
   

   

 

Kafkas Dernekleri Federasyonu & Kafkas İşadamları Derneği 

Kafkas Girişim ve İş Ağı  

 

 Kafkasya, Türkiye ve diğer diaspora ülkeleri arasında ekonomik işbirliğini geliştirmek ve 

güçlendirmek, gençleri istek ve yeteneklerine uygun iş alanlarına yönlendirmek ve tüketicilerin sağlıklı 

ve güvenli ürünlere erişimini sağlamak amacıyla Kafkas Girişim ve İş Ağı (KAFNET) adında bir 

platform kurulmuştur. www.kafnet.biz adresi üzerinde hizmet verecek olan bu platform üzerinde; 

 Kadın girişimciler ürünlerini tanıtabilecek ve tüketicilere ulaştırabilecek, 

 Firmalar birbirlerini bulacak ve işbirliği teklifleri sunabilecek, 

 Tüketiciler sağlıklı ve güvenli ürün üreten küçük üreticiler ile buluşabilecek, 

 Tüketiciler doktordan anahtarcıya, avukattan oto tamircisine kadar ihtiyaç duyabileceği 

serbest meslek sahiplerini bulabilecek, 

 Gençlere yönelik staj ve iş ilanları verilecek, 

 Gençlerin başarılı mentörler ile birlikte çalışması sağlanacaktır 

 Bu hedeflere ulaşmak için oluşturulan KAFNET'in başarılı olabilmesi için iş insanlarının 

desteği ve platforma katkıda bulunması çok önemlidir. Bu doğrultuda sizi KAFNET'e üye olmaya ve 

sponsor olarak platformun gelişmesine destek olmaya davet ediyoruz. 

 

KAFNET platformuna: 

https://www.kafnet.biz    /  adresinden ulaşabilirsiniz.  

Üyelik koşulları:  

KAFNET'e üyelik ücretsizdir.  

Siteye üye olarak firma bilgilerinizi kendiniz girebileceğiniz gibi 

https://forms.gle/QbeDcLi5LzQedNn26  adresindeki formu doldurmanız halinde bilgileriniz siteye 

tarafımızdan da yüklenebilir. 

 

Sponsorluk koşulları:  

Ana Sponsor: 1.000 TL (firma bilgileri 6 ay boyunca KAFNET sitesinde yer alacaktır) 

Sponsor        :    500 TL (firma bilgileri 6 ay boyunca KAFNET sitesinde yer alacaktır) 

 

Kurumsal olarak Derneklerimiz aracılığı ile gelecek Sponsor firma/şahıs gelirlerinde üçte birlik 

tutar Derneklerimize bağış olarak ödenecektir.  

 

http://www.kafnet.biz/
https://www.kafnet.biz/
https://forms.gle/QbeDcLi5LzQedNn26


Web Sitesi Çözüm Ortağı ve İşleticisi  

TURAN AKIN Dış Ticaret Danışmanlık Hiz.ve Paz.Ltd.Şti. 

Çınarlı Mah. Ziyapaşa Blv. Günep İş Merkezi Kat.2 D.201 Seyhan / Adana 

 

Sponsorluk katkısı için: 

Alıcı : TURAN AKIN Dış Ticaret Danışmanlık Hiz.ve Paz.Ltd.Şti. 

Banka : TEB A.Ş. Adana Çukurova Şubesi  

IBAN: TR13 0003 2000 0000 0088 5752 37  (KAFNET özel hesap) 

Banka: T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 

IBAN: TR18 0001 0017 8392 1410 8550 01 

 

Detaylı bilgi için:  

Turan Akın  

0533 581 30 27  

info@turanakin.com  

 

 

Saygılarımızla, 

 

      
Yıldız ŞEKERCİ      Yusuf TAYMAZ 

KAFFED Genel Başkanı     KAFİAD Başkanı 
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