan, ancak üretim süreci ile
tanışamayan binlerce patent bulunduğuna
işaret ederek, sahiplenen bulunmadığı için
raflarda tozlanmaya terkedilen patentlerin
uygun olanlarının ekonomiye kazandırılması
için bir çalışma başlattıklarını açıkladı.
Öztiryaki, bu amaçla patent avcısı ekip
oluşturduklarını bildirdi. Öztiryaki, şunları
söyledi:
“Metalik fikirler yarışmamız için bu yıl 522
yeni proje sunuldu. Tasarım yarışmalarımızda
dereceye giren 10 ürün piyasada satılır hale
geldi. Ancak yeni çalışmalar yaptırmakla, yeni
projeleri desteklemekle yetinmiyoruz. Bir ekip
kurduk. Türkiye’de daha önce alınmış ancak
çeşitli sebeplerle ekonomiye kazandırılamamış
patentleri o tozlu raflardan indireceğiz. Atıl
kalmış patentleri inceleyip, uygun olanları
tespit edeceğiz ve ekonomiye kazandıracağız.”

Çeken ve çekmeyen ipliği buluşturdu
 Sİstanbul Tekstil ve Hammaddeleri
İhracatçıları Birliği’nin (İTHİB) sektöre
katma değer sağlamak amacıyla
düzenlediği projelerinden olan Kumaş
Tasarım Yarışması’nda, birincilik ödülü
“Arakne” temasıyla yarışan İlke
Usluca’nın oldu. Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi’nde Tekstil ve Moda
Tasarımı öğrenimi gören İlke Usluca,
sektörde yeni bir teknik olarak görülen,
çeken ve çekmeyen iplikleri bir arada
kullandığı ve farklı bir doku elde ettiği
kumaşıyla birinci oldu. Çift katlı torba
tekniği ile dokunan kumaşları, çarpıcı
desenleri ile harmanlayan Usluca, ilgi
odağı olmaya başararak yarışmanın
galibi olmayı başardı. Toplam altı
finalistin yarıştığı gecede, kumaşlarını
‘Gölge’ temasıyla tasarlayan Bahar
Meydan ikinci, ‘Kırmızı Lahana’ temasıyla
hazırlayan Merve Ulu üçüncü oldu.

KOBİ’lere özel
baskı çözümü
 Samsung Electronics, KOBİ’lere
yönelik Business Core Baskı
Çözümleri’ni pazara sunuyor. Yeni
çözümler, kullanım kolaylığı ve
sunucu gerektirmeyen yazdırma
özelliği ile iş yerlerindeki verimliliği
artırıyor. Business Core Baskı
Çözümleri KOBİ’lerin belirli belgelerin
işlenmesi, çıktıların yönetimi ve
matbu muhasebe ihtiyaçlarını
karşılarken, güçlü güvenlik özellikleri
sunuyor, verimliliği maksimum
düzeye çıkarıyor ve masrafları
minimum düzeye indiriyor.
Samsung Electronics’in Satış ve
Pazarlamadan Sorumlu Başkan
Yardımcısı Joosang Eun yeni
çözümlerle ilgili olarak, “Çözümler
özellikle verimlilik ve güvenliğe
yönelik yüksek talebin olduğu finans,
iletişim, üretim sektörleri ve kamu
sektörü için çok uygun. Çok
fonksiyonlu A3 yazıcılarımızı KOBİ
pazarına ilk kez 2012 senesinde
sunmuştuk. Yeni çözümlerimiz
KOBİ’lerin faaliyetlerini modernize
ederek düzene koymalarına, daha
fazla verim sağlamalarına ve toplam
maliyetin daha düşük olmasına
yardımcı olacak.” diyor.

YASAD yeniden
“Güneş” dedi

 YASAD (Yazılım Sanayicileri
Derneği) 2014-2015 yıllarında görev
yapacak yönetim kadrosunu
belirledi. Derneğin başkanlığına
Doğan Ufuk Güneş yeniden seçildi.
Güneş, derneğin yeni dönemde de
YASAD’ın Türkiye yazılım sektörünün
en güçlü sesi olacağını, yazılım ürün
ve hizmetlerinin Bilişim ve İletişim
Teknolojileri pazarından aldığı payın
arttırılması ve Türkiye’nin
ihracatında da önemli seviyelere
çıkması için çalışılacağını belirtti.
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Yaratıcı fikirler yatırım bulacak

 Üniversite ve sanayi işbirliği gelişiminde
önemli bir rol oynayan TET Ar-Ge Proje Pazarı
Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin yanı
sıra Hong Kong University of Science and
Technology ve şimdiye kadar binlerce Ar-Ge
Projesini destekleyen EUREKA işbirliği ile

gerçekleştiriliyor. Etkinlik, sanayi kuruluşlarının
temsilcileri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve
teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir
araya getirecek.
Proje Baharı olarak da bilinen etkinliğe 14
Şubat 2014’e kadar başvuran projeler; sektör
temsilcileri, akademisyenler ve ilgili
uzmanlardan oluşan seçici kurul tarafından
değerlendirilecek. Seçilen projeler ise 26 Mart
2014 tarihinde yapılacak Proje Baharı’nda
potansiyel yatırımcısıyla buluşma fırsatı
yakalayacak. Girişimciler ve akademisyenler
için projelerini üretime dönüştürme fırsatı
sunan etkinlikte ayrıca 4 farklı kategoride
ödüller dağıtılacak. Bilgi ve İletişim Teknolojisi
Uygulamaları, Enerji Üretim İletim ve
Dağıtımına Yönelik Uygulamalar, Çevre ve
Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Diğer olmak
üzere dört farklı kategoride dereceye giren ilk
3 Ar-Ge projesi sahibine sırasıyla 20 bin TL, 10
bin TL ve 7 bin 500 TL’lik nakdi ödüller
verilecek. TET Yönetim Kurulu Başkanı Fatih
Kemal Ebiçlioğlu, sürdürülebilir ihracata
ulaşmanın katma değerli üretimle, katma
değerli üretimin ise AR-GE ve inovasyon ile
mümkün olabileceğini belirtiyor.

Kargoda kontör dönemi
 Sürat Kargo’nun ön ödemeli kargo
paketleriyle KOBİ’ler fazla gönderim yapan
şirketlerin sahip oldukları avantajlardan
faydalanıyor. Yüzde 67’ye varan fiyat
avantajlarından yararlanmak için GittiGidiyor
üzerinde yer alan Sürat Kargo dükkânından
ihtiyaca göre paket satın alıp aldığı avantajlı
kargo paketini aylık taksitlerle ödeyebiliyor.
E-Paket adını verdikleri yeni hizmet ile ilgili
bilgi veren Sürat Kargo Genel Müdürü Halis
Sağırlı şunları söylüyor:
“Kargo sektörü müşteri memnuniyetinin
en fazla önem taşıdığı alanlardan birisi.
Müşterilere sunulan hizmette yenilikleri
sürekli hale getirmek gerekiyor. E-ticaret ve
KOBİ’ler Türkiye’nin ekonomik gelişmesindeki
payı artırıyorlar. Sürat Kargo olarak
GittiGidiyor işbirliği ile yenilikçi bir ürünü yine
yenilikçi bir platformda sunuyoruz.”
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KOBİ’ler
e-ticarete taşındı

 Doğuş Grubu ile Güney Koreli SK Group’un
ortaklığında Haziran 2012’de en büyük e-ticaret
yatırımı olarak kurulan ve Nisan 2013’te
tüketiciler ile buluşan Doğuş Planet’in e-ticaret
platformu n11.com e-ticaret sektörünü
değerlendirdi. Türkiye’de e-ticaret yeni ve özgün
bir satış kanalı olarak firmaların gündemine
girdi. Geleneksel satış kanallarıyla ulaşamadıkları
kitleye ulaşan üreticiler, pazarlama ve bilişim
altyapısı desteği ile e-ticaretin farkını yaşadılar.
9 ayda KOBİ ağırlıklı 7.000 mağazanın açıldığı
n11.com’da, mağazalar 2,8 milyonun üzerinde
ürün sattı. Ticaretin kimlik değiştirdiğini belirten
Doğuş Planet İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu
üyesi İzi Adato, “hedefimiz e-ticaret pazarını
büyütmek” dedi.

Ofis malzemelerinde
KOBİ’lere tasarruf
 Türk Telekom, online ofis marketi
www.avansas.com ile yaptığı işbirliği
kapsamında, KOBİ’lere yeni bir alışveriş
deneyimi yaşatıyor. İş Avantaj Her Yöne ve
Esnafa Özel tarifelerine veya bu tariflerde üst
paketlere geçen ve 12 ay taahhüt veren
kurumsal
müşterilere ilk ay
50 TL ile 240 TL
arasında alışveriş
çeki ekstra ücret ödemeden sunuluyor. Türk
Telekom, sonraki 11 ayda yapılan 100 TL ve
üzerindeki alışverişte ise yüzde 15’e varan
indirim fırsatı sunuyor. Müşteriler, kırtasiyeden
teknolojiye, gıdadan temizlik malzemelerine
kadar tüm ihtiyaçlarını en uygun fiyat ve
kaliteyle, aynı zamanda adrese teslim
kolaylığıyla karşılayabiliyor.
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İlaç sektöründe
kariyer fırsatı
 İlaç sektörünün sert rekabetinde
rakiplerinin arasından sıyrılmak ve bu
alandaki kariyer basamaklarını hızlı
tırmanmak isteyenler için Bilgi Eğitim,
İlaç Sektörü Ürün Müdürü Sertifikasyon
Programı açtı. Program, ilaç sektöründe
çalışan ürün müdürleri, yönetici
adayları, bölge müdürleri, kariyer
değişikliği yapmak ya da ilaç sektöründe
kendini geliştirmek isteyen marka
müdürlerinin katılımına açık olacak.
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin
Santral Kampüsü’nde 15 Şubat-5 Nisan
tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve
alanında uzman profesyonellerin, üst
düzey yöneticilerin ders vereceği program; teori ile gerçek
hayattaki deneyimleri birleştiren bir içerikle ilerleyecek. Dört
bölümden oluşan programda; ilaç sektöründe global, bölgesel ve

Rhea Grubu’ndan
girişimciliğe destek
 Varlık yönetimi, yatırım danışmanlığı ve girişim sermayesi
alanında önde gelen finans kuruluşlarından Rhea Finansal
Hizmetler Grubu bünyesinde, girişimcilik ekosisteminin
geliştirilmesi ve girişimciliğin çok boyutlu desteklenmesi
amacıyla Rhea Akademi kuruldu. Rhea Finansal Hizmetler Grubu
Başkanı Onur Takmak, ülkemizin ekonomik büyümesi ve
kalkınması için özelde şirketlerin genelde ise ülkenin
uluslararası rekabet gücünün
artırılmasının önemine dikkat
çekti. Takmak, şöyle devam
etti: “Eğitim ve bilgi
ihtiyaçlarının
karşılanmasından know-how
paylaşımına, gelecek vaat
eden şirketler için fon
yaratmaktan onlara doğrudan
yatırım yapmaya kadar tüm
alanlarda etkinliğimizi
artırmaya kararlıyız.
Girişimcilik ekosisteminin önemli bir tamamlayıcı parçası olan
girişim sermayesi mevzuatında uzun süredir beklediğimiz
gelişmelere paralel olarak yeni adımlar atmaya hazırlanıyoruz.”

lokal trendler, sektördeki kanun ve yönetmelikler, pazarlama ve
satış kuralları ile ürün müdürü olmak için gereken yetkinlikler ele
alınacak.

Bilişimciye ihtiyaç artıyor

 Türkiye’de işsizlikle mücadele konusundaki çalışmalara rağmen, bu yıl işsizlik
oranının yine iki haneli rakamlarda oluşması bekleniyor. Genel tahminler işsizliğin
2014 yılında ortalama yüzde 10 olacağı yönünde. Hızlı büyümesi ile işsizliği alt
edebilecek en önemli sektör olarak da bilişim görülüyor. Bilişim sektörü bu yıl
yüzde 10 büyürken,
bilişimcilere de ihtiyacın o
nispette artması bekleniyor.
Elemanonline.net
Genel Müdürü Özlem
Demirci Duyarlar, her
sektörde bilişim alt yapısına
ihtiyaç olduğunu, bunun da
yoğun bir uzman arayışı
ortaya çıkardığını söyledi.
Duyarlar, “Elemanonline.net
verilerine göre, 10 firmadan
en az ikisi bilişimle ilgili
uzman ya da nitelikli çalışan
arayışında. Bu da bilişimin
2014’te en çok istihdam sağlayan alanlardan olacağını gösteriyor. Verilere göre
inşaatta eleman arayışı yüzde 8, gıdada yüzde 5 seviyesinde” dedi.
Özlem Demirci Duyarlar son yılların en popüler istihdam alanlarından olan
bilişimde bilgisayar programcılığı, bilgisayar mühendisliği, veri tabanı ve yazılım
uzmanlığının en çok aranan meslekler olduğunu söyledi.
OCAK 2014
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Burcu Tuvay / btuvay@ekonomist.com.tr

‘Temkinli yılda’
KOBİ’leri
neler bekliyor?
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SİYASİ BELİRSİZLİK, SEÇİM, FED’DEN GELEN DEĞİŞİM SİNYALLERİ ÜST ÜSTE
EKLENİNCE 2014’ÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ‘TEMKİNLİ’ BİR YAKLAŞIM
SERGİLEYECEĞİ VE GÖRECE DAHA ZOR BİR YIL OLMASI BEKLENİYOR. BUNU
FIRSAT DÖNÜŞTÜREBİLECEK KOBİ’LERİN İSE BAŞARI FORMÜLLERİNİN AR-GE,
TEKNOLOJİ, TASARIM, MARKALAŞMA YATIRIMI FARKLI PAZARLARA
ODAKLANMADAN GEÇTİĞİ İFADE EDİLİYOR.

Türkiye’de de küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ) toplam girişim sayısının yüzde 99’unu, istihdamın yüzde 76’sını, maaş ve ücretlerin yüzde 53’ünü, cironun yüzde 63’ünü, oluşturuyor.
KOBİ’lerin üretimde, ihracatta ve istihdamdaki
payları giderek artıyor. Bu anlamda KOBİ’ler
Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıyan kuruluşlar.
Zira 2014’ün büyük ölçekli işletmelerle birlikte KOBİ’ler açısından da hayli zor bir yıl olması bekleniyor. Dünyada gelişmiş ülkelerin göreceli olarak ekonomik büyüme hızları artarken
gelişmekte olan ülkeler için büyüme hızları yavaşlamaya başladı. Üstelik gelişmekte olan ülkelerin dış borcu yüksek seviyede seyrediyor. Bir
de buna cari açık baskısı ve ABD’nin 2014’ten
itibaren FED faiz oranlarında ve tahvil alımlarında yapması beklenen değişiklikler eklendiğinde gelişmekte olan ülkeleri zor bir sürecin
beklediği görülüyor. Gerek siyasi çalkantılar, ge-

KOSGEB Başkanı

Mustafa Kaplan

rekse seçimlerden dolayı Türkiye ekonomisinin
bu yılı olumsuz etkilerin baskısı altında geçirmesi
bekleniyor.
Ancak yine de bu kriz beklentisi içerisinde
dahi KOBİ’lerin bu krizi fırsata dönüştürebilecekleri ifade ediliyor. Döviz bazında borçlanmayan, özsermayesini etkin bir şekilde kullanan,
AR-GE, teknoloji, tasarım, markalaşmaya yatırım yapan, ürün çeşidini genişleten ve farklı pazarlara ihracata odaklanan KOBİ’lerin bu olası
olumsuzluktan etkilenmeyeceği sektör yetkilileri
tarafından net bir şekilde ifade ediliyor. ‘2014
yılında KOBİ’leri neler bekliyor?’ sorusunu sorduğumuz uzmanlardan şu yanıtları aldık:
Girişimcilik için strateji planı
Girişimciliğin geliştirilmesine yönelik çalışmaları bir çatı altında toplayarak stratejiler
oluşturulmasını ve uygulamaya geçirilmesini
sağlamak amacıyla 32 kurumun temsilcilerinin
katılımı ile Girişimcilik Konseyi kurulduğunu söyleyen KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, bu anlamda 2014-2016 yıllarını kapsayan taslak
‘Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı (GİSEP)’ hazırlandığını belirtiyor. Hazırlanan taslak planın
Yüksek Planlama Kurulu’na sunulmak üzere
Kalkınma Bakanlığı’na iletildiğini ifade eden
Kaplan, şu bilgileri veriyor:
“Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile KOSGEB arasında 2012 yılında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında hazırlanan KOBİ Danışmanı
(Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı 3 Ekim 2013
tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. MYK ile "Ulusal Yeterlilik Taslağı
Hazırlama" çalışmalarına ilişkin süreç KOSGEB'ce
başlatıldı, 2014 yılında devam edecek. GİSEP uygulanmaya başlayacak.”

KOBİ’lere 5 kritik öneri
Borçlanma
maliyetlerini
düşürmek ve yabancı satın
alma ve birleşmeler ve
gelişen işlemler piyasasına
hazır olmak için şirket
kayıtlarını sağlıklı tutun.
KOBİ’lere yeni yılda
2 fırsat kapılarını
aralayabilir.
Sınırlı kaynaklara sahip olan
KOBİ’ler rekabet
avantajlarını kaybetmemek
için bazı projelerde
işbirliğine giderek,
ortaklıklar kurabilirler.
2014 yılında ihracatını
3 artırmayı hedefleyen
KOBİ’lerin teknolojiyi
yakından takip etmeleri ve
inovasyonu şirket kültürü
haline getirerek hareket
etmeleri, bunun için de
nitelikli ve donanımlı bir
ekip kurmak gerekiyor.
Ar-Ge faaliyetleri
4 firmaların rekabet
gücünü artıran en önemli
unsurlardan biri. Bu nedenle
Ar-Ge’ye verilecek önem
ihracatlarını ciddi oranda
etkileyecek.
Tasarım ve
5 koleksiyonların
çeşitlendirilmesi tavsiye
ediliyor.
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Finansal Kurumlar Birliği Başkan Vekili ve Strateji Faktoring A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı ZAFER ATAMAN:

“Anadolu’da faktoring network’ü kuracağız”
“Türkiye’nin ağırlıklı Batı Avrupa ihracatına ilave olarak doğusundaki gelişmekte olan
ülkelere ve Afrika’ya ticaretin artma trendi içinde olduğunu gözlemliyoruz. Bu
doğrultuda ihracat faktoringinde Çin’den sonra ikinci ülke olarak hedefimiz faktoring
işlemlerinin Doğu’da da artması. TİM önderliğinde TİM, Türk Eximbank ve sektörümüz
işbirliği ile Türk Eximbank imkanlarını KOBİ’lere de ulaştırmak üzere çalışmalarımız
devam ediyor. Diğer bir amacımız da Anadolu’daki ticaret zincirini kapsayacak şekilde
KOBİ’lerimizle beraber bir faktoring networkü kurmak.”

5 adet TEKMER kurulacak
2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME
(İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği
Programı) olarak adlandırılan yeni bir program

2014’ün 5 fırsatı
2014 te daha çok bilişim,
yazılım, iletişim, ileri
teknoloji kullanılan ve çevreye
ve insana saygılı sanayi
sektörlerinin gelişeceği tahmin
ediliyor.
Bunun dışında gıda ve
2 hazır giyim sektörlerinin
büyümesini sürdürmesi
bekleniyor.
Teknopark, organize
3 sanayi bölgeleri üretim,
ihracat ve istihdam bakımından
çok önemli çalışma alanları
olacak.
Türkiye, maden çeşitliliği
4 bakımından oldukça zengin
bir ülke. Özellikle doğal taş
açısından son derece zengin
rezervlere sahip. Doğal taşların
madencilik sektöründe 2014
yılında en çok ihraç edilen ürün
olacağını ifade ediliyor.
2014 yılında gerçekleşecek
5 olan Dünya Futbol
Şampiyonası LCD ihracatı için
ayrı bir imkân yaratacak.
Bununla birlikte toplam dünya
LCD pazarındaki büyüme
beklentisi yüzde 1 civarında.

1
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ortaya koyulacak. COSME Programı’na Türkiye’nin
katılımı konusunun karara bağlanması sürecinde, muhtemel katılım payının belirlenmesi ve ilgili diğer hususlarda, KOSGEB’in ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde Avrupa
Komisyonu ile teknik müzakereleri yürütmesi ve
katılım gerçekleşirse ulusal koordinasyonunu
yürütmesi kararı alındı.
Halihazırda Avrupa Komisyonu ile müzakere
edilen COSME’ye ülke katılımın şartlarının netleşmesiyle bu süreçte belirginleşeceğini ifade
eden Kaplan, yine bu yıl üniversiteler ile işbirliği içerisinde 5 adet TEKMER kurulması hedeflendiğini kaydediyor.
Dö viz bazında borçlanmayın
Istanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon
İhracatçıları Birliği (IHKIB) Başkanı Hikmet
Tanrıverdi, 2013 yılının KOBİ’ler açısından genel
anlamda bir toparlanma yılı olarak geçtiğini söylüyor. 2013’te, özellikle ikinci yarıda, iç piyasanın çok hareketli geçmediğini ve KOBİ’lerin cirolarında ciddi artışların olmadığını ifade eden
Tanrıverdi’nin 2014 yılı için tahmini şöyle:
“2014 yılında Türkiye ekonomisi gerçekleştirilecek olan seçimlerden dolayı etkilenecek.
Ekonominin çarklarının ekonomik ve siyasi çalkantılar yüzünden kötü etkilenme olasılığının
yüksek olduğu böyle bir döneme girerken olası finansal daralmaya karşı KOBİ’ler mümkün olduğunca borçla değil, kendi özkaynaklarına güvenerek yatırım yapmalılar.
Piyasada olası bir daralmada faizlerin artmasına karşın mali planlar iyi yapılmalı ve uygulanmalıdır. Dövizdeki herhangi bir artışa karşı özellikle iç piyasaya TL bazında satış yapan
firmalar döviz bazında borçlanmamalı. 2014 yı-

lında KOBİ’lerin finansman ihtiyaçları artacak.
Yeterli özsermayesi olmayan, nakit akışı düzenli
olmayan KOBİ’lerin kredi ihtiyaçları artış gösterecek.”
Çare A R-GE ve inovasyonda
Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dinç ise
özellikle en önemli ihracat pazarı olan Avrupa
bölgesindeki ülkelerin ekonomik krizden çıkmaya
başlamalarının ihracata olumlu yansıyacağı yorumunu yapıyor. “İhracatımızda sanayi ürünlerinin payının yüzde 75’e yakın olduğunu düşünürsek, bu durum doğrudan sanayi üretimini de
etkileyecek. Yurt dışı pazarlardaki gelişmelere
paralel olarak, ekonomik büyümenin yükünü iç
talebin yanında dış talep de sırtlanmaya başlayacak” diyen Dinç’in 2014’e ilişkin beklentileri
şöyle: “Ülkemizin bundan sonraki süreçte rekabet gücünü artırması için büyük önem taşıyor.
Bu bakımdan, imalat sanayinin, sektörlerimizin

IHKIB Başkanı

Hikmet Tanrıverdi
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İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği (İEAD)
MEHMET HÜSEYİN BİLGİN:

“İyi bir yıl olmayabilir”
“2014 yılı genel olarak ekonomi için olduğu gibi, KOBİ'ler içinde pek iyi bir yıl olmayabilir.
Her şeyden önce politik gerginliklerin ve seçimlerin siyasal istikrarı tehdit ettiği bir yıl
olacak. Bunun makroekonomik istikrarı olumsuz etkileyebileceği ve ekonomideki
belirsizlik ile riskleri artırabileceği açık. Bunlara FED etkisi ve küresel piyasalardaki
gelişmeler de eklenince, yeni yılın KOBİ'ler için pek parlak olmayacağı söylenebilir.
KOBİ'ler ayrıca finsanman kaynaklarına da daha zor ulaşabilecekler, halka açılma
açısından da zorlu bir yıl olacak.”

pazarlarına kadar erişebildiğine dikkat çekiyor.
Özellikle Körfez ülkeleri ve Ortadoğu’ya ihracatın
bir önceki yıllara göre artarken, Arnavutluk,
Bangladeş, Gine Bissau, Güney Kore, Lübnan,
Yemen’in ilk kez 2013 yılında Türk pilici ile tanıştığını belirten Aydemir, 2014 yılına ilişkin şunları söylüyor:
“Türk yumurta ve kanatlı et üreticilerinin

dünya pazarlarında uzun vadeli yer alabilmelerini sağlayabilmek için, uzun vadeli ve kısa vadeli çalışmalar yapılmalı. Sektörün geleceğini etkileyecek bu çalışmalar, yeni pazarlara yönelik
olmalı. 2014 yılında başta Suudi Arabistan ve
Körfez Ülkeleri olmak üzere bu yıl içinde ihracatın önündeki teknik engellerin kalkacağı
Japonya ve Çin ihracatımız için hedef pazarlar

Şirketleri bekleyen 10 gelişme
Kanatlı Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Bşk.

