
B
u sayımızda Ayın Ekibi sayfalarımıza farklı, 
sıra dışı bir ekibi konuk ediyoruz. Sadece ekip 
değil yapılan iş, ortam, mekan da sıra dışı...
StartersHub, Türkiye’nin yeni ve yükselen 
“girişimcilik ekosistemi”nin önemli oyuncu-

larından biri. Çok değil 2015’in haziran ayında kapılarını 
açmasına karşılık, yurtiçi ve yurtdışından birçok start-up’a 
ev sahipliği yaptı, halen de yapmaya devam ediyor.
StartersHub’ın temelleri, Bahçeşehir Üniversitesi’nde 
başlatılan Startupbootcamp programına dayanıyor. Bu 
girişimcilik üssünün ilk tohumlarını atanların başında ise 
1990’lardan bu yana seri bir girişimci olarak dünya çapın-
da projelere imza atan Ersin Pamuksüzer yer alıyor. Gedik 
Yatırım Holding ve MV Holding de sermayenin yanı sıra 
finansal, altyapı ve teknoloji anlamın da StartersHub’a 
destek veriyor.
StartersHub’ı farklı kılan bir başka özelliği de dolaylı ola-
rak “halka açık” bir yapıya sahip olması. Nasıl mı? Star-
tersHub, Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı altın-
da kurulan STRS fonunu satın alarak halka açık bir yapı 
haline gelmiş.

Hiyerarşi yok, paylaşım ve işbirliği var
StartersHub’da hiyerarşik bir yönetim yapısından söz et-
mek mümkün değil. Genç ve dinamik ekibin sorumluluk 
alanı “İş Geliştirme”, “Operasyon” ve “Startupbootcamp 
Programı” olmak üzere üç bölümden oluşuyor. İş Geliş-
tirme bölümünün üyeleri Can Yetiş, Naz Alatlı ve Haluk 
Nişli. Operasyon’u Buğra Pamuksüzer, Ahmet Taşbaşı ve 
Ceri Çukran yönetiyor. Startupbootcamp Programı’ndan 

Soldan sağa arka sıra:
Naz Alatlı, Ebru Dorman, Ceri 

Çukran, Çiğdem Toraman, Cansu 
Deniz Bayrak

Soldan sağa ön sıra: 
Can Yetiş, Ahmet Taşbaşı, Buğra 
Pamuksüzer, Ersin Pamuksüzer, 

Haluk Nişli

Ersin 
Pamuksüzer

Ebru
Dorman

girişim üssü!
Gençlik kampı değil 

Ödeme sistemleri, 
nesnelerin 
interneti, “big 
data”, dijital 
medya, mobil oyun 
gibi alanlarda 
yazılım, donanım 
ya da servis 
geliştiriyorsanız; 
teknoloji odaklı 
ve ölçeklenebilir 
bir girişim fikriniz 
varsa siz de 
StartersHub’ın 
kanatları 
altında uçuşa 
hazırlanabilirsiniz... 
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ise Çiğdem Toraman ve Cansu Bayrak sorumlu.
İlla ki “patron” soruyorsanız, size Ersin Pamuksüzer 
ve Ebru Dorman isimlerini verebiliriz. Aynı zamanda 
StartersHub’ın yerli ve yabancı 300’ün üzerindeki mentö-
rü arasında yer alan Pamuksüzer ve Dorman, engin tecrü-
be ve deneyimleriyle, girişimcilerin yanı sıra genç ekibin de 
en büyük destekçileri konumunda.
Ersin Pamuksüzer’in 40 yıla yaklaşan yöneticilik ve girişim-
cilik geçmişinde telekom, özellikle de mobil iletişim sektörü 

önemli bir yer tutuyor. Dile kolay, 20 yıl boyunca Ericsson 
Türkiye’nin genel müdürlüğünü yaptı.  Turkcell ve Turk-
cell grup şirketlerinde de icra ve yönetim kurulu üyelikleri 
üstlendi. 
Aynı zamanda MV Holding Genel Müdürü olan Ebru 
Dorman’ın 20 yılı aşkın kariyer geçmişi de başarılarla dolu. 
Dorman, sırasıyla McKinsey, Goldman Sachs, Morgan 
Stanley, France Telecom, Maxis, Acıbadem Sağlık Grubu 
gibi önemli şirketlerde üst düzey yöneticilik yaptı. 

