


Accelerate2030, Afrika, Asya, Doğu Avrupa ve Latin Ameri-
ka'da sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda 
çözüm geliştiren ileri aşama etki odaklı girişimler için 
hazırlanmış bir ölçeklendirme ve etki hızlandırma progra-
mıdır. 2016’dan beri gerçekleşen program kapsamında, 
aralarında Boston Consulting Group (BCG), Mava Vakfı ve 
Uluslararası Ticaret Merkezi’nin (ICC) de bulunduğu 
kurumların destekleri ile 20'den fazla ülkede 200’den fazla 
girişimci desteklendi.

Programın Türkiye ayağı bu sene, Türkiye'nin önde gelen 
etki girişimcilerinin mentor, eğitim ve uzman desteği aldığı 
altı aylık bir hızlandırma yolculuğundan oluşuyor. 2021 
dönemine seçilen 15 girişim, tarımdan tekstile, sağlıktan 
gıdaya sürdürülebilir kalkınmanın çeşitli alanlarında 
heyecan verici yenilikçi çözümler sunuyor. Impact Hub ve 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) ortaklı-
ğında başlatılan program, Türkiye’de bu sene Alman 
Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) 
tarafından finanse edilen ve Alman Uluslararası İş Birliği 
Kurumu (GİZ) tarafından hayata geçirilen PEP - Ekonomik 
Fırsatların Desteklenmesi Programı kapsamında UNDP, 
Türkiye Girişimcilik Vakfı ve Impact Hub Istanbul iş birliğin-
de gerçekleşiyor.

accelerate2030.net/turkey

Accelerate 2030
Accelerate2030 is a scaling program supporting entre-
preneurs from developing and emerging markets to scale 
their solutions for Sustainable Development Goals (SDGs) 
across Africa, Asia, Eastern Europe, and Latin America. 
Within the scope of the program, which has been in 
operation since 2016, more than 200 entrepreneurs have 
been supported in more than 20 countries with the sup-
port of institutions including the Boston Consulting Group 
(BCG), the Mava Foundation, and the International Trade 
Center (ICC).

The Turkish leg of the program this year consists of a 
six-month acceleration journey, where Turkey's leading 
impact entrepreneurs receive mentoring, training, and 
expert support. 15 startups selected for the 2021 period 
offer exciting innovative solutions in various fields of 
sustainable development, from agriculture to textiles, and 
from health to food. Initiated by Impact Hub and the 
United Nations Development Program (UNDP), the Accel-
erate2030 Turkey program operates within the framework 
of the “PEP-Promotion of Economic Prospects” program, 
which is financed by the German Federal Ministry of 
Economic Cooperation and Development (BMZ) and 
implemented by Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) in cooperation with UNDP, Girvak, 
and Impact Hub Istanbul.



The third edition of Accelerate2030 in Turkey in 2021 
received 157 applications from 22 cities, which marked an 
increase by 201% as compared to the previous edition 
held in 2019. The program offered 72 hours of consultancy 
in addition to 450 hours of mentorship with 15 mentors for 
15 enterprises to develop and improve their programs.

The enterprises also received training on storytelling, 
investment and public funding from Boston Consulting 
Group as well as impact management services from 
S360. Furthermore, they had access to 28 hours of training 
across 11 local sessions on circular economy, access to 
funding, impact management and sustainability, as well 
as 5 bonus sessions lasting 15 hours in total, 30+ sources 
and supporting documentation, 8 global workshops 
lasting 12 hours and online trainings.

Accelerate2030 Turkey program also enabled enterprises 
to start cooperation with 14 private companies, 20+ public 
and international institutions and to build 200+ B2B con-
nections to expand their solutions and impact.

Accelerate2030 Turkey published 8 webinars and 3 pod-
casts which are publicly available for eligible enterprises 
and anyone who is interested in this subject. In these 
sessions, experts shared their knowledge and experience 
in various areas, including communication and marketing 
strategies in social entrepreneurship, methods to start a 
sustainable enterprise when working in a full-time job, 
public policies and incentives for social enterprises, 
relationship between entrepreneurs and private sector, 
and methods for maximization of impact. The program 
continues to expand its area of impact with these publicly 
accessible online sources.