Şahin Aydemir
ve KOBİ’lerimizin rekabet güçlerini artıracak çalışmalar kamu özel sektör işbirliğinde yapılmalı. Türkiye rekabet gücünü artırmak için, Ar-Ge,
teknoloji, markalaşma, inovasyon, tasarım gibi
alanlarda gelişmelere önem vermeli. 2014’te,
vergiler, bankacılık sistemi, kredi hacmi büyümesi gibi konularda, KOBİ’lerin kar marjları ve
finansmanla ilgili yaşadıkları sıkıntıların göz
önünde bulundurulması ve çözümler üzerinde
daha fazla kafa yorulması gerekecek. AR-GE inovasyon ve yüksek katma değerli girişimciliğin teşviki, KOBİ’lerin sorunlarının çaresi olacak.”
Yeni pazarlara gidecek
Gıda alanının en hızlı büyüyen segmentlerinden biri olan kanatlı grubu, bugün 55 ülkeye ihracat yapar hale geldi. Bunda Kanatlı
Ürünleri Tanıtım Grubu’nun (KTG) etkisi büyük.
Kanatlı Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
Şahin Aydemir, sektörün Çin, Afrika, Japonya,
Togo, Gana, Suudi Arabistan, Libya, Ürdün, Mısır

Orta vadede sanayi sektöründe enerji, ulaşım ve işgücü gibi üretim
maliyetlerinin düşürülmesine yönelik tedbirlere öncelik
kazandırılması.
Yurtiçinde üretilen ara malların standardının, kalitesinin ve
2 teknoloji seviyesinin yükseltilmesi için desteklerin artırılması.
Yurtiçinde üretilen malların daha fazla tercih edilmesi için
3 tüketicilerin bilgi ve bilinç düzeyinin bütün araçlarla yükseltilmesi
Doğal kaynak zenginliğinin ve tarımsal ürün çeşitliliğinin,
4 teknolojiyle sağlanan yöntemler ve hizmetler yardımıyla üretime ve
rekabet avantajına dönüştürülmesine yönelik politikaların ağırlık
kazanması.
Hizmetler sektöründe katma değeri yüksek alanların payının ve
5 ihracatının artırılması için bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının
yaygınlaştırılması.
Ekonominin enerji yoğunluğunu azaltmak üzere enerji verimliliği
6 çalışmalarının, yasal altyapı ile birlikte güçlendirilmesi.
Ar-Ge tabanlı, yenilikçi ve yüksek katma değer yaratan üretimin,
7 niyeti ve imkanı en küçük bir KOBİ’de görülse dahi desteklenmesi.
Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine mutlaka özel sektör odaklı bir eksen
8 kazandırılması.
Teknolojik gelişme ve yerli üretimin artırılmasında kamu
9 alımlarının etkin bir araç olarak kullanılması ve h büyük özel sektör
yatırımlarında KOBİ’lerin katılımcı olarak etkinleştirilmesi.
Markalaşma, kurumlaşma ve yenilikçi iş modelleri konusunda ‘KOBİ
10 rehberi’ olabilecek tüm STK’lara yarı kamusal inisiyatifler
kazandırılması.
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Rakamlarla 2013
I 2013 yılı itibarıyla KOSGEB
Veri Tabanı’na kaydedilen
işletme sayısı 727 bine ulaştı.
I KOBİ Proje Destek Programı
kapsamında bin 752 işletmeye
38.5 milyon TL tutarında
destek sağlandı.
I Tematik Proje Destek
Programı kapsamında 21
meslek kuruluşuna 697 bin TL
destek sağlandı.
I İşbirliği Güçbirliği Destek
Programı kapsamında 69
işletmeye 10.2 milyon TL
destek verildi.
I AR-GE, İnovasyon ve
Endüstriyel Uygulama Destek
Programı kapsamında bin 142
işletmeye 49.9 milyon TL
tutarında destek sağlandı.
I Genel Destek Programı
kapsamında 19 bin 737
işletmeye 100.4 milyon TL
destek verildi.
I 2013 yılında dokuz adet
TEKMER kuruldu.
I 61 bine yakın girişimci
adayına uygulamalı
girişimcilik eğitimi verildi.
I Girişimlerde Bilişim
Teknolojileri Kullanım
Araştırmasına göre 10 ve daha
fazla çalışanı olan girişimlerin
yüzde 90,8’i İnternet
erişimine sahip, bu oran
KOBİ’lerde yüzde 90,5 oldu.

deden Özer, hedefi 5 milyar 600 milyon dolar
olarak belirlediklerini söylüyor. Özer’in 2014 yılına ilişkin beklentileri ise şöyle:
“Uzmanlar gelişmekte olan ekonomiler
içinde yer alan Türkiye’nin de bu süreçten en çok
etkilenecek ülkeler arasında olacağını öngörüyor. Ancak sektörümüz ihracat odaklı bir büyüme çizgisi seyrediyor. Bu dönemden olumsuz etkilenmemek için sektörümüzde hizmet veren
KOBİ’lerin sahip oldukları ve potansiyel üretim
güçlerini en doğru şekilde değerlendirmesi ve
son yıllarda yakalanan ihracat başarısını koruması gerekiyor. Ayrıca bu dönemde sektörün
güçlü olduğu pazarları korurken yeni pazarlar
yaratması da büyük önem taşıyor.”
Komşularla gerilim ihracatı etkiliyor
PAGEV (Türk Plastik Sanayicileri Araştırma,
Geliştirme ve Eğitim Vakfı) Başkanı Mehmet Uysal
da 2014 yılından umutlu. Plastik sektörü olarak
2012 yılı sonu rakamlarında Avrupa ikinciliğini yakaladığını ve 2013’te yüzde 8’lik büyüme, 9 milyon tona yakın üretim ile 11,5 milyar dolarlık direkt ve dolaylı ihracatı gerçekleştirdiği ifade eden
Uysal, 2014 yılı için şunları söylüyor:
“2014 yılında da hedefimiz, üretim ve ihracatımızı artırarak 2013 yılı rakamlarının üzerine
çıkabilmek. Bu doğrultuda plastik sektörü olarak
yüzde 10 civarında bir büyüme hedefliyoruz.
Elbette bu hedefe ulaşabilmek için KOBİ’lerimize
büyük iş düşüyor. Ayrıca ülke ekonomisindeki istikrar ortamı ile global piyasalardaki ve ihracat
pazarlarındaki siyasi denge de çok önemli.
Özellikle Ortadoğu ve komşu ülkelerdeki gerilimin
azalması sektörümüzün ihracatına olumlu olarak
yansıyacak.”

durumunda. 2014 yılı için 1,2 milyar dolar ve 2015
için ise projeksiyonumuz 2 milyar dolar ihracat
hedefliyoruz.”
Madenciler ihracata o daklandı
İMİB (İstanbul Maden İhracatçıları Birliği)
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özer, 2014 yılına olumlu bakıyor. Özer, dünya ekonomilerini etkisi altına alan tüm olumsuzluklara rağmen,
maden sektörünün 2013 yılında ihracatını yüzde 20,67 oranında artırarak 5 milyar 43 milyon
dolarlık rekor ihracata imza attığına dikkat çekiyor. 2014 yılında da yaklaşık yüzde 10’luk ihracat artışı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kay-
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PAGEV Başkanı

Mehmet Uysal

2014’te KOBİ’ler
için 6 risk
1. Kur artışı: Üretimde ithal
girdi kullanan KOBİ’lerin kur
fiyatındaki artıştan olumsuz
etkilenebileceği ifade ediliyor.
2. Siyasi gerilim: Yurtiçi ve
yurtdışında yaşanan siyasi ve
ekonomik olumsuzluklara ek
olarak gelişmiş ülke
pazarlarındaki korumacı
ekonomi politikalarının
hedefleri etkileyebileceği ifade
ediliyor.
3. Enerji ihtiyacı: Türkiye’nin
artan enerji ihtiyacının
maliyetleri yükseltebileceği ve
bunun fiyatlara yansıyacağı
tahmin ediliyor.
4. İstihdam maliyeti:
Enflasyonla birlikte istihdam
maliyetlerinde artış olabileceği
bildiriliyor.
5. Vergi oranları: Ekonomi
üzerindeki baskının vergi
oranlarını olumsuz
etkileyebileceği ifade ediliyor.
6. Finansmana erişim:
Özsermayesi olmayan
KOBİ’lerin bu yılı zorlanarak
geçireceği belirtiliyor.

Eximbank proje kredileri
Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kemal
Ebiçlioğlu, 2013 yılında elektrik-elektronik sektörü
ihracatının 12 milyar 63 milyon dolara ulaştığını
söylüyor. “Çok beklenmeyen gelişmeler yaşanmadığı takdirde, 2014 yılında da bizleri 2013 yılına benzer bir tablo bekliyor” diyen Ebiçlioğlu’nun
bu yıla ilişkin öngörüleri şöyle: “KOBİ’lerin rekabetçi krediye ulaşımında hala sıkıntılar mevcut. Bu
konuda TİM’in öncü olduğu kefalet fonu uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen hayata geçirilemedi.
Eximbank ihracat sigorta primleri özellikle KOBİ’lere
cazip olacak seviyelere getirilmeli ve bu enstrümanı
kullanmaları teşvik edilmeli. Özellikle elektrik, elektrik üretim ve dağıtım ekipmanları ve kablo grubumuz gelişen Ortadoğu, Asya ve Afrika ülkelerinde Eximbank alıcı proje kredileriyle desteklendiği takdirde çok büyük projeleri gerçekleştirebilirler ve ihracatlarını geliştirebilirler.”
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Özlem Bay Yılmaz / obay@ekonomist.com.tr

Eğlendirirken
franchise verecek
Kanadalı Mad Science Group, 3 – 12 yaş arasındaki çocuklar için fen bilimleri derslerini sıkıcı
olmaktan çıkarıyor. 2013 Aralık’ta markanın Türkiye master franchise haklarını da aldıklarını söyleyen
Mad Science Istanbul Kurucusu Sertaç Çetinkaya, “2014’te Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Konya başta
olmak üzere franchise’lar vereceğiz” diyor.
26 yıllık Kanada Montreal merkezli Mad
Science Group, 3-12 yaş grubu çocuklara
fen bilimini interaktif olarak eğlenerek öğretiyor. Atölye çalışmalarının yanı sıra, gösterilerle çocukların merak ve hayal gücünü ateşleyen Mad Science, fen biliminin
gerçekte ne olduğunun ve yaşadığımız dünyanın nasıl etkilendiğinin öğretilmesine
katkıda bulunuyor.
Eğlenceli fen etkinlik programlarını
ABD, Kanada başta olmak üzere 25 ayrı ülke uygulayan kuruluş, 2006 yılından beri
Türkiye’de de faaliyet gösteriyor. Mad
Science firmasının Türkiye’de çocukların bilim ile
ilgili beceri ve üretim yeteneklerinin gelişmesine aktif eğlendirici eğitim programları ile katkıda
bulunmak amacıyla franchise sözleşmesi imzalandığını söyleyen Mad Science Istanbul Kurucusu
Sertaç Çetinkaya, “Şirketimiz, 1 Aralık 2013 itibariyle Türkiye master franchise haklarını alarak, İstanbul’dan sonra diğer illerimizde de büyüme kararı aldı. 2014 yılında öncelikle Ankara,
Antalya, Bursa, İzmir, Konya başta olmak üzere

beş ilde ve gelen taleplere göre diğer illere Mad
Science franchise hakkı verilecek” diyor.
Doğum günü partileri veriyor
Mad Science Group, Türkiye pazarına Educa
Eğitim ve Animasyon Hizmetleri A.Ş. aracılığıyla girdi. Bu şirketin ana ve temel konusu fen bilimleri derslerini eğlenceli ve deneysel yöntemler
kullanarak sevdirmek ve eğitime katkıda bulunmak olarak tanımlanıyor. Temalı 200 saat et-

kileşimli eğlenceli bilim etkinlik programlarına ve 2 bin adet bilim içerikli deneysel
uygulamalara sahip, STEM/GEMS programını destekleyen bir sistem olan Mad
Science, 2006 yılından bugüne kadar
Türkiye’nin önde gelen 100’ün üzerinde özel
eğitim kurumları/kolejleriyle iş ortaklığı yaparak bu okullarda okuyan 3-12 yaş grubu
çocuklara yönelik eğlenceli bilim etkinlikleri-atölye programları sunmuş durumda.
Eğlenerek öğreten/öğretirken eğlendiren bilim temalı doğum günü partileriyle
de fark yarattıklarını söyleyen Çetinkaya,
şunları anlatıyor: “Ülkemizin önde gelen kurumsal firmalarıyla da çocuk gelişimine yönelik farklı temalı başarılı projelere imza attık.
Örneğin; Glaxo Smith Kline Türkiye ile ‘Dişlerde
Asit Erozyonuna Savaş Açalım’ toplu gösteri projemiz Ankara, İzmir, İstanbul’da 30 bin çocuğa
ulaştı. Meyve Suyu Üreticileri Endüstrisi Derneği
(MAYED) ile ‘Meyve Sularının Gizemli Dünyası’
adı altında yaptığımız proje 2 bin 500 çocuğa
ulaştı.”

Yatırım maliyeti 70 bin dolar

Mad Science, Türkiye genelinde uluslararası markanın bilinirliğini arttırarak,
franchise sistemini yaygınlaştırmayı, çocuklara eğlenceli bilim hizmeti vermeyi, araştıran ve sorgulayan, bilimi seven,
rekabetçi, analitik düşünen, geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. İstanbul Mad Science ofisinde 4 tam zamanlı, 25 yarı zamanlı eğitmen kadrosu ile hizmet verildiğini belirten Çetinkaya, geçen yılki 700 bin TL’lik ciro
rakamını 2014’te 1 milyon 250 bin TL’ye çıkarmayı planladıklarını söylüyor. Bu yıl İstanbul dışında büyüme hedeflediklerini de
vurgulayan Çetinkaya, franchise koşullarını ise şöyle sıralıyor: “Franchise sahibi olacak genç ve dinamik, İngilizce lisanını bilir,
ilinde itibar sahibi ve güvenilir yatırımcı girişimciler arıyoruz. Franchise olacak aday girişimciler, 10 yıllık franchise isim hakkına sahip olacaklar. İsim hakkı bedeli 12 bin dolar. İlk yatırımınızda para kazandıracak özel Mad Science etkinlik malzeme bedeli olarak 15 bin dolar ödenerek sözleşme imzalanır. İlk yatırım maliyeti dahil olmak üzere, ortalama 60 bin ile 70 bin dolar
arasında finansman gücüne sahip olmaları istenir.”
OCAK 2014
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Girişim savaşçısı
yetiştirecekler
YemekSepeti.com’un İcra Kurulu Başkanı Nevzat Aydın, PeakGames Kurucusu Sidar Şahin, Google
Kurumsal Pazarlama Müdürü Özgür Kirazcı, Turkcell Perakende Bölüm Başkanı Sait Ayaydın gibi kendi
alanlarında uzman 25 isim bir araya geldi ve Türkiye’nin girişimcilere 360 derece destek veren ilk
platformu Girişim Savaşçısı kuruldu. Bu programa seçilerek alınan girişimci adaylarının işleri eğitim
sırasında sıfırdan kurduruluyor ve danışmanlık desteği ile büyütülüyor.
Dijitalleşen dünya ve yeni ekonomi düzeni girişimcilerin kendi işlerini kurmasını kolaylaştırıyor. Ancak başarılı bir iş modeli oluşturabilmek için içimizdeki girişimci ruh da tek
başına yeterli olmayabiliyor. Doğru bir iş fikrine, doğru yönteme, iyi çalışan teknolojik bir
altyapıya, güçlü bir iş çevresine ve de işinizi kurduktan sonra profesyonel danışmanlık
alabileceğiniz mentorlara ve yatırımcılara da
ihtiyacımız var. Şimdi girişimci adaylarının
tüm bu ihtiyaçlarına yönelik çözümleri tek bir
çatı altında toplayarak onlara 360 derece destek sağlayan yeni bir platform kuruldu:
Girişim Savaşçısı.
Girişim Savaşçısı programı, girişimci
adaylarını öncesinde seçen, sonra onları sıfırdan alarak eğiten ve mezuniyet sonrasında da özenle destekleyen özel bir yapı.
Eğitmen kadrosunda bir SAT komandosunu,
eski sanayi bakanını, CEO’yu, klinik psikoloğu ve
e-ticaret mentorlarını barındıran programın
başlangıcında katılımcılara sıra dışı uygulamalar içeren özel bir eğitim sunuluyor
4 TL ile bir gün geçirme
4 TL ile İstanbul içerisinde tek günde belirli
bir takım görevleri yerine getirme, cehennem
haftası uygulamasıyla 36 saat aralıksız çalışma,
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Nasıl katılabilirsiniz?
Programa katılmak için öncesinde www.girisimsavascisi.org /basvuru adresinden
ön başvurunun yapılması gerekiyor. Buradaki soruların yanıtları uzmanlarca
incelendikten sonra adaylar psikolog Barış Gürkaş ve girişimci mentoru Berke
Sarpaş’ın da yer aldığı bir görüşmeye davet ediliyor. Bu görüşmede detaylıca
analiz edilen adaylar uzmanlarca puanlanıyor. Hemen akabinde kişilik envanteri
testlerine tabi tutulan adayların tüm ölçümlerden elde ettiği genel ortalama 70
puan ve üzeriyse ilgili aday programa katılmaya hak kazanıyor.
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Riva deresinden, Karadeniz sahillerine kadar kürek çekme gibi daha onlarca uygulamayı bünyesinde barındıran eğitimde öncelikli olarak girişimci adaylarının özgüveninin ve dayanıklılığının
artırılması ve disiplinli çalışma becerilerinin iyileştirilmesi amaçlanıyor. Sonrasında ise adaylar
yoğun bir teknik eğitim içerisine alınarak iş fikri oluşturmadan, konsept geliştirmeye, pazar ve
piyasa araştırmasından, duygusal marka kimliği oluşturmaya, web sitesi kurmadan, sosyal medya uygulamalarına, dijital pazarlamadan, müşteri ilişkileri yönetimine ve ikna psikolojisinden
finansa ve şirket kurulumlarına kadar toplam 32
ayrı başlıkta bilinçlendiriliyor.
Tamamının işi de uygulamalı olan bu eğitim programı esnasında kurduruluyor. Eğitimden
mezun olan bu seri girişimcilere akabinde pro-
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fesyonel danışmanlık desteği veriliyor ve işleri
büyütülüyor.
Profesyonel danışmanlık desteği
Programda öncelikli olarak girişimci adaylarının özgüveninin ve dayanıklılığının artırılması
ve disiplinli çalışma becerilerinin iyileştirilmesi
amaçlanıyor. Sonrasında ise kendi işini sıfırdan
kuran bir kişinin bilmesi gereken her türlü teknik bilgi girişimcilere uygulamalı olarak aktarılıyor. Girişim Savaşçısı’nın kurucusu Berke
Sarpaş, akabinde eğitimden mezun edilen bu seri girişimci savaşçıların bu kez de programa destek veren hızlandırma ve ve inkübasyon merkezleri ile buluşturulduğunu belirtiyor. Bu süreçte
tüm savaşçıların projelerine bir yıl boyunca profesyonel danışmanlık desteği sağlanıyor. Sarpaş,
“Bu sürecin sonunda para kazanmaya başlayan işler ise yatırımcılarla buluşturularak fonlanıyor” diyor.
Girişim Savaşçısı programına Google
Türkiye, Endeavor, İnventram, Boot Camp
Ventures, Stage-co, Sabancı Üniversitesi
Girişimcilik Kurulu, Fongogo ve İdeasoft
gibi girişimcilik ekosistemine dâhil çok sayıdaki profesyonel kuruluş da yakın destek veriyor.
Egzersizle iyilik felsefesi aşılanıyor
Programın yüzde 40’ı outdoor uygulamalardan oluşuyor. Sarpaş, bunu şu
örnekle açıklıyor: “Birinci dönem programın ilk haftasında katılımcılar detaylı
olarak bugüne kadarki yaşamlarını, tecrübelerini, ilişkilerini, yaptıkları ya da yapamadıkları işleri, hatalarından çıkarımlarını ve gelmek istedikleri yerleri diğer
katılımcılara aktardılar.
Sonraki hafta eski Sanayi Bakanı Baki
Ataç’ın katılımı ile devam eden programda
Ataç, diplomasinin iş dünyasındaki kullanımına yönelik örnekler verdi ve girişimciler için önemli olan çeşitli politik yaklaşım stratejileri hakkında uygulamalı bir
eğitim sundu. Sonraki hafta SAT (Sualtı
Taarruz) Komandosu Erkan Balcı yönetiminde dayanıklılık ve taaruz eğitimi için
sabah 5’te Riva’ya intikal eden Savaşçılar
Karadeniz kıyılarına kadar kürek çektiler.”
Girişimcilerin burada kendi açtıkları çukurda ateş yakıp yemek pişiren giri-

Sekiz haftalık eğitim
Programda YemekSepeti’nin
kurucusu Nevzat Aydın Girişim
Savaşçıları’na internet projeleri
konusunda destek verecek.
Başka bir önemli isim de
PeakGames kurucusu Sidar
Şahin. Ayrıca Google
Türkiye’nin Pazarlama Müdürü
Özgür Kirazcı, Turkcell
Perakende Bölüm Başkanı Sait
Ayaydın, Ogli Platform Genel
Müdürü Umur Özkal, PayU Ülke
Müdürü Emre Güzer, Türkiye
Fütüristler Derneği’nin eski
başkanı Ufuk Tarhan, E-Ticaret
İşletmecileri Derneği Başkanı
Hakan Orhun ve Eski Sanayi
Bakanı Baki Ataç eğitimde
mentorluk yapan 25 isimden
bir kaçı. Eğitim toplam 8 hafta.
Programa çalışanlar
katılabiliyor. Eğitimler
İstanbul’da gerçekleştiriliyor.
Şehir dışında ikamet edenler de
sekiz hafta süresince sadece
hafta sonları İstanbul’a gelip
giderek eğitime iştirak
edebiliyorlar.