250 bin Euro’ya kadar sermaye 
desteği veriyor
StartersHub, teknoloji odaklı ve ölçeklenebilen girişimle-
ri destekliyor. Bu çerçevede de yazılım, yazılım geliştirme 
teknolojileri, donanım geliştirme, servis yazılımları, dijital 
içerik sağlayıcıları, ödeme sistemleri, nesnelerin interneti, 
“big data”, dijital medya gibi sektörlere dokunan start-
up’lara öncelik veriyor. İş Geliştirme üyelerinden Can 

Yetiş, “Türkiye’de girişimcilere 360 derece destek veren, 
erken aşama yatırımdan risk sermayesi yatırımı sonrasına 
kadar olan aşamadaki boşluğu doldurabilen mekanizma-
ların eksik olduğunu tespit ettik. Ardından da bu alandaki 
tüm tecrübeleri ve destekleri bir çatı altında topladığımız 
StartersHub’ı faaliyete geçirdik” diyor.
Koşullar girişimin konusuna ve ölçeğine göre farklılık gös-
terse de StartersHub, bünyesindeki start-up’lara 15 bin 

Epik Arts: Epik İşler tarafından kurulan bir mobil oyun 
şirketi. Epik İşler kurulduğu günden bu yana start-up’lara 
ve şirketlere yaratıcı çözümler üreten bir dijital ajans. 
Ekibin üzerinde çalıştığı proje; Joker Joy üç eşleme 
mekanikleri ve iskambillerle oynanan, joker kartlarıyla 
oyuncuların rakiplerine üstünlük sağladığı bir mobil kart 
oyununu içeriyor. Rekabete dayalı Joker Joy, basit ama 
yepyeni bir iskambil oyunu deneyimi sunacak.
Future Fart: Türk oyun endüstrisine katılmaya hazır 
bu son derece heyecanlı genç oyun geliştiricileri, mobil 
üzerinde bugüne kadarki en iyi bilgi yarışması deneyimini 
yaşatmayı amaçlıyor.
RadMule Labs: Kasım 2014’te kurulan bu mobil oyun 
stüdyosunun amacı mobile özel, yenilikçi ve değişik 
oyunlar ortaya çıkarmak. StartersHub 
çatısı altında geliştirilen oyun da 
ülkemizde “asker tavlası” diye bilinen 
oyundan esinlenmiş yenilikçi bir mobil 
strateji oyunu.
D360 Studios: Ana odak alanında mobil 
oyunlar geliştirmek olan bir dijital eğlence 

şirketi. Şu anda “cross platform” olarak oynanabilecek bir 
poker oyunu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
RealityArts: AAA kalitesinde gelecek nesil konsol ve 
PC sistemleri için premium oyun ve “sanal gerçeklik” 
deneyimleri sunan bir oyun stüdyosu. Global olarak 
dünyaca ünlü Steam platformundan yayınlanacak 
Voidrunner adli multiplayer bir uçuş oyunu tasarlıyorlar.
Qweep Limited: Gamification (oyunlaştırma) kurguları 
üzerinden “tavsiye motoru” (recommendation engine) 
mekanizmaları oluşturan, oyun firmaları ve markalara 
kendi oyun ve uygulamaları için pazarlama platformu 
geliştiren uygulama ve oyun stüdyosu. Şans ve masa 
oyunları konusunda uzmanlaşmış durumda. Halen 
gerçek hediyeler dağıtan mobil bir bilgi yarışması üzerine 

çalışmalarını sürdürüyor.
Daydream Interactive: Öncelikli 
olarak mobil platformlar için premium 
deneyimler yaratmayı hedefleyen bir oyun 

stüdyosu. Çalışanları daha önce Rainocubes gibi 
ödüllü yapımlara imza attı. Şu anda 2D bir puzzle 
platform oyunu olan Aurora üzerinde çalışıyorlar.

GAMEBOOTCAMP 2016 TAKIMLARI

StartersHub, sadece yatırım yapan bir kurum olmaktan 
ziyade; çatısı altındaki girişim ve girişimcilere 
verdiği sektör bazlı destekler, işbirliği içinde çalışma 
(coworking station) ortamı, vaka çalışmaları, yol 
haritası ve iş planı geliştirme, ürün geliştirme, 
mentörlük faaliyetleri, workshop olanakları gibi 
kapsamlarda destek verip değer yaratıyor.

StartersHub; yazılım, yazılım geliştirme teknolojileri, 
donanım geliştirme, servis yazılımları, dijital içerik 

sağlayıcıları, ödeme sistemleri, nesnelerin interneti, 
“big data”, dijital medya gibi sektörlere dokunan 

start-up’lara öncelik veriyor.
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Euro’dan başlayıp 250 bin Euro’ya kadar ulaşan tutarlarda 
sermaye desteği veriyor. Yetiş, StartersHub’ın fikir aşama-
sındaki projelerden şirketleşmiş ve ciro üretmeye başlamış 
girişimlere kadar çeşitli aşamalardaki start-up’lara belirli 
bir yatırım miktarı ölçeğinde destek verdiğini söylüyor. Ye-
tiş, Aralık 2015 itibarıyla “Gamebootcamp” adlı bir oyun 
hızlandırıcı programı da başlattıklarını anlatıyor.

