Fikirden Girişime EN HIZLI YOL

Mayıs 2011’de, girişimcilerin toplumun ekonomik ve refah gelişiminin
sürdürülebilir olmasındaki en önemli oyuncular olduğu inancıyla
hayata geçirdiğimiz Girişim Fabrikası’nın temel amacı, içinde
bulunduğumuz bölge için örnek uygulama olmak ve girişimcilerin hızla
gelişmesi için gerekli ekosistemin oluşmasına destek vermek. Bu
amaç doğrultusunda geçtiğimiz 3 yıl içinde 5000’den fazla girişimciye
dokunurken, 150’den fazla girişimci ile de birebir çalışma fırsatı
yakaladık.
Girişimciliğin bir yönetim stratejisi olduğu görüşü ile dünyanın önde
gelen tüm uygulamalarını ilk elden öğrenip bölge kültürüne ve iklimine
uygun hale getirerek önce girişimci adaylarına, sonra ileri seviye
girişimcilere ve en son olarak da kurumsal ﬁrmalardaki iç girişimcilere
aktardık ve aktarmaya devam ediyoruz.
Biz sizleri “Girişimci” yapamayız ama “Girişimci gibi” işi yönetmenizi
sağlayabilir, kısa zamanda az kaynakla iş ﬁkriniz test etmenize ve hızla
geliştirmenize destek olabiliriz.
Girişim Fabrikası ﬁkirden girişime giden en hızlı yol olarak her zaman
girişimcinin yol arkadaşıdır.
Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişiminin temel hareketi olan
Girişimcilik devrimine katılmanız dileği ile...
İhsan Elgin
Girişim Fabrikası Kurucu Direktörü

Girişim Fabrikası
Girişim Fabrikası, teknoloji tabanlı yenilikçi iş ﬁkirlerine sahip girişimcilerin ﬁkirden
girişime en hızlı şekilde başarıya ulaşmalarını sağlayan bir hızlandırma
programıdır. Kendi bünyesinde gerçekleştirdiği 5 haftalık hızlandırma programları
ile girişimcilerin ﬁkirlerini yalın girişim felsefesini kullanarak test etmelerine olanak
yaratır. Girişimcilerin, ﬁkirlerini yüksek etki yaratan, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir
şirketlere dönüştürmelerini destekler. Farklı alanlarda sağladığı rehberlik, iş bağlantıları,
akademisyenlere ulaşım ve yatırımcı ağı destekleri ile başarılı girişimlerin doğmasına
olanak sağlar.
Girişim Fabrikası 2011 senesinde Özyeğin Üniversitesi bünyesinde kuruldu. Halen
Turkcell ve Türkiye Ekonomi Bankası Girişim Bankacılığı tarafından desteklenen
Girişim Fabrikası, bugüne kadar 1100’den fazla kaliteli başvurudan seçtiği 24
girişiminin toplamda 4.8 Milyon TL’den fazla yatırım aldığı, 42 kişilik istihdam yaratan ve
hibe desteği alan Türkiye’nin ilk hızlandırma programıdır.
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Programlar ve Hizmetlerimiz
Teknoloji Odaklı Hızlandırma Programları
Girişim Fabrikası’nın teknoloji odaklı ﬁkirlere sahip girişimcilere yönelik tasarladığı bu program 5
haftalık bir hızlandırma kampından oluşmaktadır. Bu kamp süresince girişimciler ﬁkirlerini farklı iş
modelleri üzerinden müşteriler ile birlikte test etmeyi öğrenmektedir. Kamp sadece iş ve müşteri
geliştirmenin değil aynı zamanda ‘girişimcilik kası’ diye nitelendirdiğimiz aşırı belirsizlikte iş
geliştirmenin birebir deneyimlendiği bir süreç olmaktadır. Bu süreç boyunca girişimlerini kurma
yolunda hızlı adımlar atan girişimcilere yoğun mentor desteği sağlanmaktadır.
www.girisimfabrikasi.com/program

