
BİLİŞİM AJANDASI2011 MART100 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 101

http://www.bilisimdergisi.org/s130

Türkiye’de İnternet ekonomisinin gelişmesi için çalışan, başarılı girişimcileri yatırımcılarla 
buluşturarak yeni ekonominin hareketlenmesinde aktif rol oynayan Etohum 2011’de yeni ekonomi 
içinde yatırım yapılabilecek 15 girişimi belirledi. 
2010 yılında 2200 İnternet girişimcisinin başvurduğu etohum, ilk aşamada belirlenen 200 adayla 
yüz yüze görüşmeler yaparak 40 kişilik bir ön liste oluşturdu. Bu kısa listedeki girişimciler, 
Ocak ayı içinde etohum fonu kurucularına sunum yaptı. Yeni ekonomiyle ilgili girişim sahibi olan 
girişimcilerle bu konuda yatırım yapabilecekleri buluşturan etohum, 2011 yılında oluşturduğu 
250.000 TL lik sermaye desteğiyle bu yeni girişimcilerine yatırım da yapacak.
2011 yılı içinde yatırım almaları için seçilen 15 girişim şöyle:

Medra: ODTÜ Bilgisayar ve Elektrik - Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun 3 arkadaş 
olan Burak Oğuz, H. Özgür Batur ve H. Kerem Cevahir tarafından kurulan Medra şirketinin ilk 
ürünü olan MyDLP, kişilerin ve kurumların özel bilgilerini korumasına olanak sağlayan açık 
kaynak kodlu bir proje. 
Gamester: Volkan Taban, Onur Karcı ve Turan Yiğitbaşı tarafından kurulan Gamester sosyal 
oyun şirketinin ilk ürünü olan Townster, oyuncuların kendi şehirlerini kurup kira geliri toplayarak 
ya da arkadaşlarının şehirlerinden bina satın alarak emlak kralı olmalarına imkân tanıyan bir 
şehir planlama ve emlak oyunu. 
Betikus: ODTÜ mezunu Deniz Aslı Soykurum Çetin ve Atılım Çetin tarafından kurulan Betikus 
girişiminin ilk ürünü olan Gideros; bir mobil oyun geliştirme aracı. Gideros sayesinde, oyun 
geliştiricilerin oyunu bir kez yazıp, birden fazla platformda piyasaya çıkarması mümkün olacak. 
Oyuncakdenizi: İTÜ Jeoloji Mühendisliği ve İTÜ MBA mezunu Serkan Hondur tarafından kurulan 
oyuncakdenizi.com oyuncak alışveriş sitesi. 
Gezara: Onur Sencer, Hüsnü Babayiğit ve Dağhan Ekmekçioğlu tarafından kurulan gezara.
com; konum bazlı bir keşif uygulaması. Bu uygulama, size yakın olan mekân, etkinlik ve indirim 
fırsatlarını bulmanıza yarar, istediğiniz kategoride mekânlarının nerede olduğunu ve nasıl 
gidebildiğini gösterir. 
Sınavo: İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun M. Murat 
Demir ve Özgür Erten tarafından kurulan sinavo.com sınavlara hazırlanan öğrencilerin, İnternet 
üzerinde soru çözmelerini bir oyun haline getiren ve eğlenceli olarak sunuyor ve öğrencilerin 
performanslarını algılayarak verimliliklerini arttırıyor.  
We-decide.net: Berkeley mezunu Erdem Ovacık ve Stanford mezunu Kutlu Kazancı tarafından 
kurulan We-decide.net kurumların karar alma sürecinde yardımcı olacak sanal fikir borsası 
altapısı üzerinde, kullanıcıların fikirleri yaratıp, alıp satmaları, geliştirmelerini sağlıyor. 
Sepeteindir.com: Kocaeli Üniversitesi mezunu Kaan Veral tarafından kurulan sepeteindir.com 
her gün fırsat bir ürünün yanı sıra farklı ürünler satan bir e-ticaret sitesi. 
Pembepanjur.com: Haluk Akın ve Seda Berber tarafından 2010 yılında kurulan Pembepanjur.
com, üyelerine “uzun süreli ve ciddi ilişki” amaçlı bilimsel eşleştirme sunan bir servis. 

Keyground: Cem Evren Ateş ve Can Ateş tarafından kurulan Keyground, İnternet üzerinden 
video yayınlama ihtiyacı duyan kurumlara videolarının daha hızlı ve kaliteli yayın olanağı sağlarken 
yayınlama maliyetlerini de düşüren bir video platformu. 
Gereko: ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu Ayşe Biçer tarafından 2010’da kurulan Gereko.
com, gündelik hayatta karşılaşılabilen, “Evimi taşıyacağım, iyi bir taşıma şirketi gerek”, “Bebeğimi 
bırakabileceğim bakıcı gerek”, “Düğün için organizasyon firması gerek” gibi ihtiyaçlar için 
başvurulabilecek, bu tip hizmetleri sunan şahıs ve firmaların (hizmet verenler) sizinle iletişime 
geçebildikleri İnternet platform. 
Proje Shop: Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu Yüksel Eminoğlu 
tarafından kurulan Proje Shop, B2C ve B2B hazır elektronik ticaret altyapıları ve sanal mağazalar 
açmayı sağlıyor. 
SmartNews: Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu Erdem Özkan tarafından 
kurulan SmartNews, kullanıcıların sosyal medyada popüler olan ve olacak haberlere ulaşmasını 
sağlamak için geliştirildi. SmartNews’in temelinde insanların sosyal medyada paylaşım 
davranışlarını matematiksel olarak modelleyen ve bir haberin ne kadar popüler olacağını 
istatistiksel olarak tahmin eden bir algoritma yatıyor.  
Memlekettengelsin.com: Üç girişimci genç ortak Veysel Karakaya, Ali Can Akkaş ve M. Emre Gül, 
tarafından kurulan memlekettengelsin.com Türkiye’nin yerel lezzetlerini ve yöresel ürünlerini 
İnternet üzerinden satıyor.  
Uzmankirala.com: Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği’nde okuyan Murat Turan 
tarafından kurulan uzmankirala.com, proje bazlı çalışan uzmanları, proje bazlı iş yaptırmak 
isteyen işverenler ile buluşturan elektronik ticaret platform. 

2011’de yat ır ım yapı lacak 15 gir iş im
Etohum, 1000 aday arasından 15’ini, “yatırım 
yapılacak İnternet girişimi” olarak seçti.
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