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467 Hibe Destek Programı, 92 Teknoloji, 400 İnovatif 
Gelişme ve 1700 Etkinlik Bir Arada…

Liderlervadisi.com Platformu 
Metin Uçucu 

Liderlervadisi.com Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı

erişme ve işbirliği kurma imkanı sunuyor. İhtiyaç sahi-
binin tanımlayacağı seçeneklere göre en uygun adayları 
bulmasını sağlıyor. On binlerce üyenin kendi profesyonel 
özgeçmişlerini yayınladığı ve uzmanlık, hizmet ve yete-
neklerini sergileme imkanı sunulan uygulamada, gelişmiş 
arama filtreleriyle üyelere işbirliği yapma olanakları 
ücretsiz sunuluyor.

• Teknolojiler uygulaması ise, işbirliği arayışındaki 
projeleri ve piyasaya henüz çıkmamış tasarım 

ve prototip aşamasındaki en yeni teknolojileri 
sergileme, sanayici ve yatırımcılarla buluş-

turma ve işbirliği imkanı sunuyor. Altyapı 
ve finansal destek arayışındaki yüzlerce 

proje ve teknolojiye ücretsiz ulaşılabi-
liyor, soru ve görüş paylaşılabiliyor ve 
işbirliği için iletişime geçilebiliyor.
• Etkinlikler uygulaması; fuar, 
zirve, iş gezisi, proje pazarı, konfe-
rans, eğitim gibi etkinliklerin duyu-
rulması ve etkinliklerin takibi için 
elverişli araçlara sahip bir ortam 
sağlıyor. 1500’ü aşkın etkinliğin 
yer aldığı uygulamada kullanıcı-
lara kendi etkinliklerini ücretsiz 
olarak yayınlama, tüm kullanıcıla-

ra duyurma ve etkinlikleri takip etme 
fırsatı sunuluyor.

• Türkiye’deki ve dünyadaki ilham 
verici gelişmelerin paylaşıldığı “Geliş-

meler uygulaması” ile “Ar-Ge Projeleri, 
Girişimler, Teknolojiler, Fonlar, Yatırımlar, 

Transferler” gibi alanlardaki en son gelişmeleri 
paylaşma ve takip etme fırsatı sunuyor.

Kullanıcılara Sunduğu Avantajlar
Platform; temelde, kaynaklara hızlı erişim ve yüksek eşleşme 
sağlayan gelişmiş arama sistemi sunuyor. Böylece zaman 
kayıplarını önlüyor. Mesela finansman kaynaklarını zengin 
yelpazede ve bir arada sunan fon uygulamasında, yüzlerce 
destek programı gelişmiş filtrelerle aranabiliyor, arama 
kriterleriyle yüzde 100 oranla tam eşleşen sonuçlara erişi-
lebiliyor. “En uygun fon”u bulmak için fon karşılaştırma, 
sıralama gibi özellikler bulunuyor. Böylece sonuca hemen 
ulaşılabiliyor ve haftalarca arama yapmak gerekmiyor. Mev-
zuatlar uzman özetleriyle yer alıyor ve sürekli güncelleniyor. 
Yeni fon fırsatları ve mevzuat güncellemeleri e-posta ile her 
gün kullanıcılara servis ediliyor.
Profesyoneller uygulaması ise “Hizmet tanımlama” ve 
arama özelliğine sahip tek sistem oluşuyla ve sahip olduğu 
uzmanlık alanı tanımlama metodu sayesinde aramalarda 
yüksek eşleşme sağlamasıyla kullanıcılarına önemli avan-
tajlar getiriyor. Sunulan hizmetler ve sahip olunan uzmanlık 
alanları sergilenerek işbirliği arayışındaki kullanıcılarla oto-
matik eşleşme ve işbirliği tekliflerinin kendilerine gelmesini 

İnovasyonu hızlandırma ve işe dönüştürme platformu olan 
Liderlervadisi.com; günlük yaşamımızın önemli bir par-

çası haline gelen Facebook, Twitter, Linkedin platformları 
gibi, dijital alanda etkileşimli bir ortam ve araçlar sunan ino-
vasyon odaklı bir ağ platformudur. İnovasyon dünyasındaki 
kesimlere etkileşimli bir ortam sağlamakta, bir sosyal ağ et-
rafında bir araya getirmekte ve gereksinim duyulan kaynak-
lara erişimi kolaylaştıran ve eşleşme-işbirliğini sağlayan 
araçlar sunmaktadır. Liderlervadisi.com’dan hibe, 
teşvik, kredi gibi finansal desteklere, akademi 
ve iş dünyasından profesyonel uzmanlara, 
danışmanlara, yatırımcılara, işbirliği 
arayışındaki proje ve teknolojilere, et-
kinliklere erişilebilmekte ve yenilikler 
paylaşılabilmektedir. 
İnovasyon dünyasının önde gelen 
isimleri ile birlikte yıllardır süre-
gelen Ar-Ge çalışmaları sonucunda 
geliştirilen “Kurumsal Ağ Yöne-
tim Sistemi”, Liderlervadisi.com 
markasıyla ve inovasyon teması 
altında 9 ay önce yayına açıldı. Li-
derlervadisi.com Platformu, Ar-Ge 
ve inovasyon sürecinde karşılaşılan 
bariyerleri yazılım teknolojilerinin 
sunduğu avantaj ve olanakları kullanı-
larak ortadan kaldırmayı hedefliyor. İno-
vasyon sürecine yönelik kolaylaştırıcı ve 
entegre yazılım çözümleri sunan Liderler-
vadisi.com’dan “Fonlar, Profesyoneller, Tek-
nolojiler, Etkinlikler, Erişim-Eşleşme-İşbirliği 
Bildirimleri, Anlık Mesajlaşma” gibi web 2.0. tabanlı 
onlarca özgün yazılım ürün ve araçlarına erişilebiliyor.

Platformun Sunduğu Ürün ve Fırsatlar
Liderlervadisi.com, sunduğu gelişmiş arama-filtreleme sis-
temiyle, ihtiyaç duyulan finansal kaynaklara, nitelikli insan 
kaynağına, teknolojilere, etkinliklere ve ilgili tüm fırsatlara 
tek bir merkezden ulaşma imkanı sunuyor. Pek çok özgün 
uygulama, yenilik ve özellik barındırıyor:

• Fon uygulaması ile hibe, teşvik, kredi, melek ve risk 
yatırım sermayesi, kuluçka desteği gibi tüm bu finans-
man kaynaklarına erişimi kolaylaştırıyor. Yatırımdan 
Ar-Ge’ye, üretimden pazarlamaya, istihdamdan eğitime 
kadar milyarlarca TL desteğe hemen ulaşma fırsatı su-
nuyor. Aradığınız desteğin kriterlerini girer girmez, size 
uygun tüm fonları sunuyor. Hatta destek programları 
karşılaştırabiliyor, sadeleştirilmiş uzman özetleriyle ve 
orijinal kaynaklarıyla birlikte sunuluyor. Toplam 359 
farklı finansal destek programına yer verilen uygulama-
da, şu an yararlanma fırsatı bulunan 201 farklı güncel 
destek programı bulunuyor. 
• Profesyoneller uygulaması; geniş bir yelpazede aka-
demi ve iş dünyasından uzman ve danışmanlara hızlıca 

Türkiye’de 
inovasyon, Ar-Ge 

ve teknoloji geliştirme 
projelerine finansmandan 
altyapıya, ticarileştirme 

olanağından fikirlerin birbirlerini 
destekleyerek yeni gelişmelerin 

yaratılmasına varıncaya kadar çok 
boyutlu destek sağlamak üzere tarafları 

buluşturmayı amaçlayan sanal bir 
platform kuruldu. Ücretsiz olarak üye 
olunup olanaklarından yararlanılabilen 

liderlervadisi.com Platformu, esinlendiği 
Facebook, Twitter, Linkedin 

platformlarını da aşan hizmet 
sunumlarıyla, teknoloji gelişimine 

yaklaşım açısından Dünya’da 
da yeni bir anlayışa 

pencere açıyor. 
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sağlıyor. Kullanıcılara birbiriyle bağlantı kurma, mesajlaşma 
ve güncellemeleri takip etme gibi özellikler sunuluyor. Proje 
yönetim metodolojisine uygun olarak geliştirilen “Hizmet 
tanımlama” özelliğiyle sunulan hizmetler kapsamındaki fa-
aliyetler, çıktılar, başarı ölçütleri ve hizmet yol haritası ile 
tanımlanıp detaylıca aranabiliyor. Ayrıca uzmanlık alanları 
uluslararası standartlarda 5 kırılımlı yapıda tanımlanabili-
yor. Böylece aramalarda nokta atışı sonuca ulaşılabiliyor ve 
yüksek eşleşme sağlanıyor.
Özgün ve yenilikçi yaklaşımıyla Liderlervadisi, inovasyon 
dünyasındaki kesimlere birden fazla yolla hedefe ulaşa-
bilecekleri araçları gösteriyor. Sözgelimi bir sanayici veya 
yatırımcı hem finansal destek programını yayınlayabiliyor ve 
hedef kitlesinin kendisine arama filtreleriyle erişmesine açık 
hale geliyor. Hem de ilgi alanına giren proje ve teknolojileri 
arayarak yetkililere kendisi ulaşabiliyor. Proje ve teknoloji 
sahipleri de aynı şekilde sanayici veya yatırımcılara her iki 
yolla ulaşabiliyor. Yani proje/teknolojilerini yayınlayarak ser-
giliyor ve yatırımcıların kendilerine erişmesine açık hale 
geliyor. Ayrıca fonlardan arama yapabiliyor ve kriterleriyle 
tam eşleşen en uygun finansal desteklere ve yetkililerine 
erişebiliyor.
Platforma ücretsiz şekilde üye olunabilmektedir. Ar-Ge 
ve inovasyon alanında faaliyet yürüten ve bu konularla 
ilgili Sanayi Firmaları, Teknoloji Transfer Ofisleri, Ar-
Ge Merkezleri, Teknokent/Teknoparklar, Girişimciler, 
Akademisyenler, Mühendisler ve Danışmanlar, Mentörler, 
Yatırımcılar ve Öğrenciler başta olmak üzere, sektör ayrımı 
gözetmeksizin tüm kullanıcıların yararlanmasına açık.

Platformun Güncel Durumu ve Faydaları
9 ay önce yayına açılan Liderlervadisi.com platformunun 
girişimcilik, Ar-Ge, inovasyon ekseninde şu anda 10 bini 
aşkın kullanıcısı var. Kullanıcılar; akademisyenler, uzman-
lar, mühendisler, yatırımcılar, girişimciler, sanayi ve hizmet 
firmaları başta olmak üzere geniş bir yelpazeye yayılıyor. 
Toplam 447 fon destek programı yayınlandı, her biri 3 bin 
500 ile 4 bin 500 arasında kullanıcı tarafından görüntülendi. 
Yatırım ve Ar-Ge imalat ortağı arayışında olan 92 proje ve 
teknoloji paylaşıldı. Gelişmeler uygulamasında 400’den fazla 
inovatif gelişme paylaşıldı. Bir de etkinlikler var; paylaşılan 
etkinlik sayısı 1700’den fazla.
Kaynaklara erişimin kolaylaşması nedeniyle Türkiye’deki 
inovasyon ekosisteminin büyüme ve gelişmesine katkıda 
bulunmaktadır. Platform, ürün geliştirme sürecindeki 
zaman maliyetini önemli oranda düşürmektedir. Örneğin 
finansman, teknoloji ve insan kaynağına erişim-eşleşme için 
gereken zaman maliyeti haftalar yerine birkaç dakikaya düş-
mektedir. Benzer şekilde profesyoneller ile üniversite ve pi-
yasadaki uzmanlıkların yenilik faaliyetlerine yönlendirilmesi, 
pazara çıkan katma değeri yüksek yenilikçi ürün sayısının 
artması ve üniversite-sanayi işbirliği sürecine katkı sağlan-
ması mümkün hale gelebilmektedir. Yapılan işbirliklerinin 
artması dolayısıyla akademi ve iş dünyası profesyonellerinin 
gelirlerinde de artış olacaktır. En önemlisi de aranan kay-
naklarla tam eşleşme sağlanması ürün niteliğine yansıyarak 
katma değeri arttıracağı gibi teknoloji ticaretine de konu 
olmasıyla ek değer artışı doğuracaktır. Teknoloji transferi 
ile geliştirilen teknolojilerin sanayi ve yatırımcılarla buluş-
turulması kolaylaşmakta ve süreç hızlanabilmektedir. 

Platformu Geliştirirken İlham Alınan Modeller
Üç model üzerinde yoğunlaşıldı: Linkedin, Facebook, Twit-
ter. Özgün modelimizi geliştirirken bu yaklaşımları temel 

alarak inovasyon dünyasına has gereksinimlere göre kendi 
modelimizi geliştirdik. Profil sisteminde Linkedin modelini 
temel aldık. Facebook; platformu dışarıdan yazılım geliş-
tiricilerine açması ve ilgili uygulamalara sosyal medyasıyla 
(sınırlı da olsa) entegrasyon imkanı sunması bakımından 
en iyi model. Twitter’ın iletişim alanındaki başarılı yakla-
şımını, pazara çıkan yeni ürünlere tanıtım imkanı sunmak 
için esas aldık.

Liderlervadisi.com Platformu’nun Yenilikçi 
Özellikleri
En temel farkı inovasyon alanına yönelik, terzi usulüyle 
özgün ürünler ve bütünsel çözümler sunması. Mesela 
Fon Merkezi uygulaması, finansman kaynaklarını zengin 
yelpazede ve bir arada sunan, yüzde 100 oranla tam eşleş-
me sağlayan, seçenekleri kıyaslayan dünyadaki tek sistem. 
Ayrıca “Sanayi Fonu Modeli” adı verilen bir modele de 
sahip. Sanayi firmaları verebilecekleri altyapı ve finansal 
destek olanaklarını bu modelle tanımlayıp, akademisyen ve 
girişimcilere Fon Merkezi ile sunabiliyor. 
Linkedin’e kıyasla, Profil Sistemi; Dünya’da ilk niteliğinde 
üç yeniliğe sahip. Birincisi aramalarda daha yüksek eşleşme 
sağlayan bir algoritmaya sahip. Uluslararası standartlarda 5 
kırılımlı uzmanlık alanı tanımlama ve anahtar kelime ekleme 
özelliği var. İkincisi, “Hizmet tanımlama” özelliğine sahip 
tek profil sistemi. Böylece hizmet sunma ve hizmet arama 
mümkün oluyor ki bu Linkedin’de yok. Üçüncüsü, proje 
yönetimi metodolojisini esas alan ve hizmetleri; faaliyetler, 
çıktılar, başarı ölçütleri ve hizmet yol haritası ile tanım-
layabilen yeni bir “hizmet tanımlama metodu”na sahip. 
Diğer uygulamalar da bu tip sosyal medya platformlarında 
yok. Twitter ile de kıyaslarsak, içerik tek tuşla tüm sosyal 
medyada paylaşılabiliyor.

Mesleki “Ağ”lara Sunduğu Çözüm ve Fırsatlar 
Liderlervadisi.com, her ne kadar inovasyon odaklı bir plat-
form olsa da, temelde bir “Kurumsal Ağ Yönetim Sistemi”. 
Bir başka deyimle, etkileşimli bir ağ kurmak ve yönetmek 
için gereken yazılım ürünlerine sahip sosyal tabanlı profes-
yonel bir ağ yönetim sistemidir. Bu mimarisi ve modeliyle 
“ağ” şeklindeki kurumlara yönelik bütünlüklü yeni nesil bir 
yazılım çözümü sunmaktadır.
“Kurumsal Ağ Yönetim Sistemi”; bir Ana Platform ve 15 
yenilikçi üründen oluşan bütünleşik bir sistemdir. Esnek 
mimarisi sayesinde kurumsal ihtiyaçlardan oluşan bir ürün 
kompozisyonuyla seçim yapma imkanı sunar. Marka adı ve 
tasarımı özelleştirilebilir. Bu modeliyle, “ağ” niteliğine sahip 
pek çok farklı kuruma uyarlanabilir ve entegre edilebilir 
bir yazılım sistemi. Ağ niteliğindeki üniversite, meslek 
kuruluşları, OSB, Teknopark, TTO, oda ve vakıflar, kamu 
kurumlarına, yatırım ağlarına, kuluçka merkezleri ve hatta 
bölgesel inovasyon sistemleri için özelleştirilme esnekliğine 
sahip. Ağlar, bu sistem sayesinde sahip oldukları yetenek 
envanterini dijitalleştirebilecek, ağ-içi ve ağ-dışı işbirliği 
potansiyellerini arttırarak üyelerine daha fazla değer suna-
bilecek yeni nesil araçlara sahip olabilecektir.
“Kurumsal Ağ Yönetim Sistemi” özgün bir model ve benzeri 
yok. Her bir uygulamanın hem tek başına hem de diğer uy-
gulamalarla etkileşerek değer zinciri oluşturduğu mimariye 
sahip. Bir de tüm tarafları “pazar talebi ve arzı” ekseninde 
bir araya getiriyor ki bu da dünyadaki ilk niteliğinde bir 
yaklaşım. Sistemin, bu uygulamalara ek olarak 25-30 yazılım 
ürünü ile zenginleştirilmesi amaçlanıyor. 