şimciler buradaki yaşantıları üzerinden Erkan
Balcı ile ritüeller, disiplinli çalışma ve vazgeçmeme felsefesi üzerine özel bir ders yaptığını
anlatan Sarpaş, programın 3’üncü haftasında ise
Sensei Oğuzhan Ulvi Başkurt ile Aikimode
Dojo’da Aikido antrenmanı için bir araya geldiklerini burada egzersizlerle iyilik felsefesi, hayatın darbeleri karşısında asla yıkılmama anlayışı konusunda uygulamalı bir eğitim aldıklarını sözlerine ekliyor.
Sonraki hafta Çolakoğlu Holding CEO’su
Yavuz Onay’dan iş dünyasına yönelik stratejik
bilgiler alan girişimciler, Klinik Psikolog Barış
Gürkaş ile bir araya gelip ilkel beyin, nöromarketing ve ikna psikolojisi hakkında kapsamlı bir
eğitim almışlar. Aynı haftalar içerisinde Sarpaş
tarafından aralıklarla sunulan kişilik ve teknik
eğitimler ile de donanımlarını güçlendiren savaşçılar, şu sıralar yeni işlerini de kurmuş durumdalar.
OCAK 2014
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Üç kız kardeş gelinlik
aksesuarı mağazası açıyor
Üç kız kardeş İstanbul Nişantaşı’nda Türkiye’nin ilk sadece gelin aksesuarları satan mağazasını açtı.
Kraliyet ailesinin tercih ettiği şapka markası Marzi, ayakkabıda Francesco Italy, Loriblu, duvakta Peter
Langner gibi markaları Türkiye getiren kardeşler, markanın ikinci şubesini Ankara’da açmayı hedefliyor.
Türkiye’de her yıl 600 bin nikah yapılıyor.
Mobilyasından beyaz eşyasına düğüne kadar evlilikle ilgili tüm süreçler ciddi bir eko sistem yaratıyor. Büke Kayalar, İpek ve Elif Tüfekçioğlu kardeşler ise bu eko sisteme sadece gelinlere özel
aksesuar satan bir butik açarak katıldı. Pek çok
gelinlik mağazası olmasına rağmen aksesuarlara özel bir mağaza bulunmamasından yola çıkarak 4ONE Boutique ismiyle Nişantaşı’nda ilk
mağazalarını açtılar.
4ONE Boutique’in kurucuları Elif, İpek ve
Büke kardeşler aslında Ankaralı. Elif Tüfekçioğlu,
2002 yılında Ankara Üniversitesi Fransız Dili ve
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans tezini tamamlamak için İstanbul’a gelen Elif
Tüfekçioğlu, birkaç yıl iletişim sektöründe çalıştıktan sonra kardeşi İpek’in Bilkent Üniversitesi
Grafik Tasarım Bölümü’nden mezun olmasının
ardından 4ONE Boutique’i kurmaya karar veriyor. Hala Ankara’da yaşayan aile şirketlerinde
dış ticaret sorumlusu olarak çalışan ablalarının
desteğini alarak işe adım atıyorlar.

İPEK - ELİF TÜFEKÇİOĞLU

Duvaktan taca pek çok ürün var
Genç girişimciler, mağazalarını yaklaşık
bir yıllık bir araştırma sürecinin ardından mart
ayında açıyor. Butikte bolerodan eldivene, du-

Ankara’ya yeni mağaza
Yeni marka arayışlarının devam ettiğini belirten Tüfekçioğlu, yurtdışında ABD
ve İspanya’dan da farklı üreticilerin mağazada ürünlerine yer vermek için
bağlantıya geçtiğini vurguluyor. Ürün gamını biraz daha genişlettikten sonra
Ankara’da bir mağaza daha açmayı planlayan girişimciler, internetten satış
yapmayı planlıyor. Ayrıca Türkiye’de düğün gününe özel bir danışmanlık
hizmetinin olmadığını söyleyen Tüfekçioğlu, “Bizden danışmanlık isteyen çok
fazla. Önümüzdeki günlerde o güne özel danışmanlık ve koçluk hizmeti de
vermeyi planlıyoruz” diyor. Anadolu’dan da pek çok şehirden ürün talebi
geldiğini belirten Tüfekçioğlu, isteyenlere ücretsiz kargoyla ürün
gönderebildiklerini vurguluyor.
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vaktan taca, tokadan şapkaya, ayakkabıdan çizmeye ve iç çamaşırından taşlı kuşaklara kadar
gelinlerin ihtiyacı olan pek çok ürün bulunuyor.
Mağazada ünlü tasarımcıların ürünlerine yer verdiklerini söyleyen Elif Tüfekçioğlu şöyle devam
ediyor:
“İtalya’nın ünlü gelinlik ve duvak markası
Peter Langner ve el yapımı duvaklarıyla kuğu gibi gelinler yaratan Creazioni Francesca markalarının yanı sıra, Floransa’nın Avrupa’daki kraliyet ailelerinin başını süsleyen Marzi adlı şapka
markası ile Francesco, Loriblu, Giorgio Lachini gibi köklü gelin ayakkabısı firmalarına yer veriyoruz. Sadece gelinlik için tasarlanmış iç çamaşırları sunan Penrose ve Swarovski kristalleriyle bezenmiş saç takıları yaratıcısı Anna Bella ise sunduğumuz diğer markalar arasında yer alıyor.”
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Katalonya’nın
tur rehberi oldu
İspanya’nın çeşitli destinasyonlarında Türkiye’den gelen kurumlara tur hizmeti veren Seamile Travel,
2012’de faaliyete geçti. Kurumsal seyahat organizasyonlarından bayi toplantılarına, temalı
organizasyonlara kadar çok geniş bir skalada hizmet veren şirket, turlarının içeriğini tamamen
misafirlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, özel hizmet olarak düzenliyor.

Seamile Travel, İspanya’da faaliyet gösteren, Türk
girişimcisinin kurduğu bir şirket. Kurucu Deniz
Özcan, rehber bir aileden geliyor. Şirket İspanya
ve Latin kökenli ülkelere rehberlik yapan Jülide
Özcan’ın oğlu tarafından iki yıl önce kuruldu.
Barselona’da turizm eğitimi alan Deniz Özcan,
uzun zamandır misafirlerine vermiş olduğu hizmetleri kurumsal bir çatı altında toplamayı he-

Bu yıl hedef Portekiz
Şirketin 2014 hedefleri arasında
Portekiz pazarına yönelik
taleplerinde artış beklentisi ve
sadece Türkiye pazarına bağlı
kalmayarak diğer ülkelerden de
İspanya’ya MICE ağırlıklı
düzenlenen gezilerden pay alma
uğraşları olacak. Deniz Özcan
ayrıca, ‘Tüm sektörlerde
İspanya’nın içinde olduğu kriz
büyük etki yaparken bundan
etkilenmeyen tek sektör turizm
oldu” derken, Barselona’da turizm
sektörünün 2014 yılında yüzde 5
oranında büyüyecek olmasının ve
Türk turizm acentelerinin şehre
olan ilgisinin, bunun en önemli
göstergesi olduğunu sözlerine
ekliyor.

deflemesinin ardından 2012 Mayıs’ında Seamile
Travel’i hayata geçirdi. Barselona’nın merkez üssü olduğu Katalonya bölgesine kültürel, sportif,
fuar amaçlı geziler düzeyen şirket, İspanya pazarındaki yerini sağlamlaştırıp, daha fazla müşteri odaklı hareket edeceği bir yıla hazırlanıyor.
Özel hizmetler sunuyor
Uzun yıllardır özellikle Barselona şehri
başta olmak olarak İspanya’nın çeşitli destinasyonlarında Türkiye’den incentive (kongre) amaçlı gelen kurumlara hizmet verdiklerini dile getiren Seamile Travel Kurucusu Deniz Özcan,
Seamile olarak bu destinasyonları iş ortaklarıyla birlikte tüm İspanya geneline yaymayı başardıklarını anlatıyor. Şirket ayrıca İber yarımadasının diğer ülkesi Portekiz’de de misafirlerinden gelen taleplere göre turlar ve kurumlara özel çözüm ve hizmetler verebiliyor.
2013 yılı Seamile Travel adına aslında bir geçiş ve pazarda kendi yerini bulma yılı olarak geçti. “Bu duruma ve 2012 yılının sadece ikinci altı
ayında hizmet vermemize rağmen 2013 oldukça verimliydi. Büyüme oranımız ve yapmış olduğumuz cirolardan çok pazarda söz sahibi olmak bizler için önemliydi geride bıraktığımız yıl”
diyen Özcan, bu yılın ise artık İspanya pazarındaki yerlerini sağlamlaştırıp, büyüme hedefli olmaktan çok, daha fazla müşteri odaklı hareket
edecekleri bir yıl olacağını tahmin ediyor.
CEO’lara özel turlar
Kendilerine gelen başvuruların tamamına
yakınının kurumsal ağırlıklı olduğunu belirten

DENİZ ÖZCAN

Özcan, ayrıca Türkiye’de bulunan ve yurtdışına
özel gezi ve turlar düzenleyen MICE acentelerine de hizmet verdiklerine dikkat çekiyor. Klasik
verilen lojistik tur hizmetlerinin yanı sıra misafirlerine yeni deneyimler kazandırmayı,
İspanya’da geçirdikleri zaman süresince iş stresinden uzaklaşmalarını sağlamayı ilk hedefleri
olarak belirleyen şirket, ayrıca portföyüne eklediği yeni hizmetlerle de dinamik bir seyahat şirketi olma çabasında.
“İsim vermeyelim ama telekomünikasyondan inşaat sektörüne kadar birçok şirkete ve bu
şirketlerin üst düzey yönetici ve CEO’larına
İspanya gezilerinde yardımcı olduk. Özellikle her
yıl şubat ayında Barselona’da düzenlenen dünyanın en önemli GSM fuarında ülkemizin önemli CEO’larına eşlik ediyoruz” diyen Özcan, toplamda 2 bin 500 kişiyi İspanya’ya turla getirdiklerini kaydediyor.
OCAK 2014
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“e-Fatura’yı tüm kamu
sektörüne yayacağız”
1 Nisan’dan itibaren zorunlu olarak belli sektörlerde kullanılmaya başlayacak olan e-fatura’nın ticari
hayatta yeni bir dönemi başlatacağı ifade ediliyor. Gelir İdaresi Başkanı Uğur Doğan, belli sektörlerde
kullanımı zorunlu olacak elektronik fatura uygulamasının önümüzdeki yıllarda kamuda da
yaygınlaşacağı ve kamuya kesilecek faturaların bütünüyle e-fatura olacağını söylüyor.
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belli sektörlere elektronik defter tutma ve elektronik fatura kullanma mecburiyeti getiriliyor. Sözkonusu tebliğde
yapılan değişiklik ile uygulama Nisan 2014'e ertelense bile kısa bir süre artık ticari hayatta yeni bir

Ticaret yapmanın
ön koşulu sayılıyor
Entegrasyon sürecini başarı ile
tamamlayan mükellefler, Gelir
İdaresi Başkanlığı’nın konuya
ilişkin yazısı üzerine, e-fatura
uygulamasını gerçekleştirdikleri
entegrasyon aracılığı ile
kullanmaya başlayacak.
Uluslararası ticarette birçok
uluslararası firma bugün
tedarikçilerine ticaret
yapabilmelerinin ön koşullarından
birisi olarak e-fatura
kullanılmasını şart koştuğuna
dikkat çeken Uğur Doğan,
uluslararası ticaret hacmi gittikçe
artan ve dünya ile daha fazla
entegre olan Türkiye açısından da
bu çerçevede e-fatura’ya geçişin
artık bir gerekliliğin ötesinde bir
zorunluluk halini aldığını
kaydediyor.
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dönem başlıyor diyebiliriz. Buna göre elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren elektronik fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunlu. Gelir İdaresi Başkanı Uğur Doğan,
e-fatura düzenlemenin satıcı için kağıt faturaya göre yüzde 57, alıcı için ise yüzde 62 daha fazla tasarruf sağladığını söylüyor.
e-Fatura ile yöneticilerin şirkete hakimiyeti daha da artacağını, faturaya dayalı her türlü işlem süreçlerine ve bunların sonuçlarına erişim artık anlık olarak gerçekleşeceğini belirten Doğan, “Yakında
yapacağımız yeni düzenlemelerle e-fatura’yı başka sektörlerin kullanması zorunluluğunu da getireceğiz. Önümüzdeki yıllarda kamuya kesilecek fatura’lar bütünüyle e-fatura olacak” diyor. Doğan
sorularımızı şöyle yanıtladı:
KOBİ Girişim: e-Fatura uygulaması ticari hayata nasıl bir katkı sağlayacak?
Uğur Doğan: e-Fatura uygulamasına geçişin
şirketlere ve ticaret hayatına sağlayacağı avantajların başında kâğıt faturadan kurtularak baskı,
yazdırma, posta ve arşiv maliyetlerinin çok büyük
ölçüde ortadan kaldırılması yer alıyor. Günümüzde
siparişten ödeme ve tahsilâta kadar ticari hayatın
birçok safhası elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Her şeyin elektronik ortamda gerçekleştiği bir
ticaret hayatında, bu hayatın en önemli ve vazge-

çilmez belgelerinin başında gelen faturanın ülkemizde hala kâğıt ortamında düzenleniyor olması,
dünya gerçekleri ile pek bağdaşmıyor. Zira bugün
başta Avrupa Birliği’ne dâhil ülkeler olmak üzere
hemen hemen bütün ülkelerde e-fatura yaygın bir
şekilde kullanılıyor.
Ne gibi avantajları bulunuyor?
e-Fatura hem alıcı hem de satıcı için oldukça
yüksek bir tasarruf sağlıyor. e-Fatura düzenlemek
satıcı için kağıt faturaya göre yüzde 57, alıcı için
ise yüzde 62 daha fazla tasarruf sağlıyor. Üstelik
işletmeler e-fatura için yapmış oldukları harcamaları
6 ay ile 1,5 yıl arasında amorti ediyor ve toplamda cirolarının yüzde 2’si oranında bir tasarrufta bulunuyor.
Şu anda e-fatura anlamında şirketlerde nasıl bir dönüşüm yaşanıyor?
Şirket süreçlerinde e-fatura uygulaması bakımından büyük dönüşümler yaşanıyor. e-Fatura
uygulamasının şirket süreçlerine adaptasyonu
konusunda şirketlerin bilgi işlem ve mali işler birimlerinin yakın bir işbirliği içinde olmaları şart.
Çünkü e-fatura, kağıt faturadan farklı olarak şirketlerin sadece muhasebe veya finans departmanlarını ilgilendirmiyor, aynı zamanda bilgi işlem
birimlerini de ilgilendiriyor. e-Fatura ile yöneticilerin şirkete hakimiyeti daha da artacak, zira faturaya dayalı her türlü işlem süreçlerine ve bunların sonuçlarına erişim artık anlık olarak gerçek-
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UĞUR DOĞAN

Nasıl entegre olunacak?
Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu
Yöntemi, kendilerine ait bilgi işlem
sistemini Gelir İdaresi Başkanlığı‘nın
sistemine entegre ederek 7/24
kesintisiz bağlantı sağlayabilecek
mükelleflerin kullanabilmeleri
amacıyla geliştirildi. Uğur Doğan,
“Portalın sunduğu sınırlı
imkanlardan daha ileri bir
faturalaşma ihtiyacınız var ise, bilgi
işlem sisteminizi e-fatura
uygulamasına entegre ederek efatura gönderip alabilirsiniz” diyor.
e-Fatura uygulamasını entegrasyon
aracılığı ile kullanmak isteyen
mükelleflerin öncelikle entegrasyon
kılavuzlarında anlatılan yapı ve
belge standartlarına uygun teknik
hazırlıkları yapacaklarını ifade eden
Doğan, ön hazırlıkları
tamamlayanların sistemlerini ve
fatura ile ilgili süreçlerini açıklayan
dokümanlarla birlikte başkanlığa
yazılı olarak başvuruda
bulunacaklarını sözlerine ekliyor.

leşiyor. İşletmelerin denetim süreçleri de e-fatura ile daha kolay yapılabiliyor. Böylece hem iç denetim ve risk analizleri daha hızlı ve verimli yapılabilecek hem de bağımsız ve dış denetim (vergi
incelemesi gibi) süreçleri hızlanarak işletmelere olan
maliyetleri azalıyor.
Peki KOBİ’ler açısından bakıldığında e-Fatura
nasıl bir katkı sağlayacak?
e-Fatura büyük işletmelerin entegrasyonuna
imkan sağlaması yanında küçük ölçekte çalışan işletmeler de web hizmeti aracılığı ile e-fatura düzenleyebiliyorlar. Ayrıca kendilerine ait bilgi işlem
alt yapısının yetersiz olan işletmelerin teknik yeterliliğe sahip izin almış özel entegratörün bilgi işlem sistemi vasıtasıyla e-fatura gönderip alabilme
imkanını sağlıyor. e-Fatura işletmelere yönetimsel
ve denetimsel çok sayıda fayda da sağlayacak.
İşletmelerdeki nakit yönetimi e-fatura ile artık daha da kolaylaşacak.
Başka ne gibi katkıları olacak?
e-Fatura’nın şirketlere diğer bir faydası işletmelerdeki tedarik zincirini kolaylaştırması. Diğer
bir ifade ile e-fatura ile tedarik zincirlerindeki iş ve

işlem süreçlerinin azaltılması, hızlandırılması ve gelecekte bu halkaya e-irsaliye gibi belgeler ile e-ödeme gibi süreçlerin de eklenmesi işletmeler arasında
bir sinerji oluşturacak. e-Fatura’nın dayandığı format ve standart ile işletmeler faturanın oluşturulup gönderilmesinde, alınmasında, kontrollerin yapılmasında, muhasebe kaydına dönüştürülmesinde ve gerekli analizlerin yapılmasında makineler
arası (machine to machine) iletişim sağlıyor. Bu da
faturalama süreçlerinde yaşanabilecek hataları minimize ederek verimlilik artışı sağlayacak.
KOBİ’lerde bu anlamda nasıl bir çalışma var?
KOBİ’ler Maliye Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu
e-fatura kapsamına girme zorunluluğu olan mükellefler kapsamında olmamakla beraber, iş yaptıkları işletmelerin büyük bir kısmı e-fatura kullanmak zorunda olduklarından; büyük firmalar efatura eko-sisteminin sağladığı avantajlardan faydalanmak düşüncesiyle tedarikçileri olan KOBİ’leri
e-fatura’ya geçme konusunda zorluyor. KOBİ’lerde
bu anlamda bir hareketlilik olduğunu söylemek
mümkün.
e-Fatura uygulaması nasıl bir sistemle iş-

leyecek?
e-Fatura uygulaması, bir merkez etrafında tanımlanacak ‘gönderici birim’ ve ‘posta kutusu’ yazılımları aracılığı ile çalışıyor. Tarafların birbiriyle
konuşması, diğer bir ifade ile e-Faturalaşma süreçleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın tarif ettiği üç yöntemden biri ile gerçekleşmek zorunda. Bunlar; eFatura portalı, entegrasyon usulü veya özel entegratör aracılığı ile. Bütün bu yöntemler mali mühür/e-imza sertifikaları ve merkezi bir adres yönetim modülü aracılığı ile uygulama üzerinde tanımlanıyor.
e-Faturanın kullanımı her sektörü kapsayacak
mı?
Yakında yapacağımız yeni düzenlemelerle efatura’yı başka sektörlerin kullanması zorunluluğunu da getireceğiz. Önümüzdeki yıllarda kamuya kesilecek faturalar bütünüyle e-Fatura olacak.
Sadece işletmelerden işletmelere (B2B) segmentinde değil, aynı zamanda işletmelerden nihai tüketicilere (B2C) segmentinde de e-fatura veya efatura’ya benzer elektronik arşiv çözümleri ile efatura uygulamasını bütün ekonomiye yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.
OCAK 2014
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LastOda’yı 13 ayda
120 bin kişi indirdi
Telefon ya da tablet üzerinden lüks otellerde uygun fiyatlı konaklama fırsatları sunan LastOda mobil
uygulaması, kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Selen ve Burak Balkaya kardeşler tarafından
geliştirilen uygulama, 13 ayda 120 binin üzerinde kişi tarafından indirildi. LastOda kurucularından
Burak Balkaya, “LastOda’nın kayıtlı üye sayısı 40 bin kişiyi aştı. Şu anda 300 olan üye otel sayımızı ise
bine çıkarmak istiyoruz” diyor.
BURAK BALKAYA

LastOda, telefon ya da tablet üzerinden lüks otellerde uygun fiyatlı konaklama fırsatları sunan bir
mobil uygulama. Seyahat edenlerin son dakikada ortaya çıkan konaklama ihtiyaçları için kullanımı çok kolay olan LastOda mobil uygulamasını indirmeleri yeterli. Kullanıcılar, az sayıdaki nitelikli otellerin en iyi fiyat garantili, çift kişilik oda
tekliflerini 30 saniye kadar kısa bir sürede satın
alabiliyorlar. Uygulama; hızlı, ekonomik ve güvenilir bir platformda otel rezervasyonu hizmeti vererek, kullanıcıların hayatlarının yoğunluğunu
hafifletmeyi amaçlıyor.
LastOda’nın kurucuları Selen ve Burak
Balkaya kardeşler. Kullanıcılarının LastOda ile tüm
Türkiye’de konaklama yapabilecekleri seçkin bir
ağa ulaşmalarını hedeflediklerini söyleyen Burak
Balkaya, “Şu anda 300 olan üye otel sayımızı bine çıkarmak istiyoruz. Şu ana kadar bu işe yaklaşık 500 bin TL yatırdık ve kendimiz finanse ettik. Tabi yatırımlarımız bundan sonra da devam
edecek. Yatırımcılarla görüşmeye başladık.
LastOda’yı büyütmek istiyoruz ve bunun için sadece paraya değil, akıllı paraya ihtiyacımız var”
diyor.
Fikri birlikte geliştirdiler
Her zaman akıllarında bir girişim yapmak
fikri varmış Balkaya kardeşlerin. Girişimci bir ai-
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Bölümü mezunu. Altı yıllık bir iş deneyimi sonrası Londra’da Cass Business School’da MBA yapan Slen Balkaya, halen Boğaziçi Üniversitesi
İşletme Bölümü’nde bilişim sistemleri alanında
doktora yapıyor.”
Burak Balkaya, Selen Balkaya’nın daha önce aile şirketi altında İngiltere ve Hindistan'dan
getirdiği iki farklı markanın Türkiye’deki satış ve
pazarlamasını organize ettiğini belirtiyor. Burak
Balkaya, kendisinin ise daha öncesinde uluslararası bir firmada pazar araştırma konularında çalıştığını ancak kardeş oldukları için hep birlikte
çalışmak istediklerini ve böylece LastOda fikrini geliştirdiklerini dile getiriyor.

leden geldiklerini ve böyle bir kültürün içinde büyüdüklerini söylüyorlar. Üniversite yıllarından başlayarak sürekli dünyada gelişen
trendleri, farklı iş alanlarını çeşitli
yayınlardan takip etiklerini belirten
kuruculardan Burak Balkaya, şunları anlatıyor: “LastOda benim ilk girişimim ve ilk işim. Üsküdar Amerikan
Lisesi’ni, ardından İstanbul Teknik
Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü
bitirdim. Mezun olduktan hemen sonra LastOda
ile ilgili çalışmalarım başladı. Diğer kurucumuz
Selen Balkaya ise Boğaziçi Üniversitesi Matematik

40 binden fazla üyesi var
LastOda fikrinden önce fizibilitesini yaptıkları başka fikirleri de olmuş kardeşlerin. Ancak
dünyada hızla yayılan ‘aynı gün otel rezervasyon’
eğiliminin Türkiye’de de önemli bir boşluğu dolduracağına inandıklarını belirten Balkaya, şöyle
devam ediyor: “Yaptığımız ön araştırmalar da bu
fikirlerimizi destekledi. Bu nedenle bu alana odaklandık. İlk çıktığımız dönemde Türkiye’de tam manası ile real time booking yapan bir Türk markası
yoktu. Aynı şekilde mobil ticaret konusunda da
pazarda büyük bir boşluk olduğunu ve Türkiye’nin
mobil ticaret için çok büyük potansiyele sahip olduğunu düşündük ve bu işe girdik.”
Balkaya kardeşlerin geliştirdiği mobil uygulama 13 aydır otel tekliflerini yayınlıyor. Şu ana
kadar LastOda uygulamasını 120 binin üzerinde kişi indirdi. LastOda’da yayınlanan otel tekliflerini görmek için üye
olmak zorunda değilsiniz. Ancak satın alma yapmak istediğinizde üyelik gerekiyor. LastOda’nın kayıtlı üye
sayısı ise 40 bin kişiyi aşmış durumda.
300 otel ile çalışıyorlar
Uygulamanın amacı, kullanıcıların yoğun tempolarını hafifletmek, kafalarındaki ‘Şimdi nerede nasıl hangi fiyata kalacağım?’ sorusunu ortadan kaldırmak. LastOda olarak
kullanıcılar için her gün 12:00’a kadar günün en
iyi otel tekliflerini bir havuzda toplayıp, her bölgede bunlardan yalnızca fiyat/kalite değeri en
yüksek olanlarını listelediklerini belirten Balkaya,
şunları ekliyor: “Böylece kullanıcılar yüzlerce otel

Nasıl kullanılıyor?
LastOda uygulaması çok basit
rezervasyon adımlarına sahip
bir mobil uygulama.
Kullanıcıların 30 saniyede
rezervasyon yapabilmelerini
sağlayarak hayatlarını
kolaylaştırmak amaçlanıyor.
LastOda’yı telefonunuz ya da
tablet bilgisayarınıza indirip,
uygulamayı açtıktan sonra öğlen
12:00 ile gece 01:00 arasında
yayınlanan otel tekliflerini
inceleyebiliyorsunuz. Önce
ilgilendiğiniz bölgeyi
seçiyorsunuz, daha sonra
seçtiğiniz bölgede ilgilendiğiniz
oteli seçerek otelin konumu,
fotoğrafları ve diğer detaylı
bilgilerine ulaşıyorsunuz. Eğer
satın alma yapmaya karar
verirseniz bundan sonraki
adımlar ödeme adımları.
Kullanıcılar, SSL sertifikasına
sahip LastOda uygulaması
üzerinden güvenle kredi kartları
ile satın alma işlemlerini
tamamlıyorlar. Ödeme
tamamlandığında kullanıcılara
rezervasyon detaylarını içeren
bir e-posta gidiyor. Kullanıcılar
aynı detaylara LastOda
uygulamasındaki
‘rezervasyonlarım’ bölümünden
de ulaşabiliyorlar. Ayrıca
LastOda’da kullanıcılar seçtikleri
check-in tarihinden beş gün
öncesine kadar son dakika
avantajları ile rezervasyon
yapabiliyorlar.

arasında seçim yapmak zorunda kalmıyor. Şehir
otellerinin çift kişilik odaları için en iyi fiyat garantili teklifleri yayınlıyoruz. Şu an çalıştığımız
otel sayısı 300’ü geçti. Otellerimizi birebir ziyaret ederek kontrat yapıyoruz. Otel konusunda seçici bir ekibiz. En çok İstanbul Taksim ve
Anadolu Yakası bölgesindeki otellerimiz ilgi görüyor. Aynı zamanda şehirlerin havalimanı bölgelerindeki oteller de en çok ilgi gören ve satışını yaptığımız oteller.”
OCAK 2014
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Elektrik panosundan
girişimci şirket yarattı
1989 yılında küçük bir atölyede alçak gerilim elektrik panosu
üretimi yaparak işe başlayan Tempa Pano, bugün İngiltere, Fransa,
Bulgaristan ve Romanya’ya ihracat yapıyor. Geçen yıl 25 milyon
dolarlık yatırım yapan şirket, Uzakdoğu, Asya ve Avustralya
bölgelerine açılarak ihracatını yüzde 50 artırmayı planlıyor.
Temelleri Beyoğlu’nda küçük bir atölyede atılan
Tempa Pano’nun geçmişi 1950’li yıllara dayanıyor.
Beyoğlu’nda elektrik işi yapan Hagopos Gazer’in
çocukları büyüyüp işe el atınca bu küçük atölyenin de kaderi değişmeye başlıyor. Üç kardeşin işe
atılmasıyla büyüme ivmesi kazanan şirket, 1989’da
Tempa Pano olarak yeniden yapılandırılıyor.
Maksut, Murad ve Nurhan kardeşlerin azimli çalışması sayesinde sektörde öne çıkmayı başaran
şirketin dönüm noktalarından biri ise 1998 yılında Fransa’ya yaptığı ihracat oluyor.
Türkiye’den yurtdışına özellikle Avrupa’ya
boş pano ihracatını başlatan ilk yerli firma olduklarını söyleyen şirketin ortaklarından Nurhan
Gazer, “1998 yılında ilk ihracatımızı Fransa’ya
gerçekleştirdik. Şu an İngiltere, Fransa,
Bulgaristan ve Romanya’da kendi şirketlerimiz
var. Bu ülkelerde ürünlerimizi Tempa Pano markamızla satıyoruz. Son yıllarda yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, Avrupa pazarında ciddi bir
daralma olmasına rağmen artan bir satış trendimiz var” diyor.
Yeni pazarlara açılacak
Şirket, 2013 yılında büyüme ivmesine paralel
olarak Dilovası Makine Organize Sanayi
Bölgesi’nde 21 bin metrekare alanda 25 milyon
dolarlık bir yatırım yaptı. Böylece üretim kapa-
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sitesini artıran Tempa Pano, yeni pazarlara açılmanın hazırlığını yapıyor. Artan kapasitesini değerlendirmek ve gelişen pazarlara açılmak isteyen şirket, rotasını Ortadoğu ve Körfez ülkelerine çevirdi. Bu bölgelerdeki bayi/dağıtıcı anlaşmalarının tamamlandığını belirten Gazer,
“Ancak buralarda ciddi bir fiyat problemi var.
Kapasite artışımız ile yüksek miktarlı/düşük fiyatlı pazar taleplerini de karşılamamız mümkün
olabilecek” diyor.
Bazı büyük uluslararası firmalarla bağlantı aşamasında olduklarını belirten Gazer, 2014’te
bu firmalarla çalışmaya başlayacaklarını vurguluyor. Ayrıca 2014 yılında Uzakdoğu, Asya ve
Avusturalya bölgelerine satış gerçekleştirmek
üzere çalışmalara başlayan şirketin 2015 yılı ve
sonrasındaki ihracat hedefinde ise Amerika kıtası var.
Yüzde 50 büyüme hedefi koydu
Şirket, 2013 yılında hem yeni yatırımının tamamlanması hem de taşınma gibi zorlu bir süreçten geçmesine rağmen toplam satışlarını yüzde 15, yurtdışı satışlarını ise yüzde 35 büyüttü.
2012 yılına kadar, yüzde 30’lar seviyesindeki ihracatını yeni yatırımın devreye girmesiyle yüzde 40’lar seviyesine çıkaran Tempa Pano’nun hedefi gelecek yıllarda ihracatın payını yüzde 60-

Yenilenebilir enerji
üzerinde çalışıyor
Tempa Pano standart ürünlerin
yanı sıra teknik olarak daha
kapsamlı panolar da imal ediyor.
Daha önce Türkiye’de
üretilmemiş, tehlikeli
ortamlarda kullanılan
patlamaya dayanıklı ‘Atex’
sertifikasına sahip exproof
panoları şirketin üretebildiği
ürünler arasında yer alıyor.
Portföylerinde İngiltere ve
Ortadoğu pazarından çok fazla
talep gören, güvenilir bir yapısı
olan Tip Testli, Tembar adlı bara
sistemlerinin de bulunduğu
söyleyen Gazer, “Panolarda delik
açmadan güvenli ve hızlı montaj
imkanı sağlayan K- Bar sistemi
yeni geliştirilen ürünlerimiz
arasında. Aynı zamanda
‘iklimlendirme’ başlığı altında,
üst düzey kalitede yeni bir pano
kliması da üretiyoruz” diyor.
Şirket, yenilenebilir enerji
kaynakları üzerinde Ar-Ge
çalışmaları yapıyor.

70’lere çıkarmak.
2014 yılının yatırım ve kapasite artışının reel sonuçlarını göreceklerini söyleyen Gazer, “Hem
verimlilik artışı, hem de yeni hatların devreye girmesi ile ciddi bir büyüme öngörümüz var.
Özellikle yurtdışı pazarlarında yüzde 50 oranın-
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Üniversite kurulması
gündemde
Kuruluşlarının ilk yıllarından
beri çevre duyarlılığı ve sosyal
sorumluluk bilinci ile hareket
ettiklerini belirten Gazer,
“Yönetim kurulunda yer aldığım
Elektrik Pano Üreticileri
Derneği’yle (EPAD) birlikte
sektöre hizmet vermeye
çalışıyoruz. Ayrıca Teknolojik
Eğitimi Geliştirme Vakfı (TEGEV)
aracılığı ile meslek okullarına her
zaman tam destek, ihtiyacı olan
öğrencilere burs veriyoruz” diyor.
Dual sistemde Alman
metodolojisiyle bir üniversite
kurmayı planladıklarını söyleyen
Gazer şöyle devam ediyor:
“Finans, know-how, ihtiyaç ve
talebi buluşturmak gerekli. Bu
noktada siyasi desteğin yanı sıra
sanayicinin konuya daha fazla
sahip çıkması gerekiyor.”

da büyüme hedefliyoruz. İç piyasada ise hem yenilikler hem de daha hızlı teslimatlar ile rekabet
avantajı sağlamayı hedefliyoruz” diyor.
Ayrıca Tempa Pano yeni yatırımının da etkisiyle AR-GE’ye de daha fazla odaklanmayı planlıyor. Yeni tesisle birlikte pek çok iyileştirme ve
yeni ürün çalışması yapmaya başladıklarını söyleyen Gazer, “Ürün geliştirmek biraz da üretim
teknolojileri ile alakalı. Tasarladığınız bir ürünü
imal edebilmek için bazı makine ve ekipmanlara ihtiyaç duyuyorsunuz. Devreye aldığımız yeni bir pano üretim hattı Tempa Pano’ya daha fazla esnek üretim yapma imkanı sağlayacak.
Sevkiyat performansımız ise ikinci vardiya kurulması ile iyileştirildi. 2014 yılında bazı proseslere ilave otomasyon yatırımları planlıyoruz”
diye konuşuyor.
Her ülkenin tercihi farklı
Ürün yelpazelerinde duvar tipi ve dikili tip
panolar, klemens kutuları, harici ortam panoları, paslanmaz panolar, elektro manyetik korumalı
panolar, kumanda masaları ve operatör panelleri, ex-proof klemens kutuları, bakır bara dağıtım
sistemleri ve pano tipi klimalar bulunan şirket,

paslanmaz ve exproof panoları ağırlıklı olarak
İngiltere’ye satıyor. Diğer Avrupa ülkelerinde dikili tip ve duvar tipi panolar rağbet görüyor.
Ortadoğu’da yine dikili tip ve duvar tipi panolara yoğun talep olacağını öngördüklerini söyleyen Gazer, “Bu coğrafya için proje bazlı olarak
exproof panolara ilave kapasite oluşturmayı hedefliyoruz. Gemi sektörü için ciddi bir üretim gerçekleştiriyoruz. Burada da ilave kapasite artışlarına ihtiyacımız vardı” diyor.
Elektroteknik sektörünün, dünya enerji ihtiyacının artışına paralel olarak büyüdüğüne dikkat
çeken Gazer, özellikle Türk üreticilerinin sektörden daha fazla pay alabileceği bir süreç başladığını savunuyor. Bu süreçte belirli kalite, fiyat, termin kombinasyonu sağlayan firmaların öne çıkacağını söyleyen Gazer, “Bunun için, sürekli gelişime ve yatırıma ihtiyaç duyan sektörümüzün orta ve uzun vadeli stratejik planlarının yapılması
ve desteklenmesi şart. Bu da küçük ölçekteki firmaların pazarlarında önemli müşteri kayıplarına
yol açıyor. Bizler kaliteyi her şeyin üzerinde tutan
bir firma olarak sektörde yaşanan tüm zorluklara rağmen daha da uzun yıllar başarı ile üretimimize devam edeceğimiz inancındayız” diyor.
OCAK 2014
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2015’te yurtdışında
10 mağaza hedefliyor
Adapazarılı girişimci Çetin Ercengiz’in temellerini attığı iç giyim markası Magic Form, ikinci
kuşağın girişimleriyle büyüme atağı başlattı. Nişantaşı’ndaki mağazasının yanı sıra tüm Boyner ve
Debenhams mağazalarında satılan markanın Türkiye genelinde ise 200’e yakın bir bayi ağı var.
Magic Form Yönetim Kurulu Üyesi Handan Ercengiz, “Mekke ve Bakü’de mağazalar açtık. Yakında
Cidde’de mağaza açacağız” diyor.
Kadın iç giyim markası Magic Form’un kurucusu Adapazarlı Çetin Ercengiz, bugün 80 yaşına
gelmiş bir girişimci. Öyküsü 1950’lerde başlıyor.
İlkokuldan sonra MS hastası annesine bakması
için çalışmak durumunda kalan Ercengiz’in, 13–
14’lü yaşlarda tuhafiye dükkanında işe girmesi,
yıllarca önemli giyim şirketlerinden birine sahip
olma öyküsünün de başlangıcını oluşturuyor.
Çetin Ercengiz’in deyim yerinde ise çekirdekten
gelerek dahil olduğu iç giyim sektöründe yarattığı Magic Form markası bugün, sektöründe özel
bir yere sahip. 200 bayisine yıllık 400 bin adet
üretim kapasitesine sahip fabrikasından ürün tedarik eden şirket, iki yıl içinde yurtdışında on mağazaya ulaşan bir perakende grubu da oluşturacak.
Çocukluğundan itibaren kadın ağırlıklı giyim
dünyasında mesai yürüten Ercengiz,
Adapazarı’nda yıllar önce bir müşterisinin özel
bir talebi ile kadın iç giyim alanında üretim
için kolları sıvıyor.
O tarihlerde Avrupa seyahatinden aldığı bir büstiyeri tuhafiye dükkanına getiren bir
kadın müşterisi, yaklaşan bir düğün davetinde
giyeceği elbisesinin daha düzgün görünmesi için kendisine bu tarz bir ürün üretmesini
talep etmiş. Gelen istek üzerine amatör çapta Ar –Ge çalışmalarına başlamış Ercengiz.
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Örnek ürünlere bakarak malzeme arayışına koyulmuş. Saatçilerden bozuk saatlerin zembereğini almış ve bunlara göğüs formu vermiş. Bu çelik yay olan zemberek acıtmasın diye de potin
bağlarına geçirmiş ve tellerin ucu çıkıp kadınların tenini acıtmasın diye de çengelli iğnelerin başını ucuna monte etmiş.
Sonrasında ise oluşturduğu bu kalıpları, eskiden terzilik yapan annesinin evdeki dikiş makinesinde patiskaya diken, arkasına da düğme
dikip ilik açan Ercengiz, böylelikle kendi tasarımı olan büstiyeri yaratıyor.
Büstiyerler, deyim yerindeyse ‘kapış kapış’
satılıyor o dönem. Bu ürün bir anlamda
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Ercengiz’in kadın iç giyim sektörüne, üretici kimliğiyle başlangıcı oluyor.
Talebe göre ürün geliştiriyor
Zaman içerisinde müşterilerden gelen talepler genç girişimcide üretim cesaretini de oluşturuyor. Sermaye birikimi için Adapazarı’ndan
trenle İstanbul’a geliyor. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren Karaca firmasında kazak örme işinde çalışarak kazandığı parayı biriktiriyor ve
Adapazarı’nda küçük bir atölye kurup ‘Çetin
Sütyenleri’ adıyla üretime başlıyor. Yarattığı bu
yerel marka çok beğeni topluyor. Zamanla satışları Adapazarı ile sınırlı kalmıyor. İstanbul’da
da satışa başlıyor.
Profesyonelliği de denedi
Çetin Sütyenleri, Ercengiz’in bir
süre profesyonel çalışmasının ardından bu kez oğlu Gürsel Ercengiz’in de
devreye girmesi ile ‘Gürmay
Çamaşırları’na dönüşüyor. Zaman
içindeyse işlerin seyri değişiyor ve ailenin diğer fertleri de şirkete dahil
olup daha iddialı bir marka yaratmaya
karar veriyor. Matematik öğretmeni
olan gelini Handan Ercengiz ve bir şirketin pazarlama bölümünde çalışan
kızı Gamze Ercengiz Civelekoğlu işlerini bırakıp marka yolculuğuna katılmış. 1993’te
ailenin dört ferdinin Magic Form ile başlayan yolculuğu bugün 200 bayiye mal satan bir önemli
iş organizasyonuna dönüşmüş.
İkinci kuşak da iş başında
20 yıllık bir geçmişe sahip olan markanın
patron koltuğunda hala Çetin Ercengiz oturuyor.
Oğlu, gelini ve kızı ise markanın, pazarlama, tasarım, finans bölümlerini yönetiyor. A ve B gruba hitap eden, ağırlık olarak çalışan kadınlara özel
ürünler sunan Magic Form’un Nişantaşı’nda bir
mağazası ve Türkiye genelinde 200 tane bayisi
var. Her ilde bir bayi ile çalışan markanın, büyük şehirlerde ise her semtte bir bayisi bulunuyor. Tüm Boyner ve Debenhams’larda da ürünleri satılıyor.
Magic Form basic ürünlerinin üretimini
Adapazarı’ndaki tesisinde, özel ve şık tasarımlarının üretimini ise 4.Levent’teki fabrikasında
gerçekleştiriyor. Yıllık 400 bin adetlik üretimi
olan şirket, tamamen ithal malzeme kullanıyor.

Kanser hastalarına
ürün geliştiriyor
Dünyada iç giyim alanında birçok
ürünü ilk kez ürettiklerini ancak
patentini almadıkları için bunu
ispat edemediklerini vurgulayan
Ercengiz, “ Mesela dünyada ilk
dolgulu sütyeni biz ürettik ama
hatamız patentini almamak oldu.
Bunun ardından akıllandık. Sulu
sütyenin patentini aldık mesela
ve Türkiye’ye sokmuyoruz.
Dünyada ilk bize tescilli. Son
olarak göğüs kanseri hastası olan
kadınlar için ürün geliştiriyoruz.
Dünyada bu tarzda üretilen
sütyenler çok pahalı. Biz
alınabilir fiyatlarla sunacağız.
Ayrıca bu hastalığa yönelik bir
sosyal sorumluluk projesi de
yürüteceğiz” diye anlatıyor.

Dünyaca ünlü iç giyim markalarının tedarikçilerinden malzeme aldıklarını ve bunların hepsini Türkiye’de, Türk işçilerle ürüne dönüştürdüklerini söyleyen Magic Form Yönetim Kurulu
Üyesi Handan Ercengiz, “Aynı zamanda KAGİDER
üyesiyim ve 75 kişilik kadromuz kadın istihdamına
katkı sağlıyor. Yılda iki koleksiyon hazırlıyoruz.
Uzakdoğu’da üretim yaptırmıyoruz. Ürün portföyümüzde genç kız sütyeninden hamile geceliğine kadar çok farklı ürünler yer alıyor” diye ekliyor.
Franchise ile büyüyor
İyi bir noktaya taşıdıkları markalarına gelen ortaklık tekliflerine sıcak bakmadıklarını söyleyen Ercengiz, şunları anlatıyor: “Franchise vermeye başladık. Mısırlı bir yatırımcıya Mekke’nin
ilk AVM’sinde Magic Form açması için franchise verdik. Geçtiğimiz mayıs ayından beri faaliyette ve satışları oldukça iyi. Nisan ayında
Cidde’de de bir mağaza açacak. Geçen ay
Azerbaycan’da da bir franchise mağazamız açıldı. Franchise koşullarımız başka markalar gibi değil. Yatırımcıya güvenmemiz ve bizim konseptimizin aynısını açacağı mağazada uygulaması yeterli. Hayalimiz Londra ve Paris’te mağaza açmak. Önümüzdeki yıl, yurtdışında on franchise
mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz.”
OCAK 2014
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ERP gönüllüleri
Türkiye’ye yayılacak
KOBİ’ler için de büyük önem taşıyan ERP’yi yapılandırmak adına
gönüllü bir platform kuruldu. ERP Komitesi adı verilen bu kuruluş,
ERP’yi anlatan seminerler düzenliyor, şirketleri mevcut durumlarını
fark etmeleri ve yol haritalarını oluşturabilmeleri için gönüllü
analiz toplantıları düzenliyor. Komite şimdide de ‘Kurumsal
Dönüşüm Platformu’ adıyla Türkiye genelinde yaygınlığını artırarak
firmalara ERP’yi anlatmaya hazırlanıyor.
ERP sistemleri firmalara, operasyonel etkinlik ve daha iyi
karar verebilme, bilgiye hızlı
erişim gibi getirileri sağlayarak, şirketin rekabetçi olması için fırsat sunan projeler verilen ad. Dünyadaki değişime
karşın kendi içinde yenilenme
fırsatı bulamayan firmalar
için ERP projeleri bulunmaz
bir fırsat olarak ifade ediliyor.
Bu yüzden ERP sistemleri
yalnızca bir yazılım olarak değil, sunduğu stratejik önemle de değerlendirilmesi gerekiyor.
Bu sistemi yaygınlaştırmak ve firmalara tanıtmak
amacıyla gönüllük esasına
dayanan bir ERP Komitesi
kuruldu. ERP Komitesi, Türkiye’deki ERP kullanıcıları, akademisyenler, yönetim danışmanları ve
stratejistlerin yanı sıra ticaret, sanayi ve hizmet
sektöründeki kuruluşlar ile iş uygulamaları sektöründe faaliyet gösteren firmalardan oluşan mar-
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ka bağımsız bir platform.
Komitenin amacı, ERP projelerinde başarıya ulaşılabilmesi
için akademisyen, yönetim danışmanı ve ERP kullanıcısı olan
komite üyelerinin yazılım geliştirme platformları, büyük ölçekli iş uygulamaları, veri analizi, karar destek sistemleri, kaynak
planlama ve optimizasyon gibi
ileri seviyedeki uzmanlıklarını ve
tecrübelerini paylaşmak. ERP uygulamalarının kullanımına geçecek ticaret, sanayi ve hizmet kurumlarına sunduğu bir platform
oluşturmak amacıyla geçtiğimiz
yıl kurulan komitenin 2 bin
750’nin üzerinde bireysel ve kurumsal üyesi bulunuyor.
Ücretsiz paylaşım
Sektörel olarak kurduğumuz çalışma grupları
ile ERP adayı firmalara yönelik ERP kullanımı raporlar oluşturduklarını söyleyen ERP Komitesi
Koordinatörü Göker Sarp, ERP’yi anlattıkları se-

7 bin firma proje geliştirdi
Türkiye’de 90’lı yıllarda ERP
programlarının piyasaya
girişinden itibaren yaklaşık 7 bin
orta ve büyük ölçekli firmada ERP
projesinin gerçekleştiğini
vurgulayan Göker Sarp, 2012 yılı
TÜİK verilerine göre bu
büyüklükteki toplam işletme
sayısının 39 bin 711 olarak
belirlendiğini ifade ediyor.
Günümüzde Türkiye’deki büyük
ve orta ölçekli firmaların yaklaşık
yüzde 17,6’sında ERP projesi
gerçekleştirildiğini belirten Sarp,
henüz bu işletmelerdeki ERP
kullanımına yönelik bir kullanım
araştırması gerçekleştirilmediği
için projelerdeki kullanım oranı ve
yaygınlaşma durumu hakkında
bilgi vermenin güç olduğunu
sözlerine ekliyor. Sarp, sözlerine
şöyle devam ediyor:
“ERP Komitesi Pazar Çalışma
Grubu’nun, ISO 500 2011
verilerine göre 425 firma
üzerinde yaptığı ERP kullanımı
araştırmasına göre; 53 firma,
kendi bilgi işlem ekibi tarafından
veya bir bilgi işlem firması
tarafından özel olarak geliştirilen
yazılımları kullanıyor. 54 firma,
sadece mali işler bölümünde
kurumsal yazılım kullanıyor. 29
firmanın kısa veya orta vadedeki
stratejik planları arasında ERP
projesi bulunuyor.”
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Son iki yılda kullanım arttı
ERP pazarı, dünya genelinde
belirli bir kullanım yaygınlığına
ulaşmış durumda, Türkiye’de
ise henüz büyük şirketlerin
tamamı ERP kullanmıyor.
KOBİ’lerde kullanım oranının
daha düşük olduğunu kaydeden
Göker Sarp, küçük ölçekliler
firmalarda ise ERP kullanım
oranının yüzde 5’in çok altında
olduğuna dikkat çekiyor. Sarp,
şöyle devam ediyor:
“Türkiye’nin dünya ekonomisi
ile entegrasyonunun 2000’li
yılların başına kadar sınırlı
kalması, henüz endüstri
topluluğu yolculuğumuzun
başlarında olmamız,
Türkiye’deki mevcut dış
kaynaklı sermayenin azlığı,
ERP sistemlerinin Türkiye’de
yaygınlaşmasını yavaşlattı ve
geciktirdi. Bu koşullara
rağmen, yurtiçi ve yurtdışı
kaynaklı olarak ERP
çözümlerinin firmalara
sağladığı katkılar ve alınan
sonuçların duyulması ile son
bir iki yıl içinde son iki yıl
içinde Türkiye’de ERP
kullanımının gelişimi hızlandı.”

minerler ve adaylara yönelik terapi aktivitelerinden oluşan ‘Adım Adım ERP’ programının olduğunu belirtiyor. Farkındalık yaratan tanıtım
kampanyaları düzenlediklerini ifade eden Sarp,
“Kişisel mesajlar ile üyelerimiz posterlerde yer alıyor. Bunları basına dağıtıyoruz. Firmaları kendi
yerlerinde mevcut durumlarını fark etmeleri ve
yol haritalarını oluşturabilmeleri için gönüllü analiz toplantıları düzenliyoruz. Akademisyenler tarafından kaleme alınan dokümanlarımızı ücretsiz olarak paylaşıyoruz” diyor.
KOBİ’ler için önemi büyük
Üye portföyünde ağırlıklı olarak ERP kullanıcısı firmalar bulunuyor. Temel olarak ERP kullanımı konusunda edindikleri tecrübeleri ERP
adayı firmalara ulaştırabilmeleri için çalışan bir

platform denilebilir ERP Komitesi için.
KOBİ’lerin rakip firmalardan daha etkin ve
verimli çalışmalarının önemine dikkat çeken Sarp,
ERP sistemlerinin de çıkış noktası olan bu kavramın onlar için daha da önemli olduğunu belirtiyor. Kurumların ERP kullanma nedenlerinin
farklılık gösterdiklerini bildiren Sarp, “Ancak kurumlardaki ortak olan nokta herkesin bireysel başarı sağlamak adına çalışmıyor olmasıdır. ERP
projeleri ile de operasyonel verimliliği artırıcı ortak bir çalışma ve denetleme düzeni oluşturulur; kişilerin hedeflediği bireysel başarılardan bütünsel olarak faydalanabilir” diyor.
Yeni şehirler geliyor
ERP Komitesi’nin diğer komitelerin de desteği ile yoluna ‘Kurumsal Dönüşüm Platformu’

olarak devam edeceğinin altını çizen Sarp, bu
başlık altında potansiyeli büyük bir organizasyon yaparak kurumların bu konuya olan ilgilerini artırmayı ve henüz haberdar olmamış kurumların da dikkatlerini çekmeyi planladıklarını ifade ediyor. Sarp, şu bilgileri veriyor:
“Dört bölgede (İzmir, Bursa, Ankara ve
Antalya) temsilcilerimiz görevlerine devam ediyorlar. Yakın dönemde Eskişehir, Konya,
Gaziantep, Adapazarı, Kayseri şehirlerinde de
temsilcilerimizi belirleyip ülke çapında kurumsal çözümlere ve kurumsal dönüşüme olan farkındalığı artırmaya devam edeceğiz. ‘CEO’lar için
Kurumsal Dönüşüm’ kitabı, ‘KOBİ’ler için
Kurumsal Çözüm Önerileri’ ve ‘Kurumsal
Çözümler Rehberi 2014’ yakında dönemdeki diğer projelerimizden bazıları.”
OCAK 2014
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Kruvaziyer’in yükselen trendi
‘nehir turları’

Kruvaziyer (Cruise) turizminin son yıllarda yükselen trendi
nehir turları oluyor. Şimdiye kadar daha çok Amerikalı,
Kanadalı, İngiliz ve Avustralyalı turistler tarafından tercih
edilen bu turlar, artık Türk turistler tarafından da tercih
edilmeye başlandı. Dünya genelinden 200 bin kişinin
tercih ettiği turları Türkiye’den bu yıl 2 bin kişinin katılması
bekleniyor. Turlar, kültür-sanat ve tarihle iç içe, özgür ve
lüks bir tatil sunması ile öne çıkıyor.
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Kruvaziyer turizm ve kültür turları son yıllarda turizmin öne çıkan çeşitleri arasında yerlerini alıyor.
Her iki turizm dalını aynı anda sunan nehir turları da son üç yıldan bu yana yükselen trend oldu.
Kültür-sanat ve tarihle iç içe, özgür ve lüks bir tatil sunması nedeniyle özellikle 50 yaş ve üzeri kesim tarafından tercih edilen nehir turlarına her yıl
dünya çapında 200 bin kişi katılıyor. Son yıllarda
Türk turistler arasında popüler hale gelen bu turlara Türkiye’den bu yıl 2 bin kişinin katılması bekleniyor.
Talebin artması ile birlikte Avrupa'nın,
Asya'nın, Rusya'nın, Güney Afrika'nın, Mısır'ın,
Uzakdoğu'nun can damarları olan nehirlerde onlarca gemi ile yüzlerce gezi düzenleniyor.
Avrupa'da; Tuna, Ren, Main, Mosel, Rhone, Saone,
Elbe, Douro ve Sen nehirleri, Asya'da Mekong Nehri,
Mısır'da Nil Nehri, Uzakdoğu'da Yangtze Nehri,
Rusya'da Volga Nehri, Ukrayna'da
Dinyeper Nehri ve Güney Afrika'da
Chobe gibi nehirlerde yıl boyunca seyahat etmek mümkün.
Son üç yıldan bu yana
Türkiye’de de yükselen bir grafikle
tercih edilmeye başlanan nehir
turları her geçen gün popülerliğini
artırıyor.
Nehir turları konusunda dünyanın en büyük firmaları arasında yer alan Amawaterways, TOLGA BIYIKLI
Avalon, Uniworld ve Scylla firmalarının Türkiye temsilciliğini yürüten Golden Bay Tour Genel Müdürü
Tolgar Bıyıklı, son üç yıldan bu yana nehir turlarının yeni destinasyonlarla birlikte popülerliğinin
arttığını, Türk turistlerin de bu turlara ilgi göstermeye başladıklarını söylüyor.
10 acente satıyor
Türkiye’de nehir turları organizasyonlarını
kendilerinin yaptığını belirten Bıyıklı, aralarında
Etstur gibi büyük tur şirketlerinin de bulunduğu 10
acente aracılığı ile tur programlarının Türkiye’deki
satışının gerçekleştirildiğini de vurguluyor.
Nehir turları, bir haftalık ve 10 günlük turlar
şeklinde düzenlenirken, kabinin konumuna göre
fiyatları günlük 100 ile 150 Euro arasında değişiyor. 4 bin 200 kişi kapasiteli kruvaziyer gemilere
göre 140 kişilik kapasiteye sahip olan bu gemiler
daha butik hizmet vermesi ile de öne çıkıyor.
Dünya genelinde yaklaşık 200 bin kişi her yıl
nehir turlarına katılıyor. 2013 yılında bu turlara
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Türkiye’den bin 500 kişi katılırken, 2014 yılında bu
sayının 2 bine ulaşması ve her geçen yıl giden sayısının artması bekleniyor.
Dünya genelinde toplam 12 nehirde tur
programları düzenlenirken, haziran-ağustos ayları
arasında düzenlenen bu turların, Amsterdamİsviçre ile Tuna bölgesindeki iki destinasyon en çok
tercih edilenleri oluyor. 2014 yılında Tuna bölgesine Balkan ülkeleri de eklenerek yeni destinasyon
yaratılmış durumda.
Yeni destinasyonlar
Bundan 5 yıl öncesine kadar ülkemizde nehir turları denince akıllara sadece Rusya’daki Volga
Nehri ile Mısır’daki Nil Nehri’nin geldiğine dikkat
çeken Bıyıklı, yeni destinasyonların yaratılması ile
birlikte özellikle emekli üstdüzey yöneticilerin tercih ettiği bu turlara son üç yılda Türkiye’den 2 bin
250 kişinin katıldığını belirtiyor.
Özellikle Amerikalı yolcuların
kültür ve doğal güzellikleri bir arada tecrübe etmeyi istediklerini, yoğun ilgileri ve talepleri doğrultusunda gemi firmaları farklı arayışlara yöneldiğini vurgulayan
Bıyıklı, Tuna ve Ren Nehri ile başlayan popülaritenin zamanla
Portekiz’de Douro, Fransa’da
Seine, İtalya’da Po nehirlerine de
yöneldiğine de dikkat çekiyor.
20 yeni gemi yolda
Tüm Dünya’da en hızlı yükselen trend olan nehir turlarının gemi yapımcılarının da konuya olan
ilgisini arttırdığını vurgulayan Bıyıklı, sadece 2014
yılında 20 adet yeni nehir gemisi suya ineceğini belirtiyor.
Nehir turlarına olan ilginin her gecen yıl yüzde 40 oranında arttığına işaret eden Bıyıklı şunları söylüyor: “2014 yaz aylarında Türkiye pazarı için düzenlenecek Hollanda, Belçika, Fransa,
Almanya, İsviçre programlarına ilave olarak, dünyada ilk kez düzenlenecek olan Orta Avrupa ve
Balkanlar’da Hırvatistan, Romanya ve Sırbistan
programları için yaklaşık 5 milyon TL yatırım yaptık. Vize alım sürecinin kolaylaşması veya tamamen kaldırılması gibi bir sonuç çıkması durumunda Türkiye’den nehir turlarına olan ilginin
yüzde 40 büyüme oranlarından yüzde 100’lere
hızlı bir şekilde ulaşacağına kesin gözüyle bakıyoruz.”

Türklere özel gemi
Özellikle Amerikalı turistlerle
birlikte seyahat eden Türk
turistlerin yeme-içme ve
konaklama gibi tercihlerinin bu
turistlerden farklılık göstermesi
Türkiye’den turist gönderen
seyahat acentesinin Türklere özel
gemi kiralamalarına neden olmuş.
Tolgar Bıyıklı, “Turlarımıza
geçmişte üst düzey yöneticilik
yapmış emekli yöneticiler
katılıyor. Bunlar da çok disiplinli
bir ortam yerine yemek
saatlerinin, eğlencenin ve durulan
limanlardaki sürenin esnek
olduğu gezileri tercih ediyorlar.
Bu durum da bize Türklere özel
tekne turu düzenleme
gerekliliğini doğurdu” diyor.

5 yıldızlı konfor
Nehir turlarının çok tercih
edilmesinin sebepleri arasında 5
yıldızlı yeni gemilerde, doğayla
iç içe gidilen parkurlarda, aile
ortamı gibi sıcak bir ortamda,
Türkçe hizmet veren rehberler
ve animatörlerle, Türk damak
tadına uygun muhteşem
menüler ile hizmet verilmesi
olduğuna dikkat çekiliyor.
OCAK 2014
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Baltalı Gıda,
yurtdışına açılıyor
İzmir Seferihisar'daki 100 dönümlük arazisinde keçi sütü ve ürünleri üreten Baltalı Gıda, gösterdiği
performans ile sektörünün son dönemde en çok konuştuğu şirketler arasında yer alıyor. Kurucu Funda
Özer Baltalı’nın önderliğinde yurt içinde etkin konuma gelen Baltalı, yönünü ihracata çevirdi. Geçen
yılın son aylarında KKTC, Azerbaycan ve Kuveyt’e ihracat yapan şirket, gözünü ABD pazarına dikti.
Baltalı Gıda’nın kurucusu Funda Özer
Baltalı’nın iş dünyasına giriş ve başarı öyküsü, birçok kadın girişimciye örnek olacak
cinsten. Robert Koleji’nden mezun olduktan
sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’ni bitiren Baltalı, avukatlık stajının ardından 3 yıl boyunca bankacılık sektöründe çalışıyor. Kızı Türkan Baltalı’nın doğumunun ardından çalışmaya ara veren
Funda Özer Baltalı, “Kızım 3 yaşına geldiğinde, deri saraciye satmak üzere bir şirket kurarak tekrar iş hayatına döndüm.
Sonraki 11 yıl bu işi yaptım” diyor. Ancak
Baltalı, gönlünde yatan aslanın her zaman
tarım ve hayvancılık olduğunu söylüyor.
Türkiye’nin tarım ve hayvancılıktaki potansiyeline her zaman çok inandığını vurgulayan Baltalı, “Gıda ve hayvancılık yatırımı yapmaya karar verince, 11 yıllık şirketimi satarak yeni yatırıma soyundum” diyor.
Baltalı’nın süt ve süt ürünleri yatırımında karar kılmasında ise bir anne olarak
çocuğunun sağlıklı beslenmesi konusundaki
hassasiyeti belirleyici oluyor. Baltalı, “Keçi
sütünün anne sütüne en yakın değerlerde
olması beni süt sektöründe özellikle keçi sütüne çok yaklaştırdı. Ancak Türkiye’de çok
sayıda inek çiftliği yatırımı yapılmış olmasına karşın keçi konusunda bir yatırım ya-
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Keçi sütünden
bisküvi yapacak
Baltalı Gıda, 2013’te 8,5 milyon
TL’lik ciroya imza attı. Funda
Baltalı, “2013 yılı sonu itibariyle
başladığımız ürünlerimizin
ihracatına 2014 yılında daha çok
ağırlık vererek toplam
satışlarımızın yüzde 10‘luk
payını ihracat kısmının
oluşturmasını planlıyoruz”
diyor. Şirket ayrıca 2014 yılında
yüzde 100 keçi sütünün
kullanılacağı bisküvi ve
kurabiyeleri de pazara sunmaya
hazırlanıyor. “Tüketicilere yeni
lezzetler sunarak ürün gamımızı
geliştirmeye devam edeceğiz”
diyen Baltalı, yakın zamanda
bebek maması ve dondurma
üretimine de başlayacaklarını
ifade ediyor. Baltalı, “Ayrıca
Türkiye’de ilk defa taze meyve
püresi ve sağlığa faydalı bir
kakao türü kullanarak meyveli
ve kakaolu günlük pastörize
sütlerimizi raflara çıkaracağız”
diye konuşuyor.
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“Süt ve süt ürünleri üretmek üzere yüksek hijyen ve standartları olan ama geleneksel mandıra tatlarından ödün vermeyecek şekilde bir tesis kurduk. Bu süreçte sağlıklı yüzde 100 keçi sütü tedarikimizi güçlendirmek için bu alanda yapılan yatırımlara destek vererek sözleşmeli çiftliklerin kurulmasına destek olduk” diye konuşuyor. Baltalı yeni yatırıma ilişkin yaklaşımlarını şu şekilde dile getiriyor:
“Günlük pastörize süt, 200 ml ve 1 litre olmak üzere uzun ömürlü UHT sütlerimizi ve 11 çeşit peynir ve son ürünümüz olan evde sağlıklı kolay yoğurt üretimine imkan veren Kolay Yoğurt
ile raflarda yüzde 100 keçi sütünden hiçbir katkı ve koruyucu içermeyen ürünlerimizle tüketicilerimizle buluşuyoruz.”

pılmadığını, hatta ihmal edilen bir alan olduğunu gördüm. Öncelikle işe bir keçi çiftliği kurarak
ve süt keçi ırkı geliştirmek üzere yola çıktık” diye konuşuyor.
Üretim Seferihisar’da
Üretim için İzmir
Seferihisar’ı tercih eden
Baltalı, İki yıllık ön hazırlık sonrasında sağlıklı ve yüksek süt verimi olan bir çiftlik inşa etmeyi başarmış. O günleri anlatırken ilk günkü gibi heyecanlı olduğunu dile getiren Baltalı,

Sözleşmeli çiftlikler
Şu anda İzmir Seferihisar’da binin üzerinde hayvanla üretime devam eden Baltalı Gıda tesisleri, bin 200 sağılan hayvan kapasitesine sahip. Ancak Baltalı Gıda, bu konuda diğer
üreticilerin aksine farklı bir yol izliyor.
Bölgedeki çiftliklere de üretim siparişi vererek destek olduklarını belirten Baltalı, “Günde toplamda 5 ton işliyoruz. Ama işletmemiz 10 ton süt işleme
kapasitesine sahip. Kendi çiftliğimizden 1,5 ton, 17 farklı
çiftlikten ise 3,5 ton süt alıyoruz” diyor. Şirketin süt miktarının böylelikle hiç düşmediğine dikkat çeken Funda Özer
Baltalı, “Sütümüz aynı noktada sabit kalıyor, hayvanlarımızı senkronize ediyoruz. Bizde şu anda
600’ün üzerinde sağılan hayvanımız var. Aşağı
yukarı 600 civarında hayvanı sağıyoruz.
Standardı tutturmaya çalışıyoruz ve her sene de süt aldığımız
çiftliklerin sayısını artırarak devam ediyoruz” şeklinde konuşuyor.
Pazar sürekli büyüyor
Artık toplumda insanların
giderek daha doğal, daha sağlıklı ürünlere yöneldiğine dikkat
çeken Baltalı, Türkiye’nin bu
alandaki ilerlemeleri biraz geç
yakaladığını ifade ediyor. Daha
düne kadar Türkiye’de keçi sü-

10 Kadına 10 Keçi
Çiçeği burnunda kadın
girişimcilere ilham veren
isimlerden biri olan Funda Özer
Baltalı, mesleksiz köylü kadınlara
yönelik bir sosyal sorumluluk
projesini hayata geçirmek istemiş
ancak başarılı olamamış. Kendi
ağzından dinleyelim: “’10 Kadına
10 Keçi’ projem vardı fakat
maalesef ilerleyemedi. Amacım
özellikle köylerdeki kadınların
arka bahçelerinde bu keçileri
besleyip bakarak sütlerini alsın
ve bize satsın, böylelikle para
kazansındı. Keçinin parasını sütle
geri ödeyeceklerdi. Ama maalesef
pilot uygulama yaptığımız birçok
yerde erkekler, ‘illa kadının adına
tescil edilecekse edilsin ama bu
benim keçim olsun, karımın eline
para geçerse bana karışır, hatta
çenesi çıkar’ dedi. Kahvelerde
kadınları topluyoruz toplantı için
kocaları da arkaya dizilip
dinliyordu. O nedenle bu proje
ilerleyemedi.”

tü ile ilgili bir pazar bulunmadığını hatırlatan
Baltalı, “Keçi sütü bizimle raflarda 12 ay bulunabilen süt ve çok çeşitli peynirler ile yerini aldı. Bu da pazarın hızla gelişmesini sağladı.
Bulunmayan, tedarik edilemeyen bir üründe doğal olarak pazar payının büyümesinden bahsedilemezdi” diyor. Her geçen gün hem keçi sütünün, hem de keçi sütünden yapılan ürünlerin
tüketiminin arttığına işaret eden Baltalı, “Pazara
yeni yatırımcıların girmeye çalıştığını gözlemliyoruz. Pazarın büyüyeceğine inanıyorum, zaten
baktığınızda da bir büyüme ivmesinin olduğunu
görüyorsunuz. Önümüzdeki dönemde pazarda
yeni oyuncular göreceğimizi düşünüyorum.
Hatta belki yabancı yatırımcıları da görebiliriz pazarda” diye konuşuyor.
OCAK 2014
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Bu ayki yazımızda özellikle 2013’ün sonlarına doğru yayımlanan ve iş hayatını doğrudan ilgilendiren finansal konuları
hatırlatmaya çalışacağız. Bu değişiklikler
temelde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde yapılmıştır.
ELEKTRONİK TEBLİGAT VE KAYITLI
ELEKTRONİK POSTA (KEP)
19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 6099 sayılı Kanun
ile 7201 sayılı tebligat kanununa ‘Elektronik Tebligat’ başlıklı aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Elektronik tebligat: MADDE 7/a –
Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat
yapılabilir.”
Anonim, limited ve sermayesi paylara
bölünmüş komandit şirketlere elektronik
yolla tebligat yapılması zorunludur. Bütün
sermaye şirketlerinin Kayıtlı Elektronik
Posta hesabı almaları gerekir.
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yasal
olarak geçerli ve teknik olarak güvenli
elektronik posta olarak kabul edilmektedir.
KEP, e-imza ve zaman damgası kullanılarak, bir elektronik postanın iletildiğini
garanti altına almayı, gönderen ve alan tarafların kim olduklarının bilinmesini, gönderilen iletinin ne olduğunun, içeriğinin
başkalarınca değiştirilmediğinin ve gönderim zamanının kesin olarak tespit edilmesini sağlamaktadır.
Yasal olarak tek kesin delil sağlayabi-
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2014’te şirketleri
ilgilendiren önemli
finansal konular
len araç olan KEP ile her türlü belge veya
yazışma ve bildirim yapılabilmektedir.
Bu hizmet Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK’dan) yetki almış kayıtlı
elektronik hizmet sağlayıcıları tarafından
işletilecektir. Aralık 2013 itibariyle BTK tarafından yetkilendirilmiş 3 KEP hizmet
sağlayıcısı bulunmaktadır ( PTTKEP, TNB
KEP ve TURKKEP).
YASAL DEFTERLERİN TASDİKLERİ
Açılış onayı yapılacak defterler; yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, damga vergisi defteri (sürekli
mükellef olanlar için), pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul
toplantı ve müzakere defteridir.
Kapanış onayı yapılacak defterler
ise;yYevmiye defteri ile yönetim kurulu
karar defteridir.
Açılış onaylarının her hesap dönemi
için yapılması zorunlu olan defterler: Yevmiye, envanter, damga vergisi, yönetim
kurulu karar defteri ile defteri kebirdir.
Yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla
izleyen hesap dönemlerinde açılış onayı
yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilecek defterler arasında pay defteri,
genel kurul toplantı ve müzakere defteri
bulunmaktadır.
Açılış tasdik zamanı izleyen faaliyet
dönemlerinde bir önceki yılın aralık ayı
içinde kapanış tasdiki ise izleyen faaliyet
döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere yaptırılabilecektir. Karar Defteri, yönetim kurulu karar defterinin kapanış
tastiği ocak ayının sonuna kadar yaptırılmalıdır.