300’ün üzerinde mentörü var
Girişimlerden alınan hisse oranı program ve sektör bazın-
da değişebiliyor. 
StartersHub, melek yatırımcılarla ve risk sermayesi or-
taklıklarıyla işbirliği yapabildiği gibi, büyük oranda onlar 
gibi de hareket edebiliyor. Ancak sadece yatırım yapan bir 
kurum olmaktan ziyade; çatısı altındaki girişim ve girişim-
cilere verdiği sektör bazlı destekler, işbirliği içinde çalışma 
(coworking station) ortamı, vaka çalışmaları, yol haritası ve 
iş planı geliştirme, ürün geliştirme, mentörlük faaliyetleri, 
workshop olanakları gibi kapsamlarda destek verip değer 
yaratıyor.
Can Yetiş, bu noktada StartersHub’ın güçlü partnerleri 
ve uzman mentörleriyle fark yarattığını düşünüyor. Yetiş, 
“Deneyimli, bilgili ve yetenekli StartersHub mentörleri-
miz, hub’a giren her girişim ve girişimciye verdikleri teknik 
bilgi, içgörü, uzman bilgi, tavsiye ve destekle girişimlerimi-
zin zorluklardan kolaylıkla geçmesini sağlıyor. Hepsi sektö-
rel bazda bilgilerini ve tecrübelerini girişimcilerle paylaş-
maktan kaçınmaz” diyor.
StartersHub bünyesindeki girişimciler, Türkiye ve EMEA 
(Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) bölgesinden 300’ün üzerinde 
mentörden destek alabiliyor. Bu mentörler arasında Ebru 
Dorman, Erhan Topaç, Ersin Pamuksüzer, İbrahim Betil 
gibi tanınmış isimler göze çarpıyor. StartersHub’ın part-
nerleri ise işlevsel ve faydasal olarak ikiye ayrılıyor. Bazı 
partnerler ofiste kalıcı yer alarak dijital pazarlama, UI/
UX gibi servis hizmetleriyle destek oluyor. Bazıları da bu-
lut servisleri gibi hizmetleriyle dışarıdan destek veriyor. Söz 
konusu partnerler arasında Microsoft, Google, Amazon 
Web Services, IBM gibi sektörün önde gelen isimleri de 
yer alıyor.

programı açmak. Can Yetiş, StartersHub’ın yılda 40 start-
up’a yatırım yapabilen bir kurum haline geldiğini vurguluyor. 
Yetiş, “Bünyemizdeki hızlandırıcı programları, nesnelerin 
interneti ve finansal teknolojiler gibi konularda, sahip oldu-
ğumuz veya yeni edineceğimiz dikey partnerliklerle destekle-
yerek genişleteceğiz. Yakın gelecekte bünyemizdeki fon mikta-
rını artırmayı ve bir mikro-risk sermayesi gibi hareket etmeyi 
planlıyoruz. StartersHub olarak portföyümüzde bulunan ve 
ortağı olduğumuz şirketlere desteğimizi sürdürürken, ortakla-
rımızın başarı hikayelerini keyifle takip ediyoruz” diyor.

eventbaxx (Almanya): Eventbaxx, etkinlik 
ve fuarlarda dağıtılan hediye poşetlerinin 
yüzde 80’inin hiç kullanılmayıp çöpe 
atılmasından yola çıkan ve hediye poşetlerini 
dijitalleştirip verimliliği artırmak 
için aktif çalışan bir girişim. 
SciRobot (Türkiye): Alzheimer 
hastası olan veya olma olasılığı 
bulunan hastaların günlük 
hayatlarında sosyal ve hareket 
etmek amaçlı kullanabileceği bir robot 
üreterek egzersiz yapmalarına yardımcı 
oluyor. 
Mapplico (Türkiye): Mobil uygulama 
platformu Mapplico, küçük ve orta düzey 
e-ticaret şirketlerine mobil hizmetler 
sunuyor. Daha hızlı büyüyebilmek adına 
IdeaSoft ve T-Soft gibi e-ticaret paketleriyle 
entegre olan Mapplico, 2016 yılının sonuna 
kadar 1.000’in üzerinde müşteriye ulaşmayı 
hedefliyor.
Project Sebastian (Türkiye): Otel 
ziyaretçilerinin konaklama süresince 
memnuniyet seviyesini maksimum düzeye 
çıkarmak adına hizmet veren Project 
Sebastian, otel ziyaretçilerinin otellerin 
sunduğu ekstra hizmetlere daha kolay 
ulaşmasını sağlıyor. 
Segmentify (Türkiye): E-ticaret 
ve içerik platformlarına sağladığı 
online/gerçek zamanlı araç ve 
çözümlerle şirketlerin dijital 
dönüşümünü hızlandırmayı 
amaçlayan Segmentify, girişim 
yarışması Webrazzi Arena’da üçüncü oldu.
Sixa (Ukrayna): Kişiler için bulut temelli 
“süper bilgisayar” (super computer) kiralama 
hizmeti sunan Sixa; tasarımcıları, oyuncuları 
ve yazılımcıları hedefliyor. Bugüne kadar 300 
müşteriye ulaşan girişim, yüzde 10 dönüşüm 
oranı yakalamış durumda.
Visionteractive (Türkiye): Yakın vadedeki 
planı “seri A” yatırımı almak olan, diğer 
girişimlere göre yüksek cirolara sahip olan ve 
daha önce Dubai ve bazı Avrupa ülkelerinde 
ofis açan Visionteractive, sosyal medya 
bağlantılı pazarlama ekipmanları üretiyor.
Monument (Türkiye): Bu girişim, insanların 
çektiği fotoğrafları sadece saklamak 
istemediklerinden, onların hayatlarının bir 
parçası haline getirmek istediklerinden yola 
çıkarak güvenli bir fotoğraf saklama çözümü 
sunuyor. Bugüne kadar 500 bin dolar yatırım 
alan Monument, Kickstarter kampanyasıyla 
pazara çıkmayı düşünüyor.

