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Bir giriflimcilik hikayesi
ve baflrolünde BÜMED...

BÜMED taraf›ndan AB deste¤i ile 2005
y›l›nda gerçeklefltirilen Giriflimcilik
Projesi, giriflimci fikirlerini hayata
geçirmeye çal›flan Bo¤aziçililere
kapsaml› bir çal›fltay imkan› sundu.
Çal›fltay sonunda projeler yar›flt› ve
birinci olan proje hem yurtd›fl›nda
kat›ld›¤› yar›flmada ödül ald› hem de
baflar› ile ifl hayat›na girifl yapt›.
Peki ikinci olan projeye ne oldu?
kinci olan proje bugün baflar›l› bir
giriflim olarak yoluna devam etmekte,
hatta BÜMED’e de destek vermekte...
Emre Yalç›n ’01 ile BÜMED Giriflimcilik
Projesi ile bafllayan ve baflar› ile
devam eden giriflimcilik tecrübesini
konufltuk.
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mre Bey sizi biraz
tan›yabilir miyiz?
2001 y›l›nda BÜ Siyaset
Bilimi ve Uluslararas›
‹liflkiler Bölümü’nden mezun
olduktan sonra özel sektörde
çal›flmaya bafllad›m. Giriflimcilik
deneyimim öncesinde bir bankada
teftifl kurulunda çal›fl›yordum.
fiimdi ise kurucu orta¤› oldu¤um,
digital signage ve kiosk sektöründe
faaliyet gösteren Enfotek
‹letiflim’de çal›fl›yorum.
Enfotek ‹letiflim ad› alt›ndaki
giriflimcilik deneyiminizden
bahseder misiniz?
Asl›nda orta¤›m ile akl›m›zda hep
olan bir projeydi diyebiliriz. Her
ne kadar çok bafllar›nda ikimiz de
farkl› alanlarda ayr›ca çal›flma

hayatlar›m›za devam ediyor olsak
da yurtd›fl›nda örnekleri olan kiosk
projelerini mercek alt›na alm›flt›k.
Ancak buna nereden bafllayal›m,
ne flekilde ilerleyelim konular›n›
bir türlü netlefltiremiyorduk.
Amac›m›z; üniversite kantinlerinde
ö¤rencilerin kendi içeri¤ini
düzenleyebildi¤i, istedikleri müzi¤i
seçip, klibini izleyebildikleri
kendilerine özel kapal› devre TV
kanallar› kurmak ve iflletmekti.
Enfotek’in var olma sürecinde
sizi tetikleyen ne oldu?
Bu sorunuza verece¤im cevap
BÜMED’dir. 2005 y›l›nda BÜMED
taraf›ndan düzenlenen Giriflimcilik
Projesi’ne kat›lm›fl olmak belki de
bugün bu iflletmenin ana
nedenidir.

Bu projeden ve sonras›nda
fikrinizi hayata nas›l
geçirdi¤inizden bahseder
misiniz?
Giriflimcilik Projesi, 2005 y›l›nda
AB’den fon sa¤lanarak, BÜMED
taraf›ndan düzenlenen ve yaklafl›k
30 BÜMED üyesinin seçilerek
kat›ld›¤› bir projeydi. Projenin
amac› da yeni giriflimcileri topluma
kazand›rmakt›. Bizler için de
elbette çok önemliydi bu
çal›flmadan elde ettiklerimizi hayata
geçirebilmek. Çünkü bu proje
kapsam›nda, iflimizi
sorgulayabilme, detayl› ifl plan›
haz›rlama ve network sa¤lama
imkanlar›na kavufltuk.
BÜMED Giriflimcilik Çal›fltay›
size ne katt›?
BÜMED’in düzenledi¤i Giriflimcilik
Projesi e¤itimleri esnas›nda kendi
projemize özelefltiri getirdik.
Yapt›¤›m›z projeksiyonlar
neticesinde, ilk baflta planlad›¤›m›z
internet kiosku uygulamas›n›n
asl›nda bekledi¤imiz geri dönüflü
sa¤lamayabilece¤ini fark ettik.
Özellikle mobil uygulamalardaki
ilerleyifl bizi ürünümüzü
farkl›laflt›rmaya itti. Bunun
neticesinde de ürünümüzü plazma
ekranlarla bütünleflik çal›flan,
internet-müzik kiosku olarak hayata
geçirdik. Bunu gerçeklefltirirken
de kendimize net bir hedef kitle
olarak üniversiteleri seçtik.
Bize biraz “Uniboard”lardan
bahsedebilir misiniz?
“Uniboard”lar, ö¤rencilere
üniversite kantinlerinde kendi
içeri¤ini düzenleyebildikleri,
istedikleri müzi¤i seçip, klibini
izleyebildikleri kendilerine özel
kapal› devre TV kanallar›na sahip
olabilmelerini sa¤l›yor.
Reklam verenlere de görüntü, ses,
internet ve mobil altyap› içeren
benzersiz, yeni bir reklam mecras›
sunuyoruz. Bildi¤iniz üzere FMCG
ve iletiflim sektörleri baflta olmak
üzere reklam verenler gençlikle
iletiflime çok önem veriyorlar.
Asl›nda, burada kendilerine her
türlü yarat›c› kampanyay›