TİCARİ BELGELERDE BULUNMASI
ZORUNLU BİLGİLER
1 Ocak 2014 tarihinden itibaren ticari
mektuplarda ve ticari defterlerde yapılan
kayıtların dayandığı belgelerde; ticaret
unvanı, ticaret sicil numarası, adresleri,
vergi numarası, bağlı olduğu oda
kayıt/üye no, iletişim bilgileri, bağımsız
denetime tabi şirketlerde şirkete ait internet sitesi adresi ve e-posta adresi ile
anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt
edilen ve ödenen sermaye miktarı bulunmalıdır. Bu bilgiler kaşe ile veya boş bir
yere etiket yapıştırmak suretiyle de konulabilir. Bu zorunluklara uyulmaması; 6102
sayılı yeni TTK’nın 51/2 maddesi gereğince, 2014 takvim yılı 2 bin 240 TL’si idari
para cezasına neden olmaktadır.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından
Türkiye Denetim Standartları (BDS) yayımlanmaya başlanmıştır. Yayımlanan,
yayım için başkanlığa gönderilen ve kamuoyu görüşü alınmak üzere taslak olarak bekletilen BDS’ları yer almaktadır.
E-FATURA ve E-DEFTER UYGULAMASI
14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 421 Sıra Nolu Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik
defter tutma ve elektronik fatura kullanma mecburiyeti getirilen mükellefler
aşağıdaki gibidir:
I 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu
kapsamında madeni yağ lisansına sahip
olanlar,
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I 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu
kapsamında madeni yağ lisansına sahip
olanlardan 2011 takvim yılında mal alan
mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle
asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına
sahip olanlar,
I 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi
Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları
imal, inşa veya ithal,
I 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi
Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenlerden 2011
takvim yılında mal alan mükelleflerden
31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.
E-Fatura Uygulaması Nisan 2014’e Ertelendi!
Sözkonusu tebliğ’de yapılan değişiklik ile uygulama Nisan 2014'e ertelenmiştir. Buna göre; "Elektronik fatura
uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri
hizmetler için düzenledikleri faturaları
1/4/2014 tarihinden itibaren elektronik
fatura olarak göndermeleri ve almaları
zorunludur. Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler kayıtlı olmayan mükelleflere yaptıkları mal
teslimi ve hizmet ifası için genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir."
E-Defter Uygulaması 2014 Takvim Yılında!
Zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin, elektronik defter uygulamasına
2014 takvim yılı (Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin
1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter
test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.) içerisinde geçmeleri zorunludur.
I Elektronik defter uygulamasına
2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların
1/1/2015 tarihinden itibaren,
I Elektronik defter uygulamasına
2014 Aralık ayından önce başvuranların
en geç 2014 Aralık ayından başlamak
üzere,
I Özel hesap dönemine tabi olanların 1/12/2014 tarihinden önce elektronik
defter uygulamasına başvuru yapmaları
ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde, elek-

tronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.
SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
SPK tarafından yeni düzenlemeleri
içeren Kurumsal Yönetim Tebliğ yayımlanmıştır. 03.01.2014 tarihinde “Kurumsal
Yönetim Tebliği Seri II No.17.1” ile 28871
no’lu Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe borsada işlem gören
şirketlerin tamamı tabi olmaktadır.
Kurumsal Yönetim ilkeleri uygulamasında ortaklıklar piyasa değerleri ve fiili
dolaşımdaki paylarına göre 3 gruba ayrılmaktadır.
a) Birinci grup: Piyasa değerinin ortalaması 3 milyar TL’nin ve fiili dolaşımdaki
payların piyasa değerinin ortalaması 750
milyon TL’nin üzerinde olan ortaklıklar.
b) İkinci grup: Birinci grup dışında
kalan ortaklıklardan, piyasa değeri ortalaması 1 milyar TL’nin ve fiili dolaşımdaki
payların piyasa değeri ortalaması 250 milyon TL’nin üzerinde olan ortaklıklar.
c) Üçüncü grup: Birinci ve ikinci grup
dışında kalan ve Ulusal Pazar, İkinci Ulusal
Pazar ve Kurumsal Ürünler pazarında
işlem gören diğer ortaklıklar.
Piyasa değeri ile fiili dolaşımdaki payların piyasa değerinin hesaplanmasında,
3’er aylık dönemlerde son işlem günlerinde oluşan ikinci seans kapanış fiyatlarının ve fiili dolaşımdaki pay oranlarının
ortalaması esas almaktadır. Hesaplama
her yıl Ocak ayında SPK tarafından yapılmakta, gruplar yeniden belirlenmekte ve
kurul bülteni aracılığıyla ilan edilmektedir. İlk defa işlem görecek ortaklıklar
üçüncü gruptan başlar ve borsada işlem
görmeye başlaması sonrasında yapılacak
ilk genel kurul itibariyle ilkelere uyumu
sağlamak zorundadırlar.
Bu düzenleme çerçevesinde ortaklık
ve bağlı ortaklıklar ile gerçekleştirilen varlık ve hizmet alımı ve benzeri işlemlerle,
varlık ve hizmet satışı benzeri işlemlerde
işlem tutarlarının kamuya açıklanan son
finansal tablolara göre varlık/hasılat tutarına ya da yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş
ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanacak şirket
değerine oranının yüzde 5’ten fazla olarak

gerçekleşeceğinin öngörülmesi durumunda; işlem öncesinde işleme ilişkin Kurulca belirlenen bir kuruluşa değerleme
yaptırılması zorunluluğu bulunmaktadır.
Bu oranın yüzde 10’dan fazla olması durumunda yukarıdaki şartlara ilaveten yönetim kurulu kararlarında bağımsız
üyelerin çoğunluğunun onayı aranmaktadır.
Ortaklıklar ile yatırımcılar arasındaki
iletişimi sağlayan yatırımcı ilişkileri bölümünün oluşturulması gerekmektedir. Bu
bölümün ortaklık genel müdürü veya
genel müdür yardımcısına ya da benzer
diğer idari sorumluluğu bulunan yöneticilerden birine doğrudan bağlı olarak çalışması ve yürütmekte olduğu faaliyetlerle
ilgili olarak en az yılda bir kere yönetim
kuruluna rapor hazırlama ve sunma zorunluluğu bulunmaktadır.
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU (KAP)
27.12.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği yayımlanmıştır.
Bu tebliğ ortaklıklar, yatırım kuruluşları,
fon kurucuları ve kurul tarafından belirlenen diğer kurum ve kuruluşların bilgi,
belge ve açıklamalarının elektronik ortamda imzalanarak Kamuyu Aydınlatma
Platformu’na gönderilmesine ve bağımsız
denetim kuruluşlarınca düzenlenen bağımsız denetim raporlarının elektronik ortamda hazırlanarak imzalanmasına ve
bağımsız denetimini yaptığı bildirim yükümlüsü ortaklık ve kuruluşlara elektronik ortamda iletilmesine ilişkin esas ve
usulleri belirlemesi amacıyla yayımlanmıştır.
Bu tebliğ 01/01/2014 tarihinde yürürlüğe girmektedir. Kurul düzenlemeleri
uyarınca kamuya duyurulmak üzere
KAP’a gönderilmesi gereken bildirimlerde
elektronik imza kullanılır. Yatırım kuruluşları ve bağımsız denetim kuruluşlarının,
Kurul tarafından yetkilendirildikleri tarihten itibaren on beş gün içinde yeterli sayıda personeli için elektronik sertifika
hizmet sağlayıcısına elektronik sertifika
başvurusunda bulunmaları zorunludur.
Elektronik sertifika başvurusu yapmamış
olanların bu tebliğin yürürlük tarihi itibaren bir ay içinde elektronik sertifika başvurusunda bulunmaları zorunludur.
OCAK 2014
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Yurt dışından
işbirliği teklifi

1 TÜRKMENiSTAN
Firma Adı: Belent Ucar Gurlushuk
Adres: Magtymguly shayoly 48\18 Ashgabat
Turkmenistan
Yetkili Kişi: Belent Ucar Gurlushuk
Tel: +99.312.493123;
Cep Tel: +99.362.985667;
Faks: +99.312.493123;
e-mail: bmahimov@mail.ru
Firma, pamuk ve pamuk ipliği, ipek, yün, deri,
kimyasal iyot, kükürt ve LPG satmak istediğini
bildiriyor.

2 PAKiSTAN
Firma Adı: MAHA ENTERPRISES
Adres: #175-J, Blk-2, P.E.C.H.S. Karachi
Yetkili Kişi: Miss. Ferhana Khatri
Tel: +92.304.3389752;
Faks: +92.321.3898272 ;
e-mail: maha.enterprises@ukts.com.pk
Firmanın, topak ya da toz biçiminde barit,
sabuntaşı, talk, bentonit, kil ve diğer çamur
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türleri, kireçtaşı, alçı vb. mineral ürünleri için
müşteriler ve ithalatçılar aradığı bildiriliyor.
Firma Adı: GLOBAL ENTERPRISES
Adres: No. 175-J, Block-2, P.E.C.H.S.
Yetkili Kişi: M. I. AHMED.C.E.O.
Tel: 92.21.34553418;
Cep Tel: 92.332.3225233;
e-mail: genterprises97@hotmail.com
Firma, yüzde 100 pamuk ve karışık (Poly-cot)
iplik, nihai işlem yapılmamış tekstil, ham
pamuk, kırpıntı pamuk ve kumaş, havlu, hac
ve umre için havlu gibi ürünlerini satmak
üzere Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren
firmalarla bağlantı kurmak istediğini
bildiriyor.

3

4 ABD
Firma Adı: MB COMPANY
Adres: 2619 WILSHIRE BLVD. SUITE 703 LOS
ANGELES CA USA 90057
Yetkili Kişi: Mehmet Kaya

Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’ne (TOBB) geçtiğimiz
yılın son ayında dünyanın
farklı ülkelerinden işbirliği
teklifleri geldi. Ağırlıklı
olarak Rusya ve Pakistan’ın
işbirliği tekliflerinin olduğu
2013 Aralık ayında
sabuntaşından kabuksuz
ceviz ve badem ithalatına,
cerraahi aletlerden toplu
ısıtma sistemlerine kadar
farklı çağrılar bulunuyor.
Yurtdışından gelen 19
işbirliği teklifini sizler
için derledik.

Tel: +1.213.361 5981;
e-mail: sfocalifornia11@hotmail.com
USA California Los Angeles’te faaliyet
gösteren firmanın kabuksuz ceviz ve badem
ihracatı yapmak istediği bildiriliyor.

KONG
5 HONG
Firma Adı: QARN ENTERPRISES LTD.
Yetkili Kişi: Anis Ahmed
Tel: +852.2739.8332;
Faks: +852.2739.1332;
e-mail: qarn@qarnent.com
Firma, Türkiye’den yemeklik yağ ithal etmek
istemektedir. Söz konusu talep, T.C. Hong
Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği
aracılığıyla iletildi.
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6 ALMANYA
Firma Adı: TD-IHK TürkischDeutsche Industrie- und Handelskammer Unternehmerverband e.V. - Türk Alman
Ticaret ve Sanayi Odası
Adres: Leipziger Platz 14, 10117 Berlin
Germany
Yetkili Kişi: Ömer Sefa Baysal
Tel: +49.(0)3.23329950;
Faks: +49.(0)3.233299510;
e-mail: info@td-ihk.de;
web: www.td-ihk.de
Bayan üst giyimleri tasarlayıp üreten Alman
tekstil firması, yüzde 30 iş payına ortak olmak
isteyen şirket ve girişimciler arıyor. Detaylı
bilgi edinmek ve yıllık cirosu 6 Milyon Euro
olan firma ile temasa geçmek isteyen
kuruluşların 37839 referans numarasını
belirterek Türk Alman Ticaret ve Sanayi
Odası’nın info@td-ihk.de e-posta adresine
veya +49 (0) 30 - 233 299 510 no.lu faksına
şirket bilgilerini göndermeleri isteniyor.

7 İSRAiL
Firma Adı: İsrail Ankara Büyükelçiliği
Adres: Mahatma Gandi Cad. 85, 06700 G.O.P.
ANKARA
Tel: +90.312.4597535;
e-mail: info@ankara.mfa.gov.il
İsrail büyükelçiliği Türkiye’den amil alkol
(pentanol) almak isteyen bir firma adına Türk
firmalarla bağlantı kurmak istediğini
bildiriyor. Söz konusu teklifle ilgilenen
firmalar, büyükelçilikten Özlem Durmuşoğlu
ile bağlantı kurabilirler.
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Osaka, Japan
Yetkili Kişi: Akio Kaihara /Export Manager
Tel: +81.6.6659-6675;
Faks: +81.6.6652-2732;
e-mail: akiokaihara@tsugawa.co.jp
Boşaltma pompası ve küçük tekneler için
aküyle çalışan vinç üreten firma, ürünlerini
satmak üzere Türk firmalarla bağlantı kurmak
istediğini bildiriyor.

10 RUSYA
Firma Adı: RUSYA FEDERASYONU
TÜRKİYE TİCARET TEMSİLCİLİĞİ
Adres: Atatürk Bulvarı, No.106, Kavaklıdere /
ANKARA
Tel: +90.312.4254690;
Faks: +90.312.4252090;
e-mail: rustradeturk@yandex.ru
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret
Temsilciliği’nden TOBB’a gönderilen bir
yazıda, trafik kazalarının etkilerini en aza
indirmek için koruyucu parmaklıklar üreten
“Metallokonstruktsiya” firmasının Türkiye ile
işbirliği yapmak istediği bildiriliyor. Temsilcilik
yazısında, ilgilenenlerin kendilerine de
başvurabilecekleri belirtiliyor.
dı: JSC PHARMASYNTEZ
11 FAidrrmeas:ARussia,
664007, Irkutsk,
Krasnogvardeyskaya str., 23, of. 3
Tel: +7.3952.550355;
Faks: +7.3952.550325;
e-mail: info@pharmasyntez.com;
web: www.pharmasyntez.com

Rusya'da faaliyet gösteren "Pharmasyntez"
şirketi Türkiye'de ithalatçı/distribütör
aradığını bildiriyor.
Firma Adı: RUSYA FEDERASYONU

12 TÜRKİYE TİCARET TEMSİLCİLİĞİ

Adres: Atatürk Bulvarı, No.106, Kavaklıdere /
ANKARA
Tel: +90.312.4254690;
Faks: +90.312.4252090;
e-mail: rustradeturk@yandex.ru
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret
Temsilciliği’nden Birliğimize gönderilen bir
yazıda, ekskavatör üreten “Kraneks”
firmasının Türkiye ile işbirliği yapmak istediği
bildiriliyor. Temsilcilik yazısında, ilgilenenlerin
kendilerine de başvurabilecekleri belirtiliyor.
dı: IzhRest
13 FAidrrmeas:A426039,
Russian
Federation,Izhevsk, Votkinskoe shosse str, 298
Yetkili Kişi: Zorin Evgeni Anatolievich/FEA
Manager
Tel: +7.3412.517394;
e-mail: zea@izhrest.com;
web: www.izhrest.com
Endüstriyel makine ve alet üretimi yapan
firma, ürünlerini Türkiye’ye satmak istediğini
bildiriyor.
a Adı: Teplocom Holding
14 FTierlm: +7.812.600-03-03;
Faks: +7.812.703-72-00;
e-mail: info@teplocom-holding.ru;

8 PAKiSTAN
Firma Adı: Manzana Surgical
Yetkili Kişi: Zaheer Ud-Din-Ilyas
Tel: +92 .322.7368632;
e-mail: manzanasurgical@yahoo.com
Cerrahi aletler ve kauçuk ürünler üreticisi
olan firma, ürünleri satmak üzere bu alanda
faaliyet gösteren Türk firmalarla işbirliği
yapmak istediğini bildiriyor.

9 JAPONYA
Firma Adı: Tsugawa Electric Works
Company Limited
Adres: 4-4-12,Minamitsumori, Nishinari-ku,
OCAK 2014
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yazısında, ilgilenenlerin kendilerine de
başvurabilecekleri belirtiliyor.
Firma Adı: LARISA MITYUKOVA
18 (AVUKAT)

web: www.teplocom-holding.com/en/
Bireysel ve toplu ısıtma sistemlerine enerjinin
etkin kullanımı için gerekli aletleri (Gaz, su ve
ısı saatleri, kalibrasyon aletleri ve ısıtıcılar)
üreten firma, bu ürünlerini Türkiye’ye satmak
istediğini bildiriyor. Söz konusu teklif TOBB’a
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret
Temsilciliği tarafından iletildi.
Firma Adı: SHARK INTERTRADE
15 SOLUTIONS
LLC
Adres: Socialisticheskaya 14A, office
713,191119, Saint-Petersburg, Russian
Federation
Tel: +7.812.3097565;
Faks: +7.812.3097565;
e-mail: commerce@sharkis.biz;
web: www.sharkis.biz
Turba üreticisi olan firma, Türkiye’ye
ürünlerini ihraç etmek istediklerini
bildiriyor. Söz konusu talep, Rusya
Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessilliği
vasıtasıyla iletildi.
Firma Adı:

RUSYA FEDERASYONU
16 TÜRKİYE TİCARET
TEMSİLCİLİĞİ
Adres: Atatürk Bulvarı, No.106, Kavaklıdere
/ ANKARA
Tel: +90.312.4254690;
Faks: +90.312.425 2090;
e-mail: rustradeturk@yandex.ru
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret
Temsilciliği’nden TOBB’a gönderilen bir
yazıda, “PO Start” firmasının ürettiği terapi
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cihazını satmak üzere Türkiye’deki
firmalarla işbirliği yapmak istediği
bildiriliyor. Temsilcilik yazısında,
ilgilenenlerin kendilerine de
başvurabilecekleri belirtiliyor.
Firma Adı: RUSYA FEDERASYONU
17 TÜRKİYE
TİCARET TEMSİLCİLİĞİ
Adres: Atatürk Bulvarı, No.106, Kavaklıdere
/ ANKARA
Tel: +90.312.4254690;
Faks: +90.312.4252090;
e-mail: rustradeturk@yandex.ru
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret
Temsilciliği’nden TOBB’a gönderilen bir
yazıda, Medtehnika şirketinin ilk yardım
ürünlerini satmak üzere Türkiye ile işbirliği
yapmak istediği bildiriliyor. Temsilcilik

Yetkili Kişi: Av. Larisa Mityukova
e-mail: mityukova@mail.ru
Rusya ile ticaret, tekstil ve inşaat
faaliyetlerinde bulunan Türk firmalarına tüm
hukuki ve ticari danışmanlık hizmetleri
(danışmanlık hizmetleri, akreditasyon
hizmetleri, muhasebe-mali denetim
hizmetleri, şirket kuruluşu hizmetleri, kadro
hizmetleri ve Rus vatandaşlığı işlemleri)
verdiğini bildiren Av. Larisa Mityukova,
Rusya’da şirket kurmak isteyen firmalarla
bağlantı kurmak ve hizmetlerini sunmak
istediğini bildiriyor.