2021’de Türkiye’de üçüncüsü yapılan Accelerate2030’a, 
2019’da gerçekleşen bir önceki programdan %201 artışla, 
22 farklı şehirden 157 başvuru alındı. Program, seçilen 15 
girişime bu yıl iş modellerini geliştirmeleri ve iyileştirmeleri 
için 72 saat süren danışmanlığın yanı sıra bire bir görüşe-
bildikleri 15 mentor ile 450 saat mentorluk desteği sağladı. 

Girişimler ayrıca, Boston Consulting Group’tan hikâye 
anlatıcılığı. eğitimi, yatırım ve kamu fonları danışmanlığı 
ve S360'tan etki yönetimi hizmetleri aldılar. 6 ay boyunca 
döngüsel ekonomi, fonlara erişim, etki yönetimi ve sürdü-
rülebilirlik gibi konularda yerelde 11 oturumda 28 saat 
eğitim, 15 saatlik 5 bonus oturum, 30+ kaynak ve destekle-
yici doküman ile globalde 12 saatlik 8 workshop ve online 
eğitimden yararlandılar.

Accelerate2030 programı girişimlere ayrıca çözümlerini 
ve etkilerini büyütmeleri için, 14 kurumsal şirketle iş birliği, 
20+ kamu ve uluslararası kuruluşla iş birliği ile 200+ B2B 
bağlantı sağladı.

Accelerate2030 Türkiye, programa seçilen girişimlerin yanı 
sıra konuya ilgi duyan herkesin erişimine açık 8 webinar 
ve 3 podcast yayınladı. Bu yayınlarda alanında uzman 
kişiler, sosyal girişimcilikte iletişim ve pazarlama stratejisi, 
tam zamanlı bir işte çalışırken sürdürülebilir bir girişim 
kurmanın yöntemleri, sosyal girişimlere yönelik kamu 
politikaları ve destekleri, girişimci-özel sektör ilişkisi ve 
etkiyi zirveye çıkarmanın yolları gibi çeşitli konularda bilgi 
ve deneyimlerini paylaşarak katılımcıların sorularını 
cevapladı. Program, çevrimiçi erişime açık bu kaynaklar 
ile etki alanını genişletmeye devam ediyor. 

Accelerate 2030 türkiye
.



PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı; Alman 
Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) 
tarafından finanse edilmekte, Alman Uluslararası İş Birliği 
Kurumu (GİZ) tarafından uygulanmaktadır.

PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı; mesleki 
eğitim ve beceri geliştirme, özel sektörde ve belediyeler 
bünyesinde insana yakışır istihdamın desteklenmesi, 
girişimcilerin desteklenmesi, kayıt dışı iş yerlerinin kayıt 
altına alınması, iş ve iş geliştirme odaklı kurumların kapa-
sitelerinin geliştirilmesi ve kamu-özel sektör diyaloğunun 
güçlendirilmesi faaliyetlerini içermektedir. PEP bu temel 
alanlar aracılığıyla hem kırsal hem de kentsel alanlardaki 
istihdam edilebilirliğin artırılmasını, yeni istihdam olanak-
larının yaratılması ve sürdürülebilirliğini, iş yapma koşulla-
rının iyileştirilmesini hedeflemekte ve bu hedeflere ulaş-
mak için ulusal ve uluslararası ortaklarla iş birliği yapmak-
tadır.

PEP 
(Ekonomik FırsatlaRin Desteklenmesi Programi)

. .

The PEP-Promotion of Economic Prospects Programme is 
financed by the German Federal Ministry for Economic 
Cooperation and Development (BMZ) and implemented 
by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) GmbH.

