Zakendoen in de ICT-sector in Izmir
Yoldas Ertugrul (Managing Director E-makina.TR) deelt zijn ervaring
Kun je jezelf introduceren en vertellen waar E-makina voor staat?
Ik heet Yoldas Ertugrul en ik werk als managing director van E-makina.TR
sinds 2007. E-makina is een full service digital agency dat zorgt voor
creativiteit, technische betrouwbaarheid, zakelijke inzichten en meetbare
resultaten. E-makina group is opgericht in 2001 in België.
Wij zijn E-makina.NL, een Nederlandse BV die vanuit Izmir de Turkse markt
betreedt. Op dit moment E-makina de grootste onafhankelijke digital agency
van Europa. Daarnaast zijn we gekozen tot de beste web agency van
Nederland in 2014.

Hoe ziet jullie bedrijfscultuur eruit?
Binnen ons kantoor in Izmir hanteren we een informele bedrijfscultuur. Dit zorgt ervoor dat het personeel
elkaar makkelijker aanspreekt en sneller contact maakt. Hierdoor ontstaat een betere communicatie
onderling. Onze Europese werkwijze wordt snel opgepakt door de Turkse kandidaten en dat bevalt enorm.
Waarom in Izmir?
Izmir is een liberale stad en de profielen van kandidaten matchen goed met Nederlandse afgestudeerden.
De Nederlandse manier van managen wordt zeer gewaardeerd. Bovendien zijn er in İzmir 4 grote
universiteiten met talentvolle jongeren voor deze sector. Daardoor is er bijna geen sprake van
personeelstekort. Buiten het werk om zijn er hier ook veel mogelijkheden voor sociale activiteiten.
Waarom hebben jullie gekozen voor Teknopark?
Wij hebben speciaal voor Teknopark gekozen omdat het belastingtechnisch zeer aantrekkelijk is om hier
zaken te doen. We hebben lage kosten en betalen 0% aan winstbelasting. Dat geeft ons de mogelijkheid
om hogere salarissen te bieden waardoor werknemers gemotiveerd blijven. Ten tweede subsidieert de
Turkse staat geïntegreerde projecten met hoog aangeschreven universiteiten. En ten slotte sluit het
opleidingsniveau van de universiteiten goed aan. Ze vormen een talentpool voor E-makina.
Wat zijn jullie toekomstplannen?
In de toekomst willen we graag ons personeelsbestand vergroten. Het gaat ontzettend goed en we hebben
dus groeiplannen. Op dit moment zijn we een groep van 44 mensen. We willen in 2016 graag een groei
maken naar 100 man.

Meer informatie
Bent u ook actief in de ICT-sector en bent u benieuwd naar de kansen voor uw bedrijf in de regio Izmir?
Het NBSO helpt u graag bij het vinden van zakenpartners of marktinformatie. Zo kan het NBSO
zakenpartners voor u vinden met een zakenpartnerscan (www.rvo.nl/zakenpartnerscan).
NBSO Izmir
T +90 232 463 91 02
E info@nbso.com.tr
W www.rvo.nl/nbso
W www.hollandturkeytrade.com/en
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Nederlandse bedrijven verdienen hun geld voor een groot deel over de grens. Het ministerie van
Buitenlandse Zaken zet zich daarom actief in voor de belangen van Nederlandse bedrijven in het
buitenland, onder meer via het netwerk van NBSO’s. NBSO Izmir valt onder de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO.nl) en is deel van het Economisch Netwerk in Turkije.
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