19 ROMANYA
Firma Adı: GBD Global Business
Development SRL
Adres: Bd-ul Corneliu Coposu Nr:3, Bl:101
Sc:4, Et:4, Ap:72, Sector: 3, 030601 Bucuresti
Yetkili Kişi: A. HAMDİ DEMİREL
Tel: +40.21.3266147;
Cep Tel: +40.72.1279171;
Faks: +40.21.3266144;
e-mail: hamdidemirel@gbd.ro;
web: www.gbd.ro
Romanya’da 12 yıldır Balkanlar ve Avrupa
Birliği pazarlarına yönelik yatırım olanakları
üzerine danışmanlık yaptığı bildirilen firma,
Türk firmalarına da hizmet vermek istiyor.
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MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

15 Ocak 2014 Çarşamba
G Aralık 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin

Beyanı ve Ödemesi
G Aralık 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
G Aralık 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar)
Beyanı ve Ödemesi
G Aralık 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
G Aralık 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
G Aralık 2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
20 Ocak 2014 Pazartesi
G Aralık 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin

Beyanı ve Ödemesi
G Aralık 2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
G Aralık 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
G Aralık 2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence
Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
G Aralık 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
G Aralık 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
23 Ocak 2014 Perşembe
G Aralık 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar

Beyanname ile Beyanı
G Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin
3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
G Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar
Beyanname ile Beyanı
G Aralık 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar
İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
24 Ocak 2014 Cuma
G Aralık 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
G Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
G 1-15 Ocak 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

27 Ocak 2014 Pazartesi
G Aralık 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
G Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık

Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
G Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
G Aralık 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
G Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
G Aralık 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar
İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
G 1-15 Ocak 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
31 Ocak 2014 Cuma
G 2014 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi
G Yıllık Harçların Ödemesi
G 2013 Yılında Kullanılan Defterlerin 2014 yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
G Aralık 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
G Aralık 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
G 6111 Sayılı Kanunun (6495 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi Kapsamında Yapılandırılanlar Dahil) 2, 3, 5, 6, 7 ve

8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi
G Aralık 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
OCAK 2014
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YURTDIŞI FUARLAR TAKVİMİ
Fuar

Tarihi

Konusu

PIITI IMAGINE
DOMOTEX HANNOVER
INTERMAT MIDDLE EAST
THE CHINE FUR & LEATHER PRODUCTS FAIR
PREMIERE VISION NEW YORK
VICENZAORO WINTER
WINTER FANCY FOOD
COLOMBIATEX DE LAS AMERICAS
TEXWORLD
PREMIERE VISION SAO PAULO
THE LONDON TEXTILE
WHOS NEXT PRET A PORTER
ISM 2014
ARAB HEALTH ULUSLARARASI SA¶LIK FUARI
12 TH EXHIBITION OF FURNITURE INDUSTRY (MEDEX)
MUNICH FABRIC START
FRUIT LOGISTICA
MAFPEX NIGERIA 2014
AMBIENTE
4.MACHINEX
PURE LONDON
PRODEXPO 2014
TÜRKMEN‹STAN TÜRK ‹HRAÇ ÜRÜNLER‹ FUARI
MIDDLE EAST ELECTRICITY
INDIA STONA 2014
BIOFACH 2014-WORLD ORGANIC TRADE FAIR
INHORGENTA MUN‹H 2014
PREMIERE VISION PARIS
VITORIA STONE FAIR
42. TEXTILLEGPROM
18.ADDIS T‹CARET ODASI FUARI
AALF - ALL AFRICAN LEATHER FAIR
GULFOOD
CPM-COLLECTION PREMIERE MOSCOW
ALGER FASHION
BALKAN TEKST‹L
AGRO FOOD BENGHAZI
MICAM SHOEVENT-I
ECOWAS TÜRK ‹HRAÇ ÜRÜNLER‹ FUARI
FOODEX JAPAN
HONG KONG INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW
XIAMEN INTERNATIONAL STONE FAIR
ERB‹L AUTOSHOW
IWA 2014 FUARI
THE BIG SHOW SUUDI ARABISTAN
JEC EUROPE
CABSAT
BUDMA, BUMASZ, GLASS AND CBS, KOMINKA 2014
MTKT INNOVATION 2014
EXPO ANTAD
53rd CAIRO FASHION & TEX
ULUSLARARASI KOZMET‹K VE TEM‹ZL‹K ÜRÜNLER‹
WEDDING FASHION MOSCOW
INTERNATIONAL HOME AND HOUSEWARES SHOW
REBUILD BENGHAZI
THE BIG SHOW UMMAN
CIFF HOME FURNITURE
FEICON BATIMAT
PROWEIN
MOSSHOES AYAKKABI FUARI
DOMOTEX ASIA CHINAFLOOR
CHIC
INTERBUILD EXPO 2014
EXPOCOMER
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY FAIR 2014
8. HOMEDECO
ALIMENTARIA
APLF HONG KONG
AUTOMEC PESADOS & COMERCIAIS
SIAL CANADA
COSMOPROF
ENERGY

07 Ocak 2014
11 Ocak 2014
14 Ocak 2014
14 Ocak 2014
14 Ocak 2014
18 Ocak 2014
19 Ocak 2014
21 Ocak 2014
21 Ocak 2014
22 Ocak 2014
22 Ocak 2014
25 Ocak 2014
26 Ocak 2014
27 Ocak 2014
28 Ocak 2014
02 fiubat 2014
05 fiubat 2014
06 fiubat 2014
07 fiubat 2014
9 fiubat 2014
9 fiubat 2014
10 fiubat 2014
11 fiubat 2014
11 fiubat 2014
12 fiubat 2014
12 fiubat 2014
14 fiubat 2014
18 fiubat 2014
18 fiubat 2014
18 fiubat 2014
20 fiubat 2014
20 fiubat 2014
23 fiubat 2014
25 fiubat 2014
27 fiubat 2014
27 fiubat 2014
02 Mart 2014
02 Mart 2014
03 Mart 2014
04 Mart 2014
05 Mart 2014
06 Mart 2014
06 Mart 2014
07 Mart 2014
09 Mart 2014
11 Mart 2014
11 Mart 2014
11 Mart 2014
12 Mart 2014
12 Mart 2014
13 Mart 2014
13 Mart 2014
14 Mart 2014
15 Mart 2014
16 Mart 2014
17 Mart 2014
18 Mart 2014
18 Mart 2014
23 Mart 2014
24 Mart 2014
25 Mart 2014
26 Mart 2014
26 Mart 2014
26 Mart 2014
27 Mart 2014
29 Mart 2014
31 Mart 2014
31 Mart 2014
01 Nisan 2014
02 Nisan 2014
04 Nisan 2014
07 Nisan 2014

Hazir giyim
FLORANSA ‹TALYA
Hali ve yer döflemeleri
HANNOVER ALMANYA
Hafriyat, inflaat makineleri ve malzemeleriABU DHAB‹ BAE
Deri iflleme ve sanayi makineleri
PEK‹N
Ç‹N
Tekstil
NEW YORK ABD
Kuyumculuk ve mücevherat
VICENZA ‹TALYA
Gida
SAN FRANS. ABD
Tekstil
MEDELLIN KOLOMB‹YA
Tekstil
NEW YORK ABD
Tekstil
SAO PAULO BREZ‹LYA
Tekstil
LONDRA ‹NG‹LTERE
Hazir giyim
PAR‹S
FRANSA
Bisküvi, çukulata, flekerleme
KÖLN
ALMANYA
Saµlik ekipmanlari ve medikal malz. DUBA‹
BAE
Ev, ofis mobilya ve aksesuarlari mak. TAHRAN ‹RAN
Kumafl ve aksesuarlari
MÜN‹H
ALMANYA
Yafl meyve sebze
BERL‹N ALMANYA
Tarim ve gida paketleme ve iflleme ma. LAGOS
N‹JERYA
Mutfak ve ev eflyalari
FRANKFURT ALMANYA
Her türlü makina ve paketleme ambalaj C‹DDE
S.ARAB‹STAN
Tekstil
LONDRA ‹NG‹LTERE
Gida içecek
MOSKOVA RUSYA
Genel ticaret
AfiKABAT TÜRKMEN...
Enerji
DUBA‹
BAE
Doµal tafl ve makineleri, doµal tafl ekip. BANGALORE H‹ND‹STAN
Organik ürünler
NÜRNBERG ALMANYA
Deµerli maden ve mücevherat
MÜN‹H
ALMANYA
Kumafl
PAR‹S
FRANSA
Doµal tafl ve ekipmanlari
ESPIRITO S. BREZ‹LYA
Tekstil
MOSKOVA RUSYA
Genel ticaret
ADD‹S A. ET‹YOPYA
Deri ve ayakkabi
ADD‹S A. ET‹YOPYA
Gida, gida paketleme, iflleme
DUBA‹
BAE
Hazir giyim, iç giyim, deri konfeksiyon MOSKOVA RUSYA
Moda hazir giyim
CEZAY‹R CEZAY‹R
Tekstil hazir giyim
NOV‹ PAZAR SIRB‹STAN
Gida, gida makineleri ve teknolojileri B‹NGAZ‹ L‹BYA
Ayakkabi
MILANO ‹TALYA
Genel ticaret
LAGOS
N‹JERYA
Gida ve içecek
CH‹BA
JAPONYA
Mücevherat
HONG KONG Ç‹N
Doµaltafl
XIAMEN Ç‹N
Otomotiv, otomotiv yan sanayi
ERB‹L
IRAK
Ateflli silah ve parçalar›, avc›l›k ekip. NÜRNBERG ALMANYA
Yapi malzemeleri
C‹DDE
S.ARAB‹STAN
Kompozit malzemeleri ve teknolojileri PAR‹S
FRANSA
Telekomünikasyon
DUBA‹
BAE
‹nflaat, spor tesisleri ve spor ekipmanlari POZNAN POLONYA
Mobilya, mobilya yan sanayi, ev tekstili K‹EV
UKRAYNA
Genel ticaret
GUADALAJ. MEKS‹KA
Moda, hazir giyim, aksesuarlar ve tekstil KAH‹RE MISIR
Kozmetik ürünleri, parfümeri, cilt bakim ERB‹L
IRAK
Gelinlik vedamatlik
MOSKOVA RUSYA
Mutfak ve ev eflyalari
fi‹KAGO ABD
Yapi ve inflaat
B‹NGAZ‹ L‹BYA
Yapi malzemeleri
MUSKAT UMMAN
Mobilya
GUANGZHOU Ç‹N
Yapi,inflaat
SAO PAULO BREZ‹LYA
fiarap ve alkollü içecekler
DÜSSELDORFALMANYA
Ayakkabi, çanta ve aksesuarlari
MOSKOVA RUSYA
Hali ve yer döflemeleri
fiANGAY Ç‹N
Hazir giyim
PEK‹N
Ç‹N
‹nflaat
K‹EV
UKRAYNA
Genel ticaret
PANAMA PANAMA
Otomotiv, yedek parça
POZNAN POLONYA
Ev tekstili ürünleri
ALMATI KAZAK‹STAN
Gida ve içecek
BARSELONA ‹SPANYA
Her türlü deri ve hammaddeleri, deri mak. HONG KONG Ç‹N
Otomotiv
SAO PAULO BREZ‹LYA
Gida
MONTREAL KANADA
Kozmetik
BOLOGNA ‹TALYA
Elektromekanik
HANNOVER ALMANYA

40

OCAK 2014

10 Ocak 2014
14 Ocak 2014
16 Ocak 2014
17 Ocak 2014
15 Ocak 2014
23 Ocak 2014
21 Ocak 2014
23 Ocak 2014
23 Ocak 2014
23 Ocak 2014
23 Ocak 2014
28 Ocak 2014
29 Ocak 2014
30 Ocak 2014
31 Ocak 2014
04 fiubat 2014
07 fiubat 2014
08 fiubat 2014
11 fiubat 2014
12 fiubat 2014
11 fiubat 2014
14 fiubat 2014
13 fiubat 2014
13 fiubat 2014
15 fiubat 2014
15 fiubat 2014
17 fiubat 2014
20 fiubat 2014
21 fiubat 2014
21 fiubat 2014
26 fiubat 2014
22 fiubat 2014
27 fiubat 2014
28 fiubat 2014
01 Mart 2014
01 Mart 2014
5 Mart 2014
05 Mart 2014
05 Mart 2014
07 Mart 2014
09 Mart 2014
09 Mart 2014
09 Mart 2014
10 Mart 2014
12 Mart 2014
13 Mart 2014
13 Mart 2014
14 Mart 2014
15 Mart 2014
14 Mart 2014
16 Mart 2014
16 Mart 2014
16 Mart 2014
18 Mart 2014
19 Mart 2014
20 Mart 2014
22 Mart 2014
22 Mart 2014
25 Mart 2014
27 Mart 2014
27 Mart 2014
29 Mart 2014
29 Mart 2014
29 Mart 2014
30 Mart 2014
31 Mart 2014
03 Nisan 2014
02 Nisan 2014
05 Nisan 2014
04 Nisan 2014
07 Nisan 2014
11 Nisan 2014

Yeri

Fuar

Tarihi

Konusu

Yeri

HANNOVER MESSE
INDUSTRIAL SUPPLY
FOOD AND HOTEL ASIA 2014
SEEBE
INTERSTROYEXPO 2014
AQUA-THERM ST. PETERSBURG 2014
AFGAN‹STAN ULUSLAR ARASI T‹CARET FUARI
V. INTERNATIONAL MEDICAL FORUM
HONG KONG HOUSEWARE FAIR 2013
DJAZAGRO
18. ELCOM UKRAINE 2014
COVERINGS
BATIMATEC
LAGOS MOTOR FAIR & NIGERIA AUTOPARTS EXPO
IFAT ENTSORGA 2014
APAS
SEAFOOD EXPO GLOBAL
SICRE (SCS & VETECO)
INTERPACK 2014
PROJECTQATAR,QATARSTONETECH,HEAVYMAX2014
SEOUL FOOD AND HOTEL 2014
SIAL CHINA 2014 GIDA VE ‹ÇECEK FUARI
ERB‹L MACHINEX
ERB‹L BUILDING
SIPSA-AGROFOOD
INGETREX TANZANYA
INDEX
SAUDI HEALTH
17.LESHOW
ROOMS MOSCOW - MIFS 2014
PLMA'S WORLD OF PRIVATE LABEL 2014
CARTHAGE 2014
CAUCASUSBUILD
THAIFEX
SHOES LEATHER GUANGZHOU
FIA
POSIDONIA 2014
AUTEMECHANIKA DUBAI
FISPAL TECHNOLOGIA
EUROSATORY
ASHGABAT EXPO BUILD 2014
JUNE HONG KONG JEWELLERY AND GEM FAIR
AFRICA'S BIG SEVEN 2014
EXPOSTONE 2014 MOSKOVA
FISPAL FOOD SERVICE & SIAL BRAZIL
PREMIERE VISION SAO PAULO
ULUSLARARASI LUANDA FUARI
PREMIERE VISION NEW YORK
TEXWORLD
FEBRATEX
10.INTERAUTO
MICAM SHOEVENT-II
CPM-COLLECTION PREMIERE MOSCOW
BUILDMACEX NIGERIA 2014
SMM
THE BIG 5 CONSTRUCT INDIA
54th CAIRO FASHION & TEX
WORLD FOOD MOSCOW 2014
ELECTRA MINING AFRICA 2014
THE BIG 5 KUWAIT
43.TEXTILLEGPROM
MEKS‹KA TÜRK ‹HRAÇ ÜRÜNLER‹ FUARI
DESIGN LIVING TENDENCY
CHILLVENTA 2014
IGATEX 2014
LAGOS FASH‹ON 2014
MATELEC
HKTDCHKINTERNAT‹ONALWINEANDSPIRITSFAIR2014
INGREDIENTS MIDDLE EAST
AUTOMECHANIKA ARGENTINA
EMBALLAGE
TÜRKMEN‹STAN TÜRK ‹HRAÇ ÜRÜNLER‹ FUARI

07 Nisan 2014
07 Nisan 2014
08 Nisan 2014
08 Nisan 2014
09 Nisan 2014
09 Nisan 2014
14 Nisan 2014
15 Nisan 2014
20 Nisan 2014
21 Nisan 2014
22 Nisan 2014
29 Nisan 2014
04 May›s 2014
04 May›s 2014
05 May›s 2014
05 May›s 2014
06 May›s 2014
07 May›s 2014
08 May›s 2014
12 May›s 2014
13 May›s 2014
13 May›s 2014
14 May›s 2014
14 May›s 2014
15 May›s 2014
15 May›s 2014
19 May›s 2014
19 May›s 2014
20 May›s 2014
20 May›s 2014
20 May›s 2014
21 May›s 2014
21 May›s 2014
21 May›s 2014
27 May›s 2014
28 May›s 2014
02 Haziran 2014
03 Haziran 2014
03 Haziran 2014
16 Haziran 2014
19 Haziran 2014
19 Haziran 2014
22 Haziran 2014
24 Haziran 2014
24 Haziran 2014
10 Temmuz 2014
15 Temmuz 2014
22 Temmuz 2014
22 Temmuz 2014
12 Aµustos 2014
28 Aµustos 2014
31 Aµustos 2014
03 Eylül 2014
09 Eylül 2014
09 Eylül 2014
11 Eylül 2014
11 Eylül 2014
15 Eylül 2014
15 Eylül 2014
22 Eylül 2014
23 Eylül 2014
01 Ekim 2014
01 Ekim 2014
14 Ekim 2014
21 Ekim 2014
21 Ekim 2014
28 Ekim 2014
06 Kas›m 2014
09 Kas›m 2014
12 Kas›m 2014
19 Kas›m 2014
02 Aral›k 2014

Sanayi
Döküm ürünleri
Gida,gida iflleme ve otel ekipmanlari
Yapi inflaat
‹nflaat ve yapi malzemeleri
Isitma, soµutma, iklimlendirme
Genel ticaret
Medikal ve tibbi ekipmanlar
Ev ve mutfak eflyalari, elektrikli aletler
Gida ambalaj
Elektrik, aydinlatma
Doµaltafl
Yapi inflaat
Otomotiv yan sanayi
Su, atik su, geri dönüflüm ve çevre tekn.
Gida
Su ürünleri
Yapi inflaat
Ambalaj malzemeleri ve ambalaj mak.
‹nflaat malzeme ve teknolojileri, doµaltafl
Gida ve otel ekipmanlari
Gida ürünleri, içecekler ve ikram
Makina, makina ekipm. ve aksamlari
Yapi-inflaat, belediye ekipmanlari
Tarim
Genel ticaret
Mobilya ve dekorasyon
Saµlik ekipmanlari
Deri ve kürk konfeksiyon, ham deri
Her türlü mobilya, iç-difl dekorasyon
Özel tüketim mallari, gida
Yapi teknolojileri, inflaat malzemeleri
Yapi ve yapi malzemeleri, mobilya
Gida, içecek, gida teknolojileri, otel
Deri iflleme ve sanayi makineleri
Genel ticaret
Gemi, gemi makineleri ve teknolojileri
Otomotiv
Ambalaj, paketleme ve gida teknolojileri
Savunma sanayii
Yapi-inflaat ve yan sanayi, güvenlik
Deµerli maden mücevherat
Gida ve teknolojileri, firincilik, paketleme
Maden ve doµal tafl
Gida
Tekstil
Genel ticaret
Tekstil
Tekstil
Tekstil
Otomotiv ana ve otomotiv yan sanayi
Ayakkabi
Hazir giyim, iç giyim, deri konfeksiyon
Yapi-inflaat, inflaat malzemeleri
Gemi makineleri
YAPI ve YAPI MALZEMELER‹
Moda, hazir giyim, aksesuarlar ve tekstil
Genel gida, süt ve süt ürünleri,
Makineler, elektrik-elektronik tekn.
‹nflaat, su teknolojileri ve havalandirma
Tekstil, giyim ve giyim aksesuarlari
Genel ticaret
Ev tekstili
‹klimlendirme, isitma ve sihhi tesisat
Tekstil ve konfeksiyon makineleri
Her türlü bay, bayan,çoçuk genç,
Bilgi teknolojileri
fiarap ve alkollü içecekler
Gida katki maddeleri ve hammaddeleri
Otomotiv yedek parça
Ambalaj malzemeleri ve makineleri
Genel ticaret

HANNOVER ALMANYA
HANNOVER ALMANYA
S‹NGAPUR S‹NGAPUR
BELGRAD SIRB‹STAN
ST. PETERSB. RUSYA
ST. PETERSB. RUSYA
KAB‹L
AFGAN‹STAN
K‹EV
UKRAYNA
HONG KONG Ç‹N
CEZAY‹R CEZAY‹R
K‹EV
UKRAYNA
LAS VEGAS ABD
CEZAY‹R CEZAY‹R
LAGOS
N‹JERYA
MÜN‹H
ALMANYA
SAO PAULO BREZ‹LYA
BRÜKSEL BELÇ‹KA
MADR‹D ‹SPANYA
DÜSSELDORFALMANYA
DOHA
KATAR
SEUL
GÜNEY KORE
fiANGHAY Ç‹N
ERB‹L
IRAK
ERB‹L
IRAK
CEZAY‹R CEZAY‹R
DARÜSSEL. TANZANYA
DUBA‹
BAE
R‹YAD
S.ARAB‹STAN
MOSKOVA RUSYA
MOSKOVA RUSYA
AMSTERDAM HOLLANDA
TUNUS
TUNUS
T‹FL‹S
GÜRC‹STAN
BANGKOK TAYLAND
GUANGZHOU Ç‹N
CEZAY‹R CEZAY‹R
AT‹NA
YUNAN‹STAN
DUBA‹
BAE
SAO PAULO BREZ‹LYA
PAR‹S
FRANSA
AfiKABAT TÜRKMEN.
HONG KONG Ç‹N
JOHANNESB. G. AFR‹KA
MOSKOVA RUSYA
SAO PAULO BREZ‹LYA
SAO PAULO BREZ‹LYA
LUANDA ANGOLA
NEW YORK ABD
NEW YORK ABD
BLUMENAU BREZ‹LYA
MOSKOVA RUSYA
MILANO ‹TALYA
MOSKOVA RUSYA
LAGOS
N‹JERYA
HAMBURG ALMANYA
BOMBAY H‹ND‹STAN
KAH‹RE MISIR
MOSKOVA RUSYA
JOHANNESB. G. AFR‹KA
KUVEYT KUVEYT
MOSKOVA RUSYA
MEKS‹KO C. MEKS‹KA
K‹EV
UKRAYNA
NÜRNBERG ALMANYA
LAHOR
PAK‹STAN
LAGOS
N‹JERYA
MADR‹D ‹SPANYA
HONG KONG Ç‹N
DUBA‹
BAE
BUENOS AI. ARJANT‹N
PAR‹S
FRANSA
AfiKABAT TÜRKMEN.

11 Nisan 2014
11 Nisan 2014
11 Nisan 2014
12 Nisan 2014
12 Nisan 2014
12 Nisan 2014
28 Nisan 2014
17 Nisan 2014
23 Nisan 2014
24 Nisan 2014
25 Nisan 2014
02 May›s 2014
8 May›s 2014
07 May›s 2014
09 May›s 2014
08 May›s 2014
08 May›s 2014
10 May›s 2014
14 May›s 2014
15 May›s 2014
16 May›s 2014
15 May›s 2014
17 May›s 2014
17 May›s 2014
18 May›s 2014
17 May›s 2014
22 May›s 2014
21 May›s 2014
22 May›s 2014
24 May›s 2014
21 May›s 2014
25 May›s 2014
24 May›s 2014
25 May›s 2014
29 May›s 2014
02 Haziran 2014
06 Haziran 2014
05 Haziran 2014
06 Haziran 2014
20 Haziran 2014
21 Haziran 2014
22 Haziran 2014
24 Haziran 2014
27 Haziran 2014
27 Haziran 2014
11 Temmuz 2014
20 Temmuz 2014
23 Temmuz 2014
24 Temmuz 2014
15 Aµustos 2014
31 Aµustos 2014
03 Eylül 2014
06 Eylül 2014
11 Eylül 2014
12 Eylül 2014
13 Eylül 2014
14 Eylül 2014
18 Eylül 2014
19 Eylül 2014
24 Eylül 2014
26 Eylül 2014
04 Ekim 2014
04 Ekim 2014
16 Ekim 2014
24 Ekim 2014
23 Ekim 2014
31 Ekim 2014
08 Kas›m 2014
11 Kas›m 2014
15 Kas›m 2014
22 Kas›m 2014
04 Aral›k 2014
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Oc a k 2 0 1 4
Fuar

Tarihi

Kitap Fuar›
5. Enerji Verimliliµi Forumu ve Fuar›
5.Dossodossi Moda Gösteri Fuar›
Ayakkab› Yaz
EXPONATURA'14
Ankara Eµitim Fuar›
Evlilik Dünyas› 2014 Evlilik Haz›rl›klar› Fuar›
Fresh Türkiye
Türkiye Tohum Teknolojileri, Tohumculuk Fuar›
Eµitim, Eµitim Materyalleri ve Teknolojileri Fuar›
Çukurova 7.Kitap Fuar›
26.Uluslararas› Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuar›
8.Uluslararas› Kap› Fuar›
3.Kapak, Profil ve Raydolap Fuar›
Anfafl Hotel Equipment
IF Wedding Fashion ‹zmir
Avrasya Tar›m Fuar› 2014
Avrasya Hayvanc›l›k 2014
2.Düµün ve Evlilik Fuar› -Düµün Ankara 2014
‹stanbul Mobilya Fuar›
‹SMOB 2014 ‹stanbul Mobilya Fuar›
EMITT 2014
IFEXPO 2014
Gaptar›m Tar›m,
Gapfood 10.G›da, G›da Teknolojileri ve Ambalaj Fuar›
Eµitim, Eµitim Materyalleri ve Teknolojileri Fuar›
Turkcell Elçileri Zirvesi, Teknoloji Fuar›
‹nsan Kaynaklar› Fuar› 2014
4.Prefabrik Fuar› Türkiye
3.‹skele Kal›p Fuar›,
Baraj H.E.S. Fuar› 2014
Adana ‹nflaat 2014
IHS ADANA 2014
Adana Kent 2014 Adana
Biz Evleniyoruz - Evlilik ve Düµün Haz›rl›klar› Fuar›
KET 2014
FOOD SHOW ‹stanbul
UNTEK 2014
Private Label Indusrtry &FMCG
Yap›da Ahflap ve Ahflap Ürünleri Fuar›
‹stanbul Ar›c›l›k ve Ar› Ürünleri Fuar›
Avrasya Boat Show 2014
Anfafl Bevex- 3.‹çecek ‹htisas Fuar›
Anfafl Food Product
AEGEANAGRI
Rollexpo Turkey 2014
Ak›flkan Gücü Fuar›
Florplant, Süs Bitkileri ve Peyzaj Mimarl›µ› Fuar›
PENTEX 3.Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuar›
Animalia ‹stanbul 2014
Cami Yap› Ekipmanlar› Fuar›
SMM ‹stanbul 2014
Aysaf 12. Uluslararas› Ayakkab› Yan Sanayi Fuar›
MODEKO 2014 25.‹zmir Mobilya Fuar›
KITCHEN WORLD 2014
UNICERA
Bahçe Dünyas› 2014
Akare Yurtd›fl› Eµitim Fuarlar›
ACE OF M.I.C.E. i
Bal›kesir Tar›m Fuar› 2014
Konya Tohum 2014
Konya Hayvanc›l›k 2014
5.G›da, Tar›m ve Hayvanc›l›k Fuar›
Eurasia Motobike Expo
QS Dünya MBA ve Yüksek Lisans Fuar›
Akare Yurtd›fl› Eµitim Fuarlar›
CNR Kitap Fuar›
Akare Yurtd›fl› Eµitim Fuarlar›
MODEKS 2014
Eµitim, Eµitim Materyalleri ve Teknolojileri Fuar›
Uluslararas› Avrasya Demiryolu, Hafif Rayl› Sist Fuar›
HOMEWED

03 Ocak 2014
08 Ocak 2014
08 Ocak 2014
09 Ocak 2014
09 Ocak 2014
09 Ocak 2014
10 Ocak 2014
10 Ocak 2014
10 Ocak 2014
11 Ocak 2014
14 Ocak 2014
16 Ocak 2014
16 Ocak 2014
16 Ocak 2014
22 Ocak 2014
22 Ocak 2014
22 Ocak 2014
22 Ocak 2014
22 Ocak 2014
28 Ocak 2014
28 Ocak 2014
30 Ocak 2014
06 fiubat 2014
06 fiubat 2014
06 fiubat 2014
08 fiubat 2014
08 fiubat 2014
12 fiubat 2014
13 fiubat 2014
13 fiubat 2014
13 fiubat 2014
13 fiubat 2014
13 fiubat 2014
13 fiubat 2014
13 fiubat 2014
13 fiubat 2014
13 fiubat 2014
13 fiubat 2014
13 fiubat 2014
13 fiubat 2014
14 fiubat 2014
14 fiubat 2014
19 fiubat 2014
19 fiubat 2014
19 fiubat 2014
20 fiubat 2014
20 fiubat 2014
20 fiubat 2014
20 fiubat 2014
20 fiubat 2014
20 fiubat 2014
26 fiubat 2014
26 fiubat 2014
26 fiubat 2014
26 fiubat 2014
26 fiubat 2014
26 fiubat 2014
27 fiubat 2014
27 fiubat 2014
27 fiubat 2014
27 fiubat 2014
27 fiubat 2014
27 fiubat 2014
27 fiubat 2014
01 Mart 2014
01 Mart 2014
01 Mart 2014
04 Mart 2014
05 Mart 2014
06 Mart 2014
06 Mart 2014
06 Mart 2014

12 Ocak 2014
11 Ocak 2014
13 Ocak 2014
12 Ocak 2014
12 Ocak 2014
12 Ocak 2014
12 Ocak 2014
12 Ocak 2014
12 Ocak 2014
11 Ocak 2014
19 Ocak 2014
19 Ocak 2014
19 Ocak 2014
19 Ocak 2014
25 Ocak 2014
25 Ocak 2014
25 Ocak 2014
25 Ocak 2014
26 Ocak 2014
01 fiubat 2014
02 fiubat 2014
02 fiubat 2014
08 fiubat 2014
09 fiubat 2014
09 fiubat 2014
08 fiubat 2014
14 fiubat 2014
13 fiubat 2014
15 fiubat 2014
15 fiubat 2014
15 fiubat 2014
16 fiubat 2014
16 fiubat 2014
16 fiubat 2014
16 fiubat 2014
16 fiubat 2014
16 fiubat 2014
16 fiubat 2014
16 fiubat 2014
16 fiubat 2014
16 fiubat 2014
23 fiubat 2014
22 fiubat 2014
22 fiubat 2014
23 fiubat 2014
22 fiubat 2014
22 fiubat 2014
23 fiubat 2014
23 fiubat 2014
23 fiubat 2014
23 fiubat 2014
27 fiubat 2014
01 Mart 2014
02 Mart 2014
02 Mart 2014
02 Mart 2014
02 Mart 2014
27 fiubat 2014
01 Mart 2014
02 Mart 2014
02 Mart 2014
02 Mart 2014
02 Mart 2014
02 Mart 2014
01 Mart 2014
02 Mart 2014
09 Mart 2014
04 Mart 2014
09 Mart 2014
06 Mart 2014
08 Mart 2014
09 Mart 2014

Page 2

YURTİÇİ FUARLAR TAKVİMİ

Konusu

Yeri

Kitap ve Süreli Yay›nlar
Enerji Verimliliµi, Enerji Verimli Ürün Teknolojileri ve Çevre
Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri ve Kumafl Fuar›
"35.‹zmir Ayakkab›, Çanta ve Aksesuarlar› Fuar›" Ayakkab›, Çanta ve Aksesuarlar›
5.Doµal ve Organik, Yöresel Ürünler & Doµal ve Saµl›kl› Yaflam Fuar›
Eµitim Kurumlar›, Eµitim Ekipmanlar› ve Teknolojileri
Evlenecek çiftlerin bulabileceµi her fley, ev ve evlilik haz›rl›klar›
Yafl Meyve- Sebze ve Organik Ürünler Fuar›: Yafl Meyve- Sebze, Depolama ve Ambalajlama
Tohumculuk ve Tohum Teknolojileri, Fide, Fidan,
Eµitim, Eµitim Materyalleri ve Teknolojileri
Kitap, Süreli Yay›n
Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri
Ahflap, Çelik, Endüstriyel ve Otomatik Kap› ve Kap› Yan Sanayi
Kapak, Profil ve Raydolap ve Mobilya Aksesuarlar›
25.Uluslararas› Konaklama ve Aµ›rlama Ekipmanlar› Fuar› : Otel Ekipmanlar›, Tekstil, Dekorasyon ve Servis Ekipmanlar›
8.Uluslararas› Gelinlik, Damatl›k ve Abiye Giyim Fuar›: Gelinlik, Damatl›k ve Abiye Giyim
8.Uluslararas› Tar›m ve Tar›msal Mekanizasyon Fuar›: Tar›m ve Tar›msal Mekanizasyon
4.Hayvanc›l›k, Ekipmanlar›, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuar›: Hayvanc›l›k, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi
Düµün ve Evlilik
Mobilya
Her Türlü Ev Mobilyas›
18.Doµu Akdeniz Uluslararas› Turizm ve Seyahat Fuar›: Turizm
11.Uluslararas› ‹stanbul Çorap, ‹ç Giyim Fuar›: Çorap, ‹ç Giyim, Mayo, Pijama, Gecelik, Denim, Spor Giyim, Aksesuarlar
5.Tar›m Teknolojileri ve Hayvanc›l›k Fuar›: Tar›m, Tar›m Teknolojileri, Hayvanc›l›k
G›da, G›da Teknolojileri ve Ambalaj
Eµitim, Eµitim Materyalleri ve Teknolojileri
‹letiflim Teknolojileri
‹nsan Kaynaklar›
Prefabrik, Çelik, Ahflap Yap› Elemanlar› ve Sistemleri
‹skele, Kal›p Sistemleri, Aksesuarlar›, ‹nflaat Güvenliµi Ekipmanlar›
Baraj ve HES Yap›m›nda Kullan›lan Malzeme, Ekipman ve Proje Hizmetleri
8.Yap› Malzemeleri, ‹nflaat Teknolojileri, ‹fl ve ‹nflaat Makineleri Fuar›: Yap› Malzemeleri, ‹nflaat Teknolojileri, ‹fl ve ‹nflaat Makineleri
7.Is›tma, Soµutma, Havaland›rma, Doµalgaz Teknolojisi, Tesisat ve Yal›t›m Fuar›: Is›tma, Soµutma, Havaland›rma, Doµalgaz Teknolojisi, Tesisat ve Yal›t›m (Günefl Enerjisi Özel Bölümü)
6.Belediye ‹htiyaçlar› Kent Mobilyalar›, Park Bahçe Düzenlemeleri ve Spor Tesisleri Fuar›: Belediye ‹htiyaçlar›, Kent Mobilyalar›, Park Bahçe Düzenlemeleri (Çevre Teknolojileri Özel Bölümü)
Evlilik ve Düµün Haz›rl›klar›
K›rm›z› Et Üretimi, Teknolojileri ve Donan›mlar› Fuar›: Besicilik, Besi Yemleri, Saµl›k ve Hijyen, Ekipmanlar ve Aletler, G›da Güvenlµi ve Kontrol, Lojistik, Saraçl›k, Sakadat
7.‹stanbul G›da ve ‹çecek Ürünleri Fuar›: G›da ve ‹çecek Ürünleri, Haz›r G›dalar, katk› ve Yard›mc› Maddeler
Unlu Mamul Teknolojileri, Pastane ve F›r›n Ekipmanlar› Fuar›: Unlu Ürün Teknolojileri, Pastane ve F›r›n Ekipmanlar›
4.Özel Markal› Ürünler ve H›zl› Tüketim Ürünleri Fuar›: Özel Markal› Ürünler ve H›zl› Tüketim Ürünleri
Yap›da Kullan›lan Ahflap Ürünler ve Evler, Makineler
Ar›c›l›k ve Ar› Ürünleri ve Ekipmanlar›
7.Deniz Araçlar›, Ekipmanlar› ve Aksesuarlar› Fuar›: Deniz Araçlar›, Ekipmanlar› ve Aksesuarlar›
‹çecek Ürünleri, Ambalaj ve Ekipmanlar›
21.Uluslararas› G›da ‹htisas Fuar›: Yiyecek Ürünleri, Ambalaj ve Ekipmanlar›
10.Ege Tar›m Sera ve Hayvanc›l›k Fuar›: Tar›msal Mekanizasyon, Tar›m Teknolojileri, Serac›l›k ve Hayvanc›l›k
Rulman, Kay›fl, Sekman, Kasnak Zincir, S›zd›rmazl›k Elemanlar› ve Teknik
Hidrolik, Pnömatik, Ak›flkan Gücü, Otomasyon Teknolojileri ve Ekipmanlar›
‹ç ve D›fl Mekan Süs Bitkileri, Peyzaj
Penye, Tekstil ve Teknolojileri
Hayvanc›l›k ve Teknolojileri, Besi Endüstrisi, ve Ekipmanlar›, Organik Süt ve Et Ürünleri
Cami Yap›m› ve Restorasyonunda Kullan›lan Tüm Ürünler
Gemi ‹nfla, Makine ve Deniz Teknolojileri Konferans ve Fuar›: Gemi ‹nfla, Makine ve Deniz Teknolojileri
Ayakkab› Yan Sanayi Ürünleri, Aksesuar, Deri, Suni Deri, Taban, Tekstil, Makineler, Kurum Mümessillikler ve Dergiler
Mobilya, Dekorasyon, Ev ve Büro Mobilyalar›
9.Uluslararas› Mutfak Banyo Mobilyalar› ve Ankastre Cihazlar Fuar›: Mutfak, Banyo Mobilya ve Aksesuarlar›, Ankastre, Solo Cihaz Sistemleri ve Tamamlay›c› Ürünler
26.Uluslararas› Seramik, Banyo, Mutfak Fuar›: Zemin ve Duvar Kaplamalar›, Banyo ve Mutfak Ürünleri, Aksesuaralar›, Seramik ‹flleme Teknolojileri,
9.‹stanbul Bahçe Mobilyalar›, Bahçe Mimarisi, Peyzaj›, Bahçe Bitkileri ve Aksesuarlar› Fuar›: Bahçe Mobilyalar› ve Dekorasyonu, Peyzaj›, Bak›m›, Gölgelemeler, Havuzlar, Havuz Sistemleri ve Donan›mmlar›
Yurtd›fl› Eµitim Alternatifleri ve ‹mkanlar›
Kongre, Toplant›, Etkinlik Fuar ve Zirves: Kongre, Toplant› ve Etkinlik Sektörel Fuar›
Bal›kesir Tar›m ve Hayvanc›lk Fuar›
3.Tohumculuk Fidanc›l›k, Bahçe Bitkileri, Zirai Mücadele, Sulama, Gübreleme ve Ekipmanlar› Fuar›: Tohumculuk, Fidanc›l›k, Bahçe Bitkileri, Zirai Mücadele, Sulama, Gübreleme, ve Ekipmanlar›
2.Hayvanc›l›k Ekipmanlar› ve Süt Endüstrisi Fuar›: Hayvanc›l›k Ekipmanlar› ve Süt Endüstrisi
Tar›m, G›da, Hayvanc›l›k Teknolojileri ve Endüstrileri
Motosikletler, Bisikletler, Aksesuarlar, Tuning, Servisler ve Bayiler
Yurtd›fl› Yüksek Eµitim
Yurtd›fl› Eµitim Alternatifleri ve ‹mkanlar›
Yay›nc›l›k, E-Yay›nc›l›k ve Teknolojileri
Yurtd›fl› Eµitim Alternatifleri ve ‹mkanlar›
2.Mobilya.Dekorasyon ve Aksesuarlar› Fuar›: Ev Ofis Mobilyalar›, Dekorasyon Üniteleri, Ayd›nlatma, Bölme, Sistemleri, Yer ve Zemin Döflemeleri, Aksesuarlar, ‹ç Mimari ve Tasar›m
Eµitim, Eµitim Materyalleri ve Teknolojileri
Demiryolu Araç Gereçleri, Hafif Rayl› Sistemler, Altyap› ve Lojistik
Ev Donan›mlar› ve Evlilik Haz›rl›klar› Fuar›: Tüm Ev Donan›mlar›, Ev Dekorasyonu, Züccaciye, Evlilik Haz›rl›klar›, Gelinlik, Güzellik ve Moda Ürünleri
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YENİ GELECEK

Gülay Özkan
GEDS

www.gulayozkan.com
@gulayozkan

Hayatımızın Yeni Robotları
Drone’lara Hazır mısınız?

Taşımacılık birçok sektörün en kilit konusu. Özellikle e-ticaretin yükselen trendi ile çok daha kilit bir duruma geldi.
Öyle ki Ortadoğu’da e-ticaretin gelişememesinin en önemli sebebi olarak dağıtım şirketlerinin gelişmemesi gösteriliyor. E-ticaretin dünyadaki en önemli ismi Amazon, aralık ayında paketlerini insansız hava araçları (unmanned aerial
systems) ya da diğer ismi ile ‘drone’lar
ile yapacağını açıkladı. Bu haber tabi ki
taşımacılık dünyasında Fedex, UPS gibi şirketlerin çok da şaşırdığı bir haber olmamasına rağmen kısmen şaka olarak algılandı. Peki, hali hazırda ağırlıklı olarak askeri amaçlı kullanılan drone’lar hayatımıza ne kadar
girebilecek? Amazon gibi sadece web
servislerinden 8 milyar dolara yaklaşacak bir şirket neden pratikte yakın
bir zamanda kullanılamayacak bir işe
girmek istiyor?

karılan tarihi eserleri korumak amaçlı da
kullanılıyor. Tayland’da ise gazetecilerin
özellikle gösteriler sırasında fotoğraf
çekmek amaçlı kullanılıyor.
Tabi ki kullanım alanları çok daha artabilir. Ancak şu an hava sahalarının kapalı olmasının yanı sıra drone teknolojisi de henüz yeterli seviyede değil.
Drone’lar yaygınlaşamayacak kadar pahalı (fiyatları 2 bin dolar ile 7 bin dolar
arasında). Birbirlerini veya insanları al-

Drone’lar- uçan böcekler
Drone’lar ya da insansız hava
araçları, uzun yıllardır askeri alanda kullanılıyor. Askeri amaçlar dışında kullanımı ise çok kısıtlı. Avrupa’da çekimler
için kullanımı ile Türkiye ve Amerika’ya
göre göreceli olarak daha serbest.
Ancak özellikle yerleşim bölgelerinde
uçuşların yapılması oldukça riskli.
Güney Amerika’da tarım ve hayvancılıkta koruma amaçlı kullanımları
var. Hindistan ve Afrika’da özellikle
nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya
olan hayvanların takibinde kullanılıyor.
Yeni bir uygulama alanı ise Peru’dan geldi. Peru’da arkeoloji araştırmalarında çı-
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gılayacak teknolojilere henüz sahip değiller. Uçuş mesafeleri ise modeline göre değişmekle birlikte 100 metreden daha fazla değil.
Bunun yanı sıra Amazon’un açıklamasından sonra aslında çok küçük kameraları ancak taşıyabileceği de bu eksiklikler arasına eklendi.

Taşımacılıkta kullanmak ne kadar
gerçekçi?
Fedex, Amazon’un açıklamasından
sonra pratikte yasalar gereği 2015’te yürürlüğe girmesi bile şüpheli olan dro-

ne’larla taşımacılığı bir şaka olarak nitelendirdi. Ancak Fedex ve UPS kendi
drone araştırmaları olduğunu da ekliyorlar. Hemen herkesin hem fikir olduğu konu, drone’ların güvenlik başta olmak üzere birçok alanda hayatımıza gireceği.
Ancak Amazon, 2015’e kadar 8 milyar dolar olması beklenen web servisleri
varken pratikte 2020’ye onaylanması
beklenmeyen bir işe neden giriyor olabilir? New York bazlı yayın kuruluşu
Quartz’dan Christopher Mims’e göre,
bu Amazon’un hava taşımacılığında
bu alana yatırım yaparak drone iş alanına girmesinin ilk işareti. Bu şekilde gelecekte yaygınlaşacak böyle bir
teknolojiye şimdiden yatırım yaparak
pazarı ele geçirmek istiyor.
Drone teknolojisi gerek yazılım
gerekse donanım olarak ciddi yatırımlar da yapılıyor. Amerika’da sadece 2013’un ilk 9 ayında 41 milyon
dolar bu alanda çalışan start-up’lara
yapılan yatırım. Hatta bu konuda kariyer yapmaları da birçok mühendislik
öğrencisine tavsiye ediliyor.
Robotların gelecekte hayatımızda
alacağı yer konusunda hiç kimsenin kuşkusu yok. Drone’larda bir çeşit robot olarak sürücüsüz araçlar ve robotların diğer ev ve işteki kullanımları ile yerini alacak. Gerek bu alandaki teknolojide iş geliştirmek gerekse kendi işimizde nerede
kullanabileceğimizi düşünmek iyi bir
başlangıç olabilir. Türkiye hava sahası
şimdilik kapalı olsa da ülkemizde de dünyadaki bu gelişmelere kendini kapatamayacağı aşikar.
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Ekonomist’te Neler Olacak?
CEO Club

Anadolu 500

Yılın İş İnsanları

Kobi Girişim

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

Anadolu’nun
En Büyük 500 Şirketi
araştırması...

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

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

katkılarıyla

katkılarıyla

katkılarıyla

Girişimci Kulübü

Perakende Liderleri

Gayrimenkul Saati

Franchise 100

Türkiye’nin önde gelen
girişimcileri
bu kulüpte buluşuyor

Bilişimden gıdaya, giyimden yapı
malzemelerine Türkiye’nin en
büyük perakende şirketleri...

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

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

katkılarıyla

İnşaat 2023
Türkiye’nin önde gelen illerinde
yaptığımız toplantılarda inşaat
sektörünün gelecek vizyonunu
konuşuyoruz.
katkılarıyla

VOB Sanal Portföy
Yarışması
Finansal sistemin yükselen yıldızı Vadeli İşlem ve Opsiyon
Borsası’na özel ödüllü yarışma...
katkılarıyla

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

katkılarıyla

Yılın Kadın
Girişimcisi
Başarıdan başarıya koşan
girişimci kadınlar hak ettiği
ödüle kavuşuyor...
katkılarıyla

Türkiye’nin En Başarılı
Turizm Yatırımları
Türkiye’de turizm yatırımlarını
teşvik etmek için düzenlenen
araştırma, 12 kategoride
yatırımları ödüllendiriyor.

Anadolu’nun
En Etkili
50 İş İnsanı

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

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

katkılarıyla

CMO Club

M&A 2012

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

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

katkılarıyla

katkılarıyla

En Zengin 100 Türk

Garanti Mortgage

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

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

Yılın En İyi
Filo Yöneticisi
Gittikçe büyüyen bir sektör
haline gelen filo kiralama,
sürdürülebilir filo anlayışının
desteklenmesi ve başarılı
filo yöneticilerinin
ödüllendirilmesini hedefliyor.
katkılarıyla

katkılarıyla

Sosyal Marka 100

The Banker

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

Dünyanın en önemli bankacılık
dergisi ‘The Banker’ iş birliği
ile sektöre dünya ölçeğinde
geniş perspektifli bir bakış...

Türkiye’nin En Başarılı
Emlak Yatırımları
Araştırması

Best Brands

Güncel ve yatırımcıların
ilgi gösterdiği yeni yatırım
enstrümanlarını kapsamlı
şekilde ele alıyoruz...

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

katkılarıyla

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

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

Yatırım Uzmanı

Vergide Gündem

Gelecek Bizde
Toplantıları
KOBİ’lerin geleceğe
yönelik hedef ve
projeleri Gelecek
Bizde Toplantıları’nda
masaya yatırılıyor…

katkılarıyla

katkılarıyla

EKONOMİNİN
DÜNÜ, BUGÜNÜ
VE YARINI...
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