Sektör Odaklı Hızlandırma Programları
Girişim Fabrikası sektör odaklı hızlandırma programları, belirlenen bir sektörde yenilikçi iş ﬁkirleri ve
çözüm üreten girişim ﬁkirlerinin o sektöre özel olarak değerlendirildiği programlardır. Belirlenen
sektör ﬁrmalarını ve yüksek etki yaratmak isteyen girişimcileri bir araya getirmek üzere tasarlanan
bu programlar 5 haftalık dönemlerden oluşmaktadır. Bu program aynı zamanda kurumsal ﬁrmaların
kendi sektörlerinde yenilikçi ﬁkirler geliştiren girişimler ile birlikte katma değeri yüksek ürün ve
hizmetler geliştirmeleri için tasarlanmıştır. Bu programdan mezun olan girişimler hem lokal hem
bölgesel hem de global ölçekte etki yaratmak üzere yola çıkmaktadır. Girişim Fabrikası’nın
düzenlediği MasterCard Innovation Challange ve SAP Büyük Veri Hızlandırma Programları sektörel
odaklı hızlandırma programlarına güzel iki örnektir.
MasterCard ile www.innovationchallengeturkey.com
SAP ile www.bigdataturkey.co

Kurumiçi Girişimci Kampları
Kurumsal ﬁrmalarda çalışmakta olan, çalıştıkları ﬁrmaların içinde gerçekleştirmek istedikleri yenilikçi
ﬁkirlere sahip ve yeni ürün geliştirme üzerine çalışmalar yapmak isteyen kurumiçi girişimcilerin
ﬁkirlerini doğru ve hızlı bir şekilde test edip hayata geçirmelerine olanak sağlayan bir kamp
programıdır. Bu kamp programı sayesinde kurumlar kendi içlerinde eğitimli iç girişimci yetiştirip
geliştirdikleri projeleri daha hızlı ve etkili şekilde hayata geçirebileceklerdir. Bu kamp programı
doğrudan bağlı kurumun çatısı altında gerçekleştirilen iki günlük ve yoğun bir mentorluk
desteği ile gerçekleştirilmektedir. Vestel ve Turkcell ile yapılan çalışmalar örnek olarak gösterilebilir.

Kurumiçi İnovasyon ve İnkübasyon Programları
Kurum içinden çıkan yenilikçi ﬁkirlerin ve yeni ürün geliştirme süreçlerinin doğru ve etkili şekilde
değerlendirilmesi için kurgulanan ve Girişim Fabrikası tarafından yönetilen programlardır. İnovasyon
süreci, mevcut iş yapış yöntemleri ile yeni pazarlar yaratarak, yeni iş modellerini deneyerek hangi iş
modelinin doğru ve yeni müşteriler yaratacağını bulmaktır. Bu noktada etkin bir değerlendirme
süreci için ﬁkirlerin hangi yöntemler ile değerlendirilmesi, süreçlerin nasıl tasarlanması ve
yönetileceğinin detayları bu program içinde yer almaktadır. Örnekleri Borusan Lojistik ve STFA ile
yapılan programlardır.

Bugüne Kadar Neler Yaptık?
Girişim Fabrikası 2013 yılı içerisinde gerçekleştirdiği toplam 113 etkinlik ile yaklaşık 3000 kişiye
ulaştı. Üniversite ziyaretleri, eğitimler, konuşmalar, mentorluk etkinlikleri, tanıtım etkinlikleri,
konferanslar ve bootcamp’ler olarak çeşitlilik gösteren etkinlikler ile Türkiye’de Bursa, Ankara,
Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Trabzon ve Dünya’da Londra, Yunanistan, Suudi Arabistan
ve Budapeşte’de girişimciler ile beraber çalışıyor.
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Girişim Fabrikası bir Özyeğin Üniversitesi markasıdır.

