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“İzmir” akla ne getirir?
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FEMİNEN

GÜLERYÜZLÜ

YARATICI

GİRİŞKEN



Yaratıcı Girişimcilik



Telefonunuzu Yürürken Şarj Etmek 
İstiyorsanız



Farklı Bir Koltukta Oturmak İstiyorsanız







Yaratıcılık nerede olur?

Üniversite



Girişimcilik nerede olur?

Sanayi



Bizi motive eden faktörler



“Girişimcilik bir iş değil 
bir ruh halidir”

Guy Kawasaki



Çalışanların yaklaşık %70’i mutsuz?



Bazı soru işaretleri ile başlayalım



Yatırımcılar ne ister?



Faizler düşük, borsa çok 
yükselmiyor, gayrimenkul 
getirisi krizden sonra iyice 

düştü

Paramı bana en az 5-10 misli 
kazanmamı sağlayacak bir 

yere yatırmak istiyorum

Fikirler konusunda bazen 
teknik bilgim olmadığı için 

çok iyi fırsatları 
kaçırabiliyorum

Araba yıkama, iddaa bayi, 
sosyal network kurma gibi iş 

teklifleri geliyor!

Kendi deneyimlerimi de 
değerlendirmek istiyorumYATIRIMCI



Girişimciler ne ister?



Yeni bir fikrim var!(fikrin son 
sözleri)

Destek istediğim yerler benden 
çok fazla prosedür istiyor!

O kadar çok çeşit destek var ki 
kafam karıştı!

Fikrim kazanç sağlar mı?

Fikrimi nasıl pazarlar, nasıl 
bütçeler ve yatırımcılara nasıl 

sunarım?

GİRİŞİMCİ

İş planı yaz diyorlar ama ben 
bunu nereden bilebilirim!



Ne Yapıyoruz?



Basitçe yaptığımız fikirleri “işlere” 

çevirmek
ve onlara yatırım bulmak

Aynı zamanda bir alt amaç olarak bölgemizde ve  
ülkemizde girişimci farkındalığını arttırmak



Bunu yapabilmek için



Fikir havuzları oluşturuyoruz.
Fikirlerin gelebilmesi için fikir alanları 
oluşturuyoruz. (örnek: Ortak Projesi, 

Uygulama Akademisi



Ne tür FİKİRLERİ Yeni Kabul Ediyoruz?

• Piyasada hiç olmayan bir ürün veya hizmet

• Piyasada olan ürün veya hizmet üzerinde daha 
önce görülmemiş bir işlev eklenmesi

• Yeni bir iş modeli

• Sürdürülebilir

• Pazarı olan

• Gelir modeli olan

Hepsine EVET

En az bir tanesine EVET



Stratejik ortaklar buluyoruz.
(kuluçkadan çıkan projeler ücretsiz 

pahalı yazılımları kullansın diye 
Microsoft, Tasarımlar hayata geçsin diye 

belediyeler, patent hukuk ve diğer 
konularda danışmanlık almak için ilgili 

kurumlar)



Yatırımcı ağı oluşturuyoruz.
Fikirler işe döndükten sonra iş planları ile 
birlikte yatırımcılara sunum yapacakları 

toplantıları, organizasyonları, bağlantıları 
ve eğitimleri sunuyoruz. 



Hepsinden önemlisi: Mentor
Sistemi Kuruyoruz

Girişimcilere hemen hemen her alanda 
var olan 28 mentorumuz ile danışmanlık 

veriyoruz. Yani



Zihin yapısını değiştiriyoruz



Süreç



Başvuru
• Web sitesi veya mail yolu ile

Sunum
• Embryonix koordinatörüne ve mentora sunum

Eğitim ve 
Mentorlul

• İş planı eğitimi(boot camp)

Değerlen
dirme

• Yatırımcı ve danışma kuruluna sunum



Kuluçka süresi : 12 ay

Ofis, telefon, bilgisayar, faks, server, 
finansal destek



Ne TÜR Fikirler YENİ DEĞİLDİR?









Neler Yaptık?



















1 yıl doldu - Bazı istatistikler

• 7 projenin 2 si yatırım aldı - %30

– SINAVO - %20’ye karşılık yaklaşık 600 000 USD

– TRGAMER – 120 000 TL KOSGEB hibesi

• Kendi işini kurma rehberi 3 ayda 140 000 kez 
indirildi

• 25 gerçek yatırımcı ve girişimci İzmir’e geldi 

tecrübelerini 700 girişimci ile paylaştı

• 12 Adet teknik ve stratejik eğitim yine 

700 kişiye verildi



Daha fazla bilgi için

• Arayın: (0232) 488 84 62

• Sorun : taylan.demirkaya@ieu.edu.tr

• Bakın : http://yenifikiryenihayat.com

• İlham alın : http://embryonix.blogspot.com

• Takip edin: Facebook search: embryonix

• Twitter: http://twitter.com/embryonix

mailto:taylan.demirkaya@ieu.edu.tr