STARTUPBOOTCAMP 2015 TAKIMLARI

StartersHub’ın 
öncelikli 
hedeflerinden 
biri de 2016’nın 
ikinci yarısında 
sadece finansal 
teknolojileri 
içeren bir 
hızlandırma 
programı 
açmak.

Zeplin: Front-end yazılım geliştiricilerle arayüz 
tasarımcılarının iletişimini kolaylaştıracak bir araç. 
Arayüz tasarımcıların çalışmalarındaki detayları 
(font boyutu, tasarım öğeleri arasındaki mesafeler, 
renk kodları vb) geliştiricilere aktarmasını 
kolaylaştırmayı amaçlıyor.
315 Studio.biz: iBeacon teknolojisini bina içi 
pazarlama için kullanan sosyal konum tabanlı 
bir mobil çözüm.
Smart Moderation: Türkçe “konuşabilen” 
bu “akıllı yorum” yönetim sistemi, servis 
olarak çalışıyor ve sosyal ağlarla entegre 
olabiliyor. Yorumlarınızı otomatik olarak 
yönetme imkanı sunan Smart Moderation, 
gelişmiş algoritma ve altyapısıyla dikkat 
çekiyor.
Zulala: Kişiye özel içerikleri bir araya getiren, 
topluluk gücüne ve çoklu platforma dayalı bir 
girişim.
Tag2Sense (VesLabs): Tedarik zincirlerinde 

takip ve izleme için sensör tabanlı, teknolojiyi ön plana 
alan bir lojistik platformu.
Cepstop: İkinci el cep telefonu satışına aracılık eden bir 
platform. Kalite kontrolünün yanı sıra uygun fiyatlı bir 

pazar olarak da öne çıkmak istiyor.
Intelligent Papers: Bulut tabanlı ders kitabı 
paylaşım platformu. Dijital eğitim seçeneklerini 
zenginleştirmeyi hedefleyen Intelligent Papers, 
akıllı cihazlarda çevrimdışı erişim de sağlıyor.
Bir Cüzdan: Tek tıkla ödeme yapmayı 

sağlayan; iOS, Android ve Windows 
telefonlarla çalışabilen bir mobil cüzdan 
çözümü. Basit kullanımıyla öne çıkmaya 
çalışan Bir Cüzdan, kısa bir süre içinde 
Türkiye’de ve coğrafi olarak yakın bazı 

ülkelerde aktif olacak.
Sence Bence: Sosyal internet kullanıcılarını 
markalarla bir araya getiren ve marka 
sadakatini artırmayı amaçlayan Sence Bence, 
2012 yılından bu yana faaliyet gösteriyor.

STARTUPBOOTCAMP 2014 TAKIMLARI

FinTech hızlandırma programı gün sayıyor
StartersHub bünyesinde faaliyet alanı FinTech (finansal tek-
nolojiler) ve ödeme sistemlerini kapsayan start-up’lar da bu-
lunuyor. Can Yetiş, portföylerindeki start-up’lardan biri olan 
Setsec’in programa katıldığı BirCüzdan uygulamasıyla mobil 
cüzdan desteği verdiğini anlatıyor. Yetiş, “Setsec ayrıca, diğer 
uygulamalarıyla kapalı devre ödeme sistemleri, NFC mobil 
etiketleme, güvenli ödeme sistemleri gibi konularda hizmet 
veriyor, ekip olarak bizleri de piyasa bilgisi konusunda güncel 
tutuyor” diyor. 
StartersHub’ın öncelikli hedeflerinden biri de 2016’nın ikinci 
yarısında sadece finansal teknolojileri içeren bir hızlandırma 
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