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IFS 2017’de Albaraka Garaj’ın Girişimcilere 

Sağladığı Desteklerden Bahsedildi  
 

İstanbul Finans Zirvesi’nde konuşan Albaraka Garaj Startup Hızlandırma Merkezi 

Kurucu Koordinatörü Yakup Sezer, “Girişimcilikle ilgili konuları çok önemsiyoruz. Bu 

alanda bir ekosistem oluşturma amacımız var” dedi.  

 

Katılım bankacılığı sektöründeki tecrübesi ve hizmet kalitesi ile her geçen gün müşteri 

kitlesini büyüten Albaraka Türk’ün sponsorluğunda 8. İstanbul Finans Zirvesi (IFS 2017) 27-

28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Avrupa ve Ortadoğu gibi bölgeler başta olmak üzere 

farklı ülkelerden finans sektörünün önemli isimlerinin katıldığı IFS’17 ‘de bu yıl finansal 

teknolojiler ve risk yönetimi ele alındı. 

 

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci 

Ağbal ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın katıldığı zirve kapsamında 19 oturum 

gerçekleştirildi. Zirvenin son oturumunda bankacılık sektörünün girişimcilik ekosistemini 

finanse etmesi ele alındı. TEB, İş Bankası ve Garanti Bankası yöneticilerinin bulunduğu 

oturumda Albaraka Türk Süreç Yönetimi ve Organizsayon Müdürü & Albaraka Garaj Startup 

Hızlandırma Merkezi Kurucu Koordinatörü Yakup Sezer de konuşmacı olarak yer aldı. 

 

“Girişimci fikirlere 360 derece yaklaşmaya özen gösteriyoruz” 

Albaraka Türk Süreç Yönetimi ve Organizsayon Müdürü & Albaraka Garaj Startup 

Hızlandırma Merkezi Kurucu Koordinatörü Yakup Sezer, burada yaptığı konuşmada 

“Albaraka Türk olarak girişimcilikle ilgili konuları çok önemsediklerinin altını çizerek, bu 

alanda bir ekosistem oluşturma amacımız var. Girişimci fikirlere 360 derece yaklaşmaya özen 

gösteriyoruz” dedi.  

 

Sezer, sözlerine şöyle devam etti: “Albaraka Türk olarak kendi girişimcilerimizi yetiştirmenin 

yanı sıra dışarıdaki girişimcileri de destekleme ve onlarla işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Bu 

doğrultuda bankacılık sektörü için teknoloji alanında bugünün yenilikçi fikirleriyle geleceğin 

ürünlerini üretmek, girişimcileri kuluçka ve hızlandırma imkânları ile desteklemek üzere 

Albaraka Garaj Startup Hızlandırma Merkezi’ni kurduk. Albaraka Garaj çok yeni bir platform 

ve 3 ay önce lansmanını yaptık. Tüm süreçler kendi içindeki bir ekip tarafından yönetiliyor. 

Albaraka Garaj’ın genel müdürlüğümüz bünyesinde bir ofisi var ve hem garaj ekibi hem de 



girişimciler bu ofisi kullanabiliyor. Herhangi bir finansal karşılık beklemeden girişimcilere 

hizmet veriyor. Yılda 10 girişimciye destek olmayı hedefliyoruz. Buna göre Albaraka 

Garaj’ın ilk çağrısında finale kalan on girişim belli oldu. Toplam 455 girişimin başvurdu ama 

Techsign, Kartoon 3D, Omnibus, Rubici.io, Kobikit, İnooster, Hesapöder, Yemexpress, Akıllı 

Eksper ve Vola girişimleri hızlandırma programından yararlanma fırsatına sahip oldu. 

Teknoloji tabanlı iş fikirlerine ve projelere sahip girişimcileri kuluçka ve hızlandırma 

olanakları ile destek veriyoruz. Bu sayede İstanbul’un finans merkezi olmasına katkı 

sağlayacağız. Gelen fikirlerden şunu gördük, çok iyi fikirler var. Ama biraz ilerlemeye adım 

atmada eksiklik var. Stratejik olarak yatay değil dikey ilerlemeyi hedefliyoruz. Garajı 

Albaraka’nın bulunduğu tüm ülkelere transfer edeceğiz.” 

 

 

 

  

 


