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1. Giriş 
Coimbra iStart Academy, IPN tarafından düzenlendi. 31 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında Portekiz Coimbra'da 

ağırlandı. Akademide 28 katılımcı vardı. 

Coimbra iStart Academy, Akıllı Lving'te vurguladı: 21. yüzyıldaki yaşam, bağlantıda kalmak, akıllı yaşamak ve 

parmaklarınızın ucunda bilgilerin sorumluluğunu almak anlamına gelir. 

Genel yapı etkileşimli derslere, takım çalışmasına ve mentorluğa odaklandı. Sunumlar her günün erken saatlerinde 

yapıldı ve ekiplerin ve mentorların birbirleriyle çalışmalarına izin verildi. Program, katılımcıları yalın başlangıç 

süreci boyunca (fikirden onaylamaya, eksiltmeye ve adım atmaya) yönlendirmek için tasarlanmıştır. 

Tüm takımlar belirli araçlarla (örneğin, iş modeli tuvali, bütçe, fikir desteği) çalıştı ve akademinin son gününde 

fikirlerini ve ekiplerini uzman bir panelin önünde sundu. 

2. Zaman Çizelgesi 
 

Coimbra iStart Academy'nin çağrısı 1 Ekim 2017'de duyuruldu. İstart projesi ve akademi, özellikle Mühendislik, 

İşletme ve Ekonomi derslerinde Coimbra Üniversitesi ve Politeknik öğrencilerine sunuldu. Ayrıca çeşitli öğrenci 

derneklerinin temsilcileri ve Girişimci sınıf profesörleri ile toplantılar yapıldı. 

Zaman çizelgesi şuydu: 

- 10/10/2017: Başvuru Çağrısı 

- 25/10/2017: Son başvuru tarihi 

- 27/10/2017: Seçilmiş adaylarla iletişim 

- 31/10/2017: Akademinin başlangıcı 

- 04/11/2017: Son akademi günü - En iyi takımların değerlendirilmesi ve seçimi 

3. Başvuru ve Seçim Süreci  
Başvuru seçim süreci için Google Formlar üzerinden başvuru yapılması öngörüldü. Özel bir form oluşturuldu ve 

potansiyel katılımcılar iStart Coimbra Akademisi'ne online olarak aşağıdaki bağlantıdan başvurabilirler: 

https://goo.gl/forms/G43JRKBn2iRIBYP93 

Başvuranlar, akademi ile ilgili bazı genel bilgileri aşağıdaki linklerde görebilirler: 

IPN web sayfası: https://www.ipn.pt/noticias/noticia/2302?uri=%2Fnoticias%3Ftema%3D6&a=2302 
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IPN sosyal medya: 

https://www.facebook.com/institutopedronunes/photos/a.398970132609.186826.102082602609/1015474812

9412610/?type=3&theater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru süreci, aşağıdaki gibi kişisel, demografik ve arka plan verilerini içeriyordu: 

- Ad 

- Soyad 

- Menşe Şehri 

- Ülke 

- Doğum tarihi 

- Cinsiyet 

- Uyruk 

- Telefon numarası 
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- E-posta 

- Daha önce herhangi bir Startup eğitim akademisine veya çalıştayına katıldınız mı? Eğer öyleyse, hangisi? 

Aşağıdakiler gibi bazı eğitim verileri de istenmiştir: 

- Akademik derece 

- Çalışma alanı 

- Eğitim kurumu 

Son olarak, motivasyon, girişimci sürüş ve iş fikirleri de istendi: 

- Neden iStart Academy'ye katılmak istiyorsunuz? 

- Akademi sırasında geliştirmek istediğiniz bir iş fikriniz var mı? 

- Bir önceki soruda evet cevabı verdiyseniz, lütfen fikrinizi kısa bir paragrafta açıklayın. 

- Lütfen bize iStart Coimbra Academy'den nasıl haberdar oldunuğunuzu belirtin. 
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Figure 1 A screenshot of the application form 
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Figure 2 A screenshot of the application form 
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Toplamda 70 başvuru vardı. Temel seçim kriterleri, sağlanan verilerin kalitesi ve zenginlikleri, motivasyon ve 

girişimci güçlüydü. 