uygulayabildikleri, zaplanma riski
olmayan, hedef kitlesi kesin bir
mecra sa¤l›yoruz.
BÜMED Giriflimcilik Projesi
sonras›nda nas›l bir çizgi
izlediniz?
Öncelikle proje BÜMED için de
bir ilkti. Ve neticesinin ne olaca¤›n›
bizim kadar onlar da merak
ediyorlard›. Mesela, projede birinci
seçilen grup, flirketleflmeyi
tamamlayan ilk ekip oldular. Zaten
projeleri ile de daha sonra
Avrupa’da da ödül ald›lar.
Bizim içinse flirketleflme süreci
biraz daha uzun sürdü. ‹lk baflta
home office olarak çal›flmalar›m›za
devam ettik. Ürün ortaya ç›kt›ktan
ve ifl pazarlama-sat›fl aflamas›na
geldikten sonra da flirketimizi
kurduk.
Projenizi hayata geçirme
noktas›nda, BÜMED’den
destek ald›n›z m›?
BÜMED gerçekten çal›flmalar›m›z›n
her safhas›nda tüm deste¤ini
esirgemeden yard›mc› oldu.
Özellikle networking anlam›nda
do¤ru kiflilere ulaflabilme
konusunda BÜMED’in çok ciddi
katk›s› oldu.
Anlatt›klar›n›zdan flu andaki
girifliminizin temellerini BÜMED
vas›tas›yla att›¤›n›z› anl›yorum.
Do¤ru mudur?
Kesinlikle. Çünkü akl›n›zda olan
bir fleyi hayata geçirmek çok da
kolay bir fley de¤il. Ama
planlaman›z› iyi yapt›¤›n›zda ve
özelefltiri yapabildi¤inizde
gerçekleflebilece¤ini BÜMED’in
düzenledi¤i Giriflimcilik
Projesi’ndeki çal›flmalar esnas›nda
fark ettim.
Peki siz BÜMED için...?
Neler yap›yorsunuz diyeceksiniz...
Elbette Enfotek olarak BÜMED’in
kap›s›n› “Biz, sizin için ne
yapabiliriz” diyerek çald›k. fiu an
Bo¤aziçi Üniversitesi kantinlerinde
yer alan ekranlar›m›z›n tamam›
BÜMED’in hizmetindedir.
Ö¤rencilerle iletiflimde, bir tak›m

BÜMED gerçekten çal›flmalar›m›z›n
her safhas›nda tüm deste¤ini
esirgemeden yard›mc› oldu. Özellikle
networking anlam›nda do¤ru kiflilere
ulaflabilme konusunda BÜMED’in
çok ciddi katk›s› oldu.
etkinliklerin duyurulmas›nda
ekranlar›m›z› aktif olarak
kullan›yoruz. Ve aç›kças› bundan
da büyük bir mutluluk duyuyoruz.
Sonuçta bize zaman›nda karfl›l›ks›z
kucak açm›fl, destek sa¤lam›fl
derne¤imize, bir noktada destek
olabildi¤imizi görmek bizi
sevindiriyor. San›r›m, bu anlamda
da Giriflimcilik Projesi’nin amac›na
ulaflt›¤›n› gösteren do¤ru bir
örne¤iz.
Ekranlar okul ve ö¤renci
kulüpleri için de kullan›labilir
durumda m›?
Elbette. Bu sezon daha aktif olarak
kullan›labilmesini arzu ediyoruz.
Belirtti¤im gibi ekranlar›m›z her
üniversitenin kendi özel TV kanal›
fleklinde çal›fl›yor. Burada okul
yönetimimizin, ö¤renci
kulüplerinin duyurular›n›,
etkinliklerini seve seve
yay›nl›yoruz.
‹lerleyen dönemlerde
flirketinizin gelecek planlar›nda
neler var?
Bu y›l itibariyle bayilikler vermeye
bafllad›k. Bu kapsamda Ankara,
‹zmir, Eskiflehir, Manisa ve
Kocaeli’nde yap›lanmam›z›
tamamlad›k. Bunu di¤er illere de
yaymay› ve eriflim a¤›m›z›
geniflletmeyi arzuluyoruz. Bir di¤er
arzumuz ise “Uniboard”u
yurtd›fl›na tafl›mak.
Araflt›rabildi¤imiz kadar›yla
sistemimizin yurtd›fl›nda da benzeri
bir uygulamas› mevcut de¤il. Ve
yaz›l›m›n› tamamen kendimiz
gerçeklefltirmemiz sebebiyle de
ürün yurtd›fl›na ihraç edilmeye, ifl
plan› oralarda uygulamaya
geçirilmeye oldukça müsait.
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