The PEP-Promotion of Economic Prospects Programme’s 
main pillar is strengthening the resilience of Syrian refu-
gees and the host community. Programme measures are 
designed to enhance economic prospects to foster 
systemic and community resilience to national and local 
stresses. Through focus areas such as green economy, 
public-private dialogue (PPD) structures and digital 
transformation, PEP targets increased employability, 
protecting, and creating employment, enhancing public 
sector support systems, improving the conditions for 
MSMEs and the business environment in urban and rural 
areas. To achieve its goals, PEP collaborates with local 
and international partners.

PEP 
(Promotion of Economic Prospects Programme)
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Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu – GİZ, uluslararası iş 
birliği alanında hizmet sunan Almanya’nın lider kurumudur. 
GİZ’i görevlendiren kurumların başında, Alman Federal 
Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) gelmektedir.

Bugün 120’den fazla ülkede sürdürülebilir kalkınmaya yönelik 
uluslararası iş birliği alanında faaliyet gösteren federal bir 
kurum olarak GİZ, dünyanın her yerinde yaşamaya değer bir 
geleceğin şekillendirilmesi için çalışmaktadır.

Küresel çözümler, devletler arasında daha güçlü bir iş birliği 
gerektirdiğinden, GİZ kapsamlı uluslararası uzmanlık ve 
ağlar sunmakta, Türk ve Alman bakanlıkları, belediyeler, 
özel sektör ve sivil toplum ile el ele çalışmaktadır.

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenar-
beit (GIZ) GmbH is Germany’s leading provider of interna-
tional cooperation services, with the German Federal 
Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) 
as its main commissioning party. 

As a federal enterprise currently operating in more than 120 
countries in the field of international cooperation for sus-
tainable development, GIZ is dedicated to shaping a future 
worth living around the world.

As global solutions demand better cooperation between 
countries, the GIZ is here to contribute our extensive inter-
national expertise and contacts and to work hand-in-hand 
with German and Turkish ministries and municipalities, the 
private sector and civil society.

giZ
Alman Uluslararasi is Birligi Kurumu

giz.de

.
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2014 yılında Sina Afra önderliğinde kurulan Türkiye Girişim-
cilik Vakfı (GİRVAK), o tarihten bu yana girişimciliğin öne-
mini bilen ve değişimin anahtarı olduğuna inanan iş 
insanları ve fikir önderleri ile birlikte çalışmaya, girişimcilik 
kültürünü yaymaya ve girişimciliği gençler arasında bir 
kariyer tercihi haline getirmeye devam ediyor.

GİRVAK, Gençlik Programları ile gençleri desteklemenin 
yanı sıra Etki Programları sayesinde girişimcilik kültürünü 
toplumun farklı kesimlerinde yaygınlaştırıyor. “Giveback” 
kültürünün ilham verici gücüne inanan vakıf, farklı hedef 
kitlelere yönelik etkinliklerle geri verme kültürünü yaygın-
laştırıyor.

Turkish Entrepreneurship Foundation (GİRVAK), which was 
founded in 2014 under the leadership of Sina Afra, contin-
ues to work with businesspeople and leaders who believe 
that entrepreneurship is the key to change, to spread the 
entrepreneurship culture, and to make entrepreneurship 
a career choice among young people.

In addition to supporting young people with its Youth 
Programs, GİRVAK spreads the entrepreneurship culture 
to different segments of the society thanks to its Impact 
Programs. Believing in the inspiring power of giving back, 
the foundation spreads the culture of “giveback” with 
activities aimed at various target groups.

girisimcilik vakfi

girisimcilikvakfi.org
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60’tan fazla ülkede, 100’den fazla noktada faaliyet göste-
ren Impact Hub, toplumsal fayda odaklı çalışan değişim 
öncülerini bir araya getiren ve onların ihtiyacı olan birlikte 
çalışma ortamını yaratan bir platform. Impact Hub global 
ağının bir parçası olan Impact Hub Istanbul, güçlü part-
nerlerle iş birlikleri tasarlayarak, sosyal girişimcilere ve 
sosyal etki odaklı birey ve kurumlara eğitici programlar, 
etkinlikler, mentorluk, çalışma mekanı ve networking 
desteği sağlıyor. Herkes için daha iyi ve sürdürülebilir bir 
dünya yaratmak üzere Birleşmiş Milletler Kalkınma Prog-
ramı’nın belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı 
rehber olarak alıyor.

Operating in more than 100 centers and 60 countries 
around the world, Impact Hub is a platform which brings 
the impact driven changemakers together and provides 
the collaborative environment they need. Serving as a 
member of the global Impact Hub network, Impact Hub 
Istanbul designs collaborations with influential partners 
and provides programs, events, mentorship, office areas 
and networking support for social entrepreneurs and 
impact oriented individuals and institutions. It takes the 
United Nations Development Program’s Sustainable 
Development Goals as a guide in order to create a better 
and sustainable world for all.

Impact Hub istanbul

istanbul.impacthub.net

.

UNDP, krizlere dayanıklı toplumlar inşa etmek ve herkes 
için yaşam kalitesini yükseltecek türden büyümeyi artıra-
rak sürdürmek amacıyla toplumun her kesiminden insan-
larla ortaklık kuruyor. Sahada 177 ülkede ve toprakta, güçlü 
bireyler ve güçlü toplumların oluşturulmasına katkı sağla-
yacak küresel perspektif ve yerel içgörüler sunuyor. 

The UNDP partners with people from all levels of society to 
help build crisis-resilient societies and foster and sustain 
the kind of growth that improves the quality of life for 
everyone. On the ground in 177 countries and territories, 
we offer a global perspective and local insight to help 
empower lives and to build resilient nations.

UNDP  Türkiye 

tr.undp.org

.
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Anadolu Meraları, onarıcı tarım alanında bütüncül yöne-
tim yaklaşımıyla, ekolojik, ekonomik ve sosyal etki yarata-
rak, bütüncül iş modelleri, yenilikçi teknolojiler ve ölçekle-
nebilir projeler geliştirir ve uygular; onarım çağına doğru 
bir paradigma değişimine ivme kazandırır. Türkiye'deki 
özel ve kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, arazi 
sahipleri ve bireylerle çalışmanın yanı sıra kurduğu ulusla-
rarası iş birlikleri ile onarıcı tarımın hem anlayış hem de 
somut olarak yaygınlaşmasına hizmet eder. 

Anadolu Meraları (EN: Anatolian Grasslands) conducts 
holistic business models, innovative technologies, and 
scalable projects in the field of regenerative agriculture 
with a holistic management approach through creating 
ecological, economic, and social impacts. It aims to serve 
as an impetus for a paradigm shift towards the Regener-
ation Era. In addition to working with private and public 
institutions, non-governmental organizations, landowners, 
and individuals in Turkey, it also serves to expand and 
disseminate regenerative agriculture both in understand-
ing and concretely, through the international collabora-
tions it has established.

Anadolu Meralari

anadolumera.com

.
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ALGBİO, endüstriyel atık suları ve baca gazlarını mikroalg-
ler yardımıyla arıtarak karbon negatif biyoyakıt ve biyop-
lastik üretmektedir. Mikroalgler, fotosentezle baca gazla-
rından CO2 yakalamakta, aynı zamanda atık suyun 
içerisinden azotu ve fosforu gidererek müsilaj sorununu 
önlemektedir. Üretilen biyoyakıtlar otomotiv, havacılık, 
denizcilik sanayi vb. sektörlerde herhangi bir modifikasyo-
na ihtiyaç duymadan kullanılmaktadır. Üretilen biyoyakıt-
lar ASTM ve EN standartlarına uyum sağlamaktadır. Bahsi 
geçen sektörlerde kullanıldığında üretimden tüketime 
sera gazı emisyonlarını %98 oranında azaltmaktadır.

ALGBIO produces carbon negative biofuels and bioplas-
tics by treating industrial wastewater and flue gases with 
the help of microalgae. Microalgae capture CO2 from flue 
gases with photosynthesis and prevent the mucilage 
problem by removing nitrogen and phosphorus from 
wastewater. Produced biofuels are used in such areas as 
the automotive, aviation, and maritime industry. It is used 
in industries without the need for any modification. The 
biofuels produced comply with the ASTM and EN stand-
ards. When biofuels are used in industry and automotive 
sectors, they reduce greenhouse gas emissions from 
production to consumption by 98%.

ALGBiO A.S.

algbio.com



ecording, iklim krizine karşı çevre teknolojileri geliştiren bir 
sosyal girişimdir. ecording tarafından geliştirilen ecoDro-
ne’lar, öncelikli ağaçlandırılması gereken alanlara, hava-
dan tohum veya tohum topu atışları gerçekleştiren insan-
sız hava araçlarıdır. 2022’nin ilk çeyreğinde yayınlamayı 
hedefledikleri ecordingApp ise dünya yararına verilen 
çeşitli görevleri tamamladığınızda puan toplanılan ve 
biriktirilen tüm puanlarla markalardan indirim kuponları 
ve ödüller kazandıran bir mobil uygulama olacak.

ecording is a social enterprise that develops environmen-
tal technologies to help combat the climate crisis. Devel-
oped by ecording, ecoDrones are unmanned aerial 
vehicles that deliver seeds or seed balls from the air to 
areas that need priority afforestation. Also, the ecordin-
gApp, which the team aims to release in the first quarter 
of 2022, will be a mobile application that accumulates 
discount coupons and rewards from companies to its 
users with all the points collected when completing 
various tasks for the benefit of the world.

ecording

ecording.org

CraveHome, kullanıcılarını sertifikalı yerel aşçılarla buluş-
turan çevrimiçi bir ev yemekleri sipariş ve dağıtım platfor-
mudur. Temizliği temel değerlerinden tutmakla birlikte 
özellikle mülteci aşçıların evde hazırladıkları yemekleri, 
sağlıklı ev yemekleri için ödeme yapmak isteyen tüketici-
lere bağlayarak, aşçıların da gelir elde etmesini sağlar. 
CraveHome’un aşçıları, yüksek gıda güvenliği standartla-
rına göre eğitim alırlar. Merkezi Beyrut ve İstanbul'da 
bulunan girişimin aşçı portföyünde 400'den fazla katılımcı 
yer alıyor.

CraveHome is an online homemade food ordering and 
delivery platform that connects users with certified local 
home cooks. CraveHome is on a mission to promote the 
values of clean eating by connecting particularly refugee 
home cooks with consumers willing to pay for their 
healthy home-cooked food and at the same time create 
a social and financial status for themselves. CraveHome’s 
cooks are trained to implement and commit to the high-
est food safety standards. Headquartered in Beirut and 
Istanbul, to date CraveHome has empowered more than 
400 cooks. 

CraveHome

cravehome.co



GENZ Biyoteknoloji, erken tanı ve kişiselleştirilmiş tedavi 
için erişilebilir bakım noktası (point of care) donanımları 
ve test çözümleri geliştirmektedir. Firmanın geliştirdiği 
sistem, hastanede yapılan rutin testlerin hastane dışında 
da başarılı bir şekilde yapılmasına olanak sağlamakta ve 
sonuçlar, bulut veri tabanından hastalar, hekimler ve 
merkezi sağlık sistemleri ile anlık olarak paylaşılmaktadır. 
Tanıdan tedaviye tüm süreçleri hızlandırma amacıyla 
çözümler geliştiren GENZ Biyoteknoloji, moleküler ve 
genetik testlerin üretimine dair çalışmalar da gerçekleştir-
mektedir.

GENZ Biotechnology is a biotech company developing 
accessible point of care testing solutions for early disease 
detection and personalized therapy. The system devel-
oped by the company allows routine tests performed in 
the hospital to be conducted successfully outside the 
hospital, and the results are instantly shared with patients, 
physicians, and central health systems from the cloud 
database. GENZ Biotechnology, which develops solutions 
to accelerate all processes from diagnosis to treatment, 
also carries out studies on the production of molecular 
and genetic tests.

GENZ Biyoteknoloji

genzbio.com

.

Evreka, atık yönetimi endüstrisini yeniden şekillendirme 
hedefiyle, dijitalleştirilmiş ve uçtan uca atık yönetimi 
çözümleri tasarlayan bir yazılım (SaaS) şirketidir. Yazılım 
ve donanım yeniliklerini kullanarak entegre bir platform 
geliştirmenin yanı sıra daha sürdürülebilir ve dijital bir 
süreç yönetimi için dünyanın çeşitli noktalarından atık 
yönetimi şirketleri, yerel yönetimler ve belediyeler ile iş 
birliği içinde çalışmaktadır.

Evreka is a SaaS company that designs digitized and 
end-to-end waste management solutions with a focus on 
reshaping the waste management industry. In addition to 
developing integrated platforms to utilize software and 
hardware innovations it works in cooperation with waste 
management companies, local authorities, and munici-
palities around the world for more sustainable and digital 
process management.

Evreka

evreka.co

.
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JOAAN, mobil ve web uygulamalı çevrimiçi yemek ve 
market sipariş platformu olup kullanıcılarına üç dilde 
menü sunmakta ve Türkiye pazarına yerelden destek 
vermektedir. Yerel bağımsız restoranlara işlerini büyütme-
leri için teknoloji ve pazarlama hizmetleri sağlarken kulla-
nıcılarına da otantik Türk ve Arap yemekleri sunar. JOAAN, 
müşterilerin farklı restoranlardan ek ücret ödemeden ve 
güvenilir teslimat hizmetiyle sipariş vermelerini sağlayan 
kullanıcı deneyimini hedeflemektedir.

JOAAN is an online food and grocery ordering platform 
with mobile and web applications offering menus in three 
languages. It provides local independent restaurants with 
the technology and marketing services to grow their 
businesses, while offering authentic Turkish and Arabic 
cuisine to its users. JOAAN aims at a user experience that 
allows customers to order from different restaurants with 
no added fees and a reliable delivery service.

joaan

hungry-app.com

iFarm, bir tarım teknolojisi girişimi olarak topraksız çiftlikle-
rin kontrolü ve izlenmesi için akıllı üretim artırıcı sistem kiti 
sağlamaktadır. Nesnelerin interneti (IoT) ve yapay zeka 
kullanan topraksız çiftlikler için su, besin, enerji ve arazi 
gibi kaynakların optimum kullanımını garanti eden tam 
otomatik bilgisayarlı ve kontrollü sistemler sunmaktadır. 
Topraksız çiftlik endüstrilerini güçlendiren teknolojik 
çözümler üreten girişim, iklim, gıda ve su güvenliği sorun-
larıyla mücadeleye katkı vermeyi amaçlar.

iFarm, as an agritech enterprise, provides an intelligent 
production enhancing system kit to control and monitor 
soilless farms. It offers fully automated computerized and 
controlled systems for soilless farms using IoT and AI, 
which guarantee the optimal use of resources, such as 
water, nutrients, energy, and land, to maximize the pro-
duction of crop yields. It helps to tackle climate, food, and 
water security challenges by providing technological 
solutions that empower soilless farm industries.

  farm

ifarms.me



Macerita, kullanıcıların 3 boyutlu haritalar, eğitim setleri ve 
topluluk içerikleri ile açık alanları keşfedebilecekleri ve 
çevrimiçi dersler aracılığıyla açık hava etkinliklerini öğre-
nebilecekleri bir doğa sporu keşfetme, öğrenme ve pay-
laşma platformudur. Türkiye'nin doğal alanlarını ve bu 
bölgelerdeki faaliyetleri 3 boyutlu haritalarla görselleştir-
mekte, ulaşım, konaklama ve rehberlik hizmetlerine dijital 
bir görünüş eklemektedir. Macerita, sürdürülebilir ve 
bilinçli turizm modellerini sunmanın yanı sıra, doğa spor-
larına dair bilgi asimetrisinin ortadan kaldırılmasını amaç-
lar ve yerel kalkınmayı da destekler.

Macerita is an outdoor exploration, education and sharing 
platform in which people can discover outdoor areas in 3D 
maps, academic series and community contents and 
learn outdoor activities via online classes. It visualizes 
Turkey's natural areas and outdoor activities in these 
regions with 3D maps. It adds a digital experience to 
transportation and accommodation services and guides 
in these regions. It offers more sustainable and conscious 
tourism models, aims to resolve information asymmetry 
and supports local development by creating opportunities.

macerita

macerita.com

.

Laska yenilikçi, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir üretim 
yaklaşımlarıyla ömrünü tamamlamış lastikleri ileri dönüş-
türen bir yüksek teknoloji firmasıdır. Yüksek teknoloji ile atık 
lastiklerden iki ayrı ürün elde etmektedir: karbon siyahı ve 
yenilenebilir yakıt. Geleneksel üretim yöntemleriyle fosil 
yakıtlardan elde edilen ürünleri Laska, atık lastikleri değer-
lendirerek elde eder. Atık lastiklerin çevre üzerindeki 
olumsuz etkilerini ortadan kaldırırken onları ekonomiye 
geri kazandırır. 

Laska is a high-tech company that upcycles end-of-life 
tires with its innovative, environmentally friendly, and 
sustainable production approaches. It obtains two assort-
ed products from waste tires: carbon black and renewa-
ble fuel. Laska produces these two products, which are 
normally obtained from fossil fuels with traditional pro-
duction methods, by utilizing waste tires. While eliminating 
the negative effects of waste tires on the environment, it 
brings them back to the economy as raw materials.

laska

laska.com.tr



moritoys “tek kullanımlık” oyuncak kültürünü dönüştürmek 
ve aileleri çocuk gelişimine en uygun oyuncaklarla buluş-
turmak için 2019 yılında kurulmuş bir sosyal girişimdir. 
"Doğru oyuncak her şeyi değiştirir" mottosunu benimseyen 
moritoys ekibi, iki farklı modelle ailelere hizmet vermekte: 
ilk olarak Türkiye'nin önde gelen uzman ve tasarımcılarıyla 
geliştirdikleri, yaratıcılığı sınırlamayan, cinsiyet ayrımı 
gözetmeyen, doğa ile dost oyuncakları ailelerle buluşturu-
yor. Paylaşım ekonomisi sistemiyle çalışan abonelik 
modelinde ise dünyanın önde gelen markalarına ait 
oyuncaklara satın almadan erişim imkanı sağlıyor. 

moritoys is a social enterprise established in 2019 to 
transform the culture of "disposable" toys and to bring 
families together with the most suitable toys for child 
development. Working with the motto "the right toy 
changes everything", the moritoys team serves families 
with two different models: Developed by Turkey's leading 
experts and designers, they provide nature-friendly and 
gender-free toys that do not limit creativity. The subscrip-
tion model, based on the sharing economy, provides 
access for its subscribers to the toys of the world's leading 
brands without purchasing them.

moritoys

moritoys.com

.

Mana, tekstil alanındaki perakendecilere kendi atıkların-
dan yeni ürünler tasarlayabilecekleri üretim ve tasarım 
desteği sağlamaktadır. Kadına yönelik şiddeti önlemenin 
yolunun kadınlara ekonomik kazanç sağlamaktan geçti-
ğine inanmakta ve üretimde sadece kadın kooperatifleri 
ile çalışmaktadırlar. Ayrıca tekstil atıklarının geri dönüşü-
münü destekleyerek enerji tasarrufu sağlamayı ve sektö-
rün çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltmayı hedefle-
mektedirler. Markaların koleksiyonlarında “up-cycled” (ileri 
dönüşüm) ürünlere yer vererek tüketicilerde farkındalık 
yaratmaktadırlar.

Mana provides production and design support to textile 
retailer brands by designing new products from their 
waste. They believe providing economic gain for women 
can contribute to the prevention of violence against them. 
In addition, they aim to save energy and reduce the 
negative impact of the textile industry on the environment 
by supporting the upcycling of textile wastes without 
consuming resources. They also create awareness 
among consumers by putting up-cycled products in 
brands’ collections.

mana

thisismana.com



Oleatex, bitkisel atıklardan %100 vegan ve sürdürülebilir 
deri üretmektedir. Oleatex adı verilen bitki bazlı deri, hakiki 
ve sentetik derinin kullanıldığı tüm alanlarda doğal bir 
alternatif olarak tasarlanmıştır. Zeytin ve diğer gıda sana-
yilerinin daha iyi bir kullanımı olmayan atıklarını üretime 
kazandırmasıyla çift taraflı çevresel fayda sağlar. Tasarı-
mı, güncel tekniklerle yüksek miktarlarda üretimini de 
mümkün kılar. 

Oleatex is a bio-based, 100% vegan and sustainable 
leather produced from plant-based wastes. It offers a 
natural alternative in all areas where genuine and syn-
thetic leather is used. Oleatex has bifold environmental 
benefits by putting the wastes of the olive industry and 
other food industries into production. It is designed to be 
produced in high quantities with up-to-date production 
techniques.

oleatex

oleatex.com

Nivogo, perakende zincirlerinin ve markaların herhangi bir 
nedenle satıştan çekilerek israf ettiği ürünleri yenileyerek 
tekrar "satılabilir" hale getiren ve bu ürünlerin kendi satış 
kanallarında veya marka ortaklarının uygun buldukları 
yerlerde satışını yapan bir sosyal girişimdir. Geliştirdiği 
teknoloji sayesinde her ürünü tekilleştirerek yapılması gere-
ken işlemleri (terzi, tadilat, ayakkabı boyama, kuru temizleme 
vb.) belirler ve bu işlemleri kendi bünyesinde uygulayarak 
ürünleri yeniler. Savunduğu “sıfır atık perakende sistemi" ile 
her yıl depolarda bozulan ve çürüyen milyonlarca ürünü 
ekonomiye kazandırmayı hedeflemektedirler.

Nivogo is a social enterprise that renews the products 
that retail chains and brands waste by withdrawing them 
from sale for whatever reason and making them "sellable" 
again and selling these products on their own sales 
channels or where the brand partners deem appropriate. 
Thanks to the technology it has developed, it determines 
the process (tailor, alteration, shoeshine, or dry cleaning, 
etc.) that needs to be done by singularizing each product. 
With the "zero waste retail system" they advocate, they 
aim to bring back millions of products that deteriorate 
and decay in warehouses every year.

nivogo

nivogo.com

.



Soy Tarım Teknolojileri, bitkilere kontrollü su salınımı 
sağlayan SOYL-GEL hidrojelini üretmektedir. Toprak altı 
rezervuarı olarak kullanılan bir tarımsal süper emici poli-
mer (SAP) olan SOYL-GEL, bitkilere uzun süre su sağlar. 
Toprak ve bitki sağlığı için gerekli olan mikro besinleri ve 
bitki koruyucu malzemeleri yavaş yavaş serbest bırakır. 
SOYL-GEL, toprağa uygulanmış ve toprakta çözülmüş 
tarımsal kimyasalları emerek onları daha uzun süre kök 
bölgesinde tutar ve etkinliklerini artırır. Bu sayede 
SOYL-GEL, doğal kaynakların aşırı kullanımını engeller ve 
çevre kirliliğini azaltır.

Soy Agriculture Technologies produces SOYL-GEL which 
supplies controlled water release for plants. SOYL-GEL, an 
agricultural superabsorbent polymer (SAP) used as an 
underground reservoir, provides water to plants for an 
extended time. By absorbing the agro-chemicals applied 
and dissolved in soil, SOYL-GEL keeps them near the root 
area for longer and enhances their efficacy. In this way, 
SOYL-GEL prevents the excessive use of natural sources 
and alleviates environmental pollution.

soy tarim teknolojileri

soylgel.com
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