4. Katılımcılar 
Toplamda 28 katılımcı vardı. 
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Cinsiyet Dengesi 

 

 

 

Yaş Dağılımı 
Katılımcıların yaş ortalaması 23,5 idi. 

 

 

Male
61%

Female
39%

Gender ditribution

2

6

5

3

4

1

2

1 1 1 1 1

0

1

2

3

4

5

6

7

19 20 21 22 23 24 25 26 31 33 35 38

Age distribution
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Eğitim Seviyesi 
 

 

 

5. Mekan  
Akıllı Yaşam binasında gerçekleşen Coimbra Akademisi, Instituto Pedro Nunes (IPN) 'da ağırlandı. Akademi, 

hareketli masaları ve iki projektörü olan özel bir açık alanda (yani Çok Amaçlı Oda) düzenlenmiştir. 
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Figure 6 Education level chart 
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6. Gündem 
Akademinin ilk günü, ilgili prosedürlere ve genel programa odaklanan Akademi kısa bir tanıtımla başladı. Daha 

sonra, Yalın İş Metodolojisi, girişimcilik dinamikleri ve İş Modeli tasarımının danışmanlardan kapsamlı bir sunum 

yapıldı. Gün boyunca, ekipler organik olarak kuruldu ve tüm süreç Akademi'nin profesyonel danışmanları 

tarafından yönlendirildi. Günler takımlarla tamamlandı ve ilk fikirler belgelendi. 

İkinci gün, Akademi mentorlarının iş fikri oluşturma ve onaylama süreci ile ilgili sunumu ile başladı. Odak nokta, 

katılımcılara iş fikrinin uygulanabilirliği (teknik, ticari, yasal vb.) Hakkında düşünmeleri ve bir tasarım süreci 

başlatmaları (örneğin, çözmekte oldukları problem nedir, müşterileri kimler, kullanıcılar kimler) idi. , vb). Amaç, 

ekiplerin sokağa çıkmasını sağlayarak fikirleriyle ilgili geri bildirim alma konusunda rehberlik etmekti. Doğrulama 

pratikte gerçekleşir. Mentörlerinin yardımını alan ekipler, birincil verilerden (Coimbra sokaklarındaki potansiyel 

kullanıcılar) ve ikincil masa / pazar araştırmasından gelen geri bildirimlerini açıkladılar. Ekipler, danışmanlarının 

yardımıyla fikirlerini ilgili tuvallere belgelemişlerdir. 

Üçüncü gün, önceki malzemelerin güncellenmesine odaklandı: fikir açıklaması, yalın tuval, fikir doğrulama ve iş 

kavramı. Birçok ekip Akademi sırasında fikirlerini birkaç kez döndürdü ve yarışma günü yaklaşırken, önceki 

materyali güncellemek ve onları en yeni iş odağıyla aynı hizaya getirmek zorunda kaldılar. 

Dördüncü gün, bütçeleme ve sermaye artırma konuları işlendi. Yeni kurulan bir işletmenin farklı yönlerini 

hesaplamak, genç girişimciler için zordur. Bütçelemenin temel unsurları, katılımcılara işletme fikirleri üzerinde 

tutarlı ve ilgili hesaplamalar yapmalarına yardımcı olmak için sunuldu. Ekiplere basit bir bütçe şablonu verildi ve 

Akademi mentoru ekiplere bu şablonu uygun şekilde doldurmaları için yardım etti. Sunumlar, yatırımcıların önüne 

nasıl atılacağı ve sermaye çekecek şekilde kısa ama değerli bir rehberle sonuçlandı. 

Beşinci ve son gün sunum yarışlarına odaklandı. Jüri üyelerine (4 üyeye) takımların işaretlenmesi için özel kağıt 

çıktı verildi. Ekipler izleyicilerin önünde sunumlarını yaptı ve tüm işaretler toplandıktan sonra kazananlar açıklandı. 

Gün, yarışma sonrası mentorluk ve Akademi mentorundan gelecek adımlar duyuruları ile sona erdi. IPN Business 

Incubator, 6/4/2 aylık ücretsiz koçluk ve atma yarışmasının birinci, ikinci ve üçüncü kazananına sanal inkübasyon 

teklif etti. 
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How to pitch
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Formation
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/ Raising Capital

18.00-20.00
Howlloween Break    /  

Teamwork and Coaching
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20.00-21.30 Dinner@IPN Dinner@IPN
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iStart :Coimbra Startup Academy
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Figure 7 iStart Coimbra Academy agenda 
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7. Mentörler 
İStart Coimbra Akademisi, katılımcıları ilk günden sonuncuya koçluk eden iki yerleşik danışmana sahipti. Daha 

sonra kısa özgeçmişleri sunulmuştur. 

 

İStart ComoNExT Akademisi, akademiye tamamen adanmış profesyonel bir akıl hocası katılmıştır. 
Seçilen mentor, Coimbra akademisi sırasında da girişimcilere aynı hizmeti vermiştir. 

 
 Marco Braga Pinheiro - Londra İşletme Okulu Kıdemli Yönetici Programı (SEP69), 
Universidade Nova de Lisboa'dan Ekonomi Derecesi. Yönetim Kurulu Üyesi, B'TEN Ortağı. 

Girişimci, yatırımcı ve iş danışmanı 

Bankacılık sektöründe 13 yıl çalıştı - ABN AMRO Bank, N.V. ve Banco BPI - çeşitli yönetim 
pozisyonlarında ve 5 yıl boyunca Portekiz’in alternatif varlıkların ana hizmet sağlayıcısı olan 

CFO’da 5 yıl çalıştı. Avrupa Üniversitesinde Kurumsal Finansman ve Kamu Finansmanı 

İş stratejisi, sermaye piyasaları, yapılandırılmış finansman ve finansal modelleme konularında uzman 
 

 

Jorge Pimenta, IPN Kuluçka Merkezinde Proje Yöneticisi  
 
Kuluçka şirketlerine iş geliştirme ve finansman konusunda destek (hem risk sermayesi hem de ulusal finansman). 

8. Dış Bağlantılar 
 

İStart Academy, birkaç yerel paydaşla ilgilendi. Profesyonel akıl hocaları ve özel jüri komitesinin yanı sıra son günün 

Pitching Yarışması'nda (aşağıya bakınız) akademi, turizm kurucusu ve İlişkiler Müdürü, Touristree.eu'nun kurucusu 

Jenny Geka'yı ağırladı. Jenny, KOBİ'ler için danışman muhasebeci olarak 20 yıllık deneyime sahiptir. 2015 yılında, 

otel misafirlerini turizm profesyonelleriyle buluşturan çevrimiçi bir B2B / B2C hizmeti olan Touristree'yi kurdu. Şu 

an ilk operasyon yılında, Touristree'nin şu anda müşteri tabanında 7 oteli bulunuyor. Jenny, bir soru-cevap ve ağ 

oturumunu takiben Akademi'nin üçüncü günündeki başlangıç deneyimlerinin anlaşılır bir sunumunu sağladı. 

iStart proje ortakları, kuluçka makinesinin tesislerini ziyaret etme ve ilk aşamada kuluçka sürecine ilişkin 

deneyimler alışverişinde bulunma fırsatı buldu. 
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9. Fikir Geliştirme Süreci 
 

Akademinin ilk günü boyunca takımlar organik olarak oluşturulmuş ve tüm süreç Akademi'nin profesyonel 

danışmanları ve uzmanları tarafından yönlendirilmiştir. Katılımcılar kendilerini ya da ilk fikirlerini sundu. Fikirler / 

beceriler backboard'da mentorlar tarafından belgelenmiştir. Katılımcıların tümü favori fikirlere oy verdi. Sahipleri, 

diğer katılımcılarla birlikte 3-4 kişilik ekipler oluşturan organik ve aşamalı bir şekilde karıştırılmış fikirleri. 

İkinci gün, iş fikri oluşturma ve fikir doğrulama sürecine adanmıştır. Mentorlar, katılımcılara iş fikirlerinin 

fizibilitesini (teknik, ticari, yasal vb.) (Örneğin, çözdükleri, müşterileri kimler, kullanıcılar kimler vb.) Hakkında 

düşünmeye yönlendirmek için çalıştılar. İzlenen adım fikir doğrulama süreciydi. Amaç, takımları sokağa çıkmalarına 

ve yalın bir onaylama yaklaşımı kullanarak fikirleriyle ilgili geri bildirim almalarına rehberlik etmekti. Bu süreç ve 

mentorların yardımı, katılımcıya, ilk fikre ve kendisiyle ilgili önyargı ve önyargılara ilişkin önyargı ve önyargılara 

ilişkin riskler konusunda değerli bir farkındalık kazandırdı. Danışmanlarının yardımıyla takımlar fikirlerini ve 

takımlarını ayrı bir şablonda tarif etmiş ve iş planlama tuvalinde çalışmaya başlamışlardır. 

Toplam 8 takım / fikir oluştu. 

10. Sunum Yarışması 
Akademinin son gününde bir Pitching Yarışması düzenlendi ve ekiplerden girişimcilik projelerini sunmaları istendi. 

Jüri dörtlü sarmal karışımını temsil eden beş üyeden oluşuyordu: 

- Bay Marco Pinheiro, B´TEN'de Eğitimci ve Ortak 

- IPN-İnkübatör İcra Direktörü Bay Paulo Santos 

- Bay Nuno Ramos, mükemmel bir geri dönüş ile Danışman olarak yüksek değerli hizmetler ve Pazarlama Stratejisi, 

Satış ve Yönetiminde Tecrübeli. 

- İnşaat mühendisliği ve Coimbra Üniversitesi'nden bir şirket olan Radosys Atlantic'in kurucu ortağı Bay Paulo Pinto. 

- Yaşar Üniversitesi'nden Bayan Effie Staiou. 

Jürinin saha ekiplerini işaret ettiği kriterler aşağıdaki gibiydi (0-5 ölçek) 

- Güçlü veya zayıf bir iş modeli var mı? 

- Zayıf veya güçlü bir rekabet avantajı var mı? 

- Ele alınacak önemli bir pazar büyüklüğü var mı? 

- Teknik açıdan, ürün / çözüm uygulanabilir mi? 

- Ekip geçmişi ve becerileri işletme projesinin gelişimi ile eşleşiyor mu? 

- Projenin finansal olarak uygulanabilir olma potansiyeli nedir? 
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- Sunumun kalitesi nasıl? 

Takımlara sunum şablonu verildi ve uygun şekilde doldurmaları için yardım edildi. Her takım fikirlerini yaklaşık 5 

dakika boyunca sunarken, jüriden gelen soru-cevap oturumu ekip başına yaklaşık 10 dakika sürdü. Her jüri üyesi 

her bir takımı yedi kritere göre 0 - 5 arasında notlarla işaretlemek zorundaydı. İşaretler organizatörler tarafından 

iki kez kontrol edildi ve en iyi 3 takım seçildi ve açıklandı. 

3. HCare: 

 

2.  EZEAT: 

 

 

1.  Present4U: 
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11. Mentör ve Jürilerin Geri Bildirimleri 
 

Mentorlar, katılımcıların tüm akademi boyunca ve atma yarışmasında motivasyon ve bağlılıklarını vurguladılar. 

Tüm mentorlar gelecekteki iStart etkinliklerine ve girişimlerine katılmaya hazırdır. 

Son olarak, jüri iStart'ın katılımcı takımlar üzerindeki olumlu etkisini vurguladı; çünkü genç öğrenciler gerçek 

dünyadaki başlangıç deneyimlerini ve girişimcilik süreçlerini yakından tanıdılar. 


