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Tülin Akın 

Ben onu TEDxSilkRoad konferansında dinledim ve peşine düştüm. O da beni kırmadı, 

“bir kahve içelim, konuşalım” buluşması güzel sohbet ve bol kahkahayla 2,5 saate 

uzadı. :) Tülin Akın, bir zamanların “internetçilik oynayan kız çocuğu”. İnternet ve 

tarım kelimelerinin aynı cümle içinde kullanılması bile 

komediyken tarimsalpazarlama.com‟u kurmuş.  

 

Ona da her [k]reatif insan gibi deli denmiş. Neden? Kimsenin cesaret edemediği 

„boyundan büyük bir iş‟e sektörün ve çevrenin yıldırıcılığına rağmen atılmış. Birkaç 

sene içinde e-ihracat ödülü almış, alibaba.com'un tarım temsilcisi olmuşlar. Ama en 

önemlisi, bir zamanların küçük görülen büyük yürekli büyük cesaretli kızı Türkiye'de 

tarım sektöründe fark yarattı.  

 

 Başarısız olmanız için tüm şartlar seferber olmuşken, sizi bugüne taşıyan en 
büyük özelliğiniz nedir? Çok inandığım işimi yapmaktan asla vazgeçmemem ve bu iş 
yapıldığında, daha önce var olmayan ve çok önemli bir hizmeti alacak olan büyük bir 
kitlenin sorununu çözme arzusu. [[evet o bir idealist]] 

 

 “Ya altından kalkamazsam” ”Ya tutmazsa, ya ödeyemezsem, ya 
yetişmezse”…vb korkularınız oldu mu? Bu korkuların nasıl üstesinden geldiniz?Bu 
endişeden öteye zaten altından kalkamadığım, ödeme yapamadığım, yetiştiremediğim 
zamanlar oldu. O zamanlarda korkunun gücü cesareti arttırıyor. Belki de ben en çok 
bunlardan değil “Bu işi ben yapmazsam, yapamazsam kimse yapmayacak”, “Bu iş 
olmazsa” korkusu baskın geldi. Bu korkumu yenmek için sanırım daha fazla çalıştım. 

 

 [k]reatif düşünmenin sizce iş hayatındaki önemi nedir? İş hayatında hangi 
alanlarda özellikle uygulanmalı?Her adımda bu düşünce tarzı ile ilerlemek gerektiğini 
düşünüyorum. Kreatif düşünerek farklılaşabilirsiniz, farklı olduğunuzda fark edilirsiniz. 

 

 Türkiye’de hiç olmayan yeni bir alan açtınız, bu noktaya geleceğinizi hayal 
etmiş miydiniz?Bu noktanın bilinciyle hareket ettim en büyük motivasyon kaynağım 
buydu. Belli bir emeğin üzerine hayal edilen noktaya gelmemesi gibi bir durum yok. Beş 
ya da on yıl eninde sonunda olacak. İşin peşinden gidilirse başarıya ulaşılır. 
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 Nasıl bir yöneticisiniz? Kapısı açık bir yöneticiyim. Ekip arkadaşlarımın her 
zaman fikirlerini, sormak istediklerini, sorunlarını paylaşabildiği bir yöneticiyim. 
Öğretmeye ve araştırmaya yönelik biraz zorlayıcı da olabilirim.  [[Yönetici asistanına 
sorduk o da idealist ve eğlenceli olduğunu söyledi. Kısa süreli gözlemimle ona 
katılıyorum.]] 

 

 Ekip çok önemli! Ekibinizin sizce önemli özelliklerini söyler misiniz?Ekibin en 
önemli özelliği birbirlerine inanmaları. Devamlı yeni fikirler üreten bir şirkette 
olduklarından dolayı da fikir üretmenin heyecanını taşıyor olmaları. 

 

 Geleceğe dair sıra dışı hayalleriniz devam ediyor mu? :)  İşe başlarken bu işin 
yapılması gerektiğine inandığım için bana normal gelmişti. Hayatıma bakıyorum her şey 
çok sıra dışıyken, sıradışı düşüncelerim bana çok normal diğer herkese çok sıradışı 
geliyor. Yaşam şeklim böyle. Düşündüğüm hiçbir şey bana sıra dışı gelmiyor. 
Çevremdekileri bilemiyorum. :) 

 

 Hem girişimci olarak hem sektörünüz dolayısıyla kadın olmanın zorluklarını 
yaşadınız mı? Sektörde genç, öğrenci ve kadın olmanın zorluklarını yaşadım. Çünkü bu 
sektörde genelde kelli felli, orta yaşlı erkekler yönetici. 22 yaşında henüz okulunu 
bitirmemiş, iş tecrübesinin olmadığı düşünülen bir bayana güven sorunu normal olarak 
vardı. Profesyonel iş dünyasında ise MBA yapmış, orta yaşın altında erkek girişimciler 
daha çok ilgi görmekteydi. 

 

 Hayatta etkilendiğiniz 3 kişi?**Girişimciliğimin başından beni fikirleriyle 
destekleyen Ayşegül İldeniz – INTEL Ortadoğu, Türkiye ve Africa Direktörü - "Her zaman 
büyük düşün, bütüne bak." ** Doğru yerde doğru zamanda bulunarak bocalama 
zamanlarımda tanıştığım Tuğrul Tekbulut – LOGO Yön.Kurulu Başkanı - "Taşın altında 
elin varsa, taşının başında dur. İşine sahip çık ve değerini bil." ** Şila Gök –
 KAGIDER Yön.Kurulu Başkan Yard. - "Tırnaklarınla gelebileceğin yer bu kadar. Şimdi 
Profesyonel olma zamanı.İşini planla, en az iki partner belirle, fikrine sahip çık." 

 

 İlham almak için sık baktığınız websiteler?Diğer sektörlerde ne gibi çalışmalar 
var, bu çalışmalardan tarım sektörüne uyarlanabilecek olan uygulamalar var mı diye 
takip etmek için her sektörün özel web sitelerine bakıyorum. 
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