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Ön muhasebe, e-fatura, gelir, gider ve 
sermaye gibi tüm finansal süreçlerinizi,  
yazılım ekipleri tarafından şirketinizin 
ihtiyaçlarına göre devamlı geliştirilen tek 
bir platformdan yönetmenize yardımcı 
olur. 

Bu hizmetlerin yanı sıra uygun bir maliyetle 
pazar yeri ve kargo entegrasyonlarından 
şirket kuruluş ana sözleşmesi gibi start-up 
çözümlerine, ofis çözümlerinden 
e-dönüşüm gibi serbest meslek 
çözümlerine kadar kişilerin ve şirketlerin 
bütün ihtiyaçlarına ulaşabilmesini sağlar. 

Amacımız, kamu yararı ön planda olacak şekilde, 
şirketlerin gelişim ve sürdürülebilirliklerine, 
Doing Business kriterlerine göre katkıda 
bulunmaktır. Etki yatırımı bağlamında ayrıca, 
sosyal faydalar için Sürdürülebilir Gelişim 
Hedefleri (cinsiyet eşitliği, ekonomik büyüme, 
vb.) kapsamında, imkânları sınırlı kesimlerin ve 
bir bütün olarak toplumun ekonomik gelişimini 
sağlamak için çalışıyoruz. 
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Yatırımınızı planlarken kâr hesaplarının yanında yatırımın sosyal ve/veya çevresel 
faydalarını da bütçenize dahil ederseniz yatırımınız size hem finansal kârlılık, hem 
de sosyal ve/veya çevresel bir değer olarak geri dönecektir. Etki Yatırımı, yatırım 
bütçesi yapılırken kullanılan bir filtre görevi görür. Etki yatırımı hedeflenerek 
yapılan bir yatırımda riskin azaltılması, mali kâr ve sosyal/çevresel etki 
sonuçları elde edilir.

Etki Yatırımı, bir şirkete, organizasyona veya sermayeye yapılan bir yatırımın 
finansal getirisinin yanı sıra ölçülebilir sosyal ve çevresel etki yaratan 
yatırımlardır.

Etki Yatırımının Amacı Nedir?
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TOPLUMSAL
CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Danışmanlık çerçevesinde şirketlerini
kurmaları için kadınlar ve erkeklere 

eşit olanakları sunuyoruz.

Kadınların şirket kurmasını
kolaylaştırmak amacıyla, ayda 50 TL 

fiyatına 100 kişi kotalı bir şirket 
kuruluşu projesi sunduk.

Şirketimiz dahilinde cinsiyet 
gözetmeksizin eşit hak ve özgürlükleri 

destekliyor ve savunuyoruz.

"E-Ticaret Kadınlar Kulübü"ile 
birlikte kadınlara yönelik projeler 

geliştiriyoruz.

TOPLUMSAL
CİNSİYET EŞİTLİĞİ
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TOPLUMSAL
CİNSİYET EŞİTLİĞİ
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TOPLUMSAL
CİNSİYET EŞİTLİĞİ

WorqCompany 2020: Kadınların şirket kurma oranı 2020
WorqCompany 2021: Kadınların şirket kurma oranı 2021
WorqCompany’nin 2022 Hedefi: Kadınların hedeflenen şirket kurma oranı
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SAYGIN İŞ VE
EKONOMİK BÜYÜME

Yenilikçi iş modelleri, teknoloji, bilim ve endüstriden faydalanmak, şirketlere 
ekonomik açıdan büyütmeyi sürdürürken, istihdam oranı ve 

hayat kalitesini de artıracaktır.

İş ortaklarımız olan Amazon, TEB, Türkiye İş Bankası, AliExpress ve Mastercard 
gibi şirketlerle birlikte çalışarak müşterilerimizin işlerini geliştirmeleri için 

ihtiyaçları olan ekonomik büyümeyi sağlıyoruz.

Kadın ve genç girişimcilerin şirket kurmalarını kolaylaştırmak
amacıyla ayda 50 TL fiyatına 200 kişi kotalı bir şirket kuruluşu projesi sunduk.
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SAYGIN İŞ VE
EKONOMİK BÜYÜME



29 yaş altı: 29 yaşından genç girişimcilerin oranı
WorqCompany'nin 2022 Hedefi: WorqCompany’nin 2022’de ulaşmak istediği oran

*
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oluşturmaktadır. 

29 Yaş Altı WorqCompany 2022 Hedefi
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SAYGIN İŞ VE
EKONOMİK BÜYÜME
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EŞİTSİZLİKLERİN
AZALTILMASI
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EŞİTSİZLİKLERİN
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WorqCompany’nin 34 çalışanından 2’si başka ülkelerden
aramıza katıldı. Hedefimiz bu sayıları önümüzdeki yıllarda artırarak 
birçok farklı ülkeden insanları eşit şartlar altında bir araya getirmek,

kültürleri ve iş disiplinlerini şirketimize entegre etmektir.

oranı

EŞİTSİZLİKLERİN
AZALTILMASI
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