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Giriş
İzmir iStart Akademisi (C6), YASAR ÜNİVERSİTESİ (aşağıdaki YU'da) tarafından düzenlendi. 17-21 Eylül 2018
tarihleri arasında İzmir'de bulunan YÜ Selçuk Yaşar Kampüsü'nde ağırlandı. Akademi'nin 14 katılımcısı vardı.
4. iStart DEP Akademisinin İlgi Çağrısı, Agro-İş Değer Zinciri Dijital Uygulamalarına vurgu yaptı. Bununla birlikte,
bu alan dışındaki fikirler Akademi'ye kabul edildi.
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.
Öğretim ve mentorluk yönleri için haftada iki dış işbirlikçi yer alırken, takımlara koçluk da etkinliğe katılan proje
ortakları tarafından sağlandı.
Tüm takımlar belirli araçlarla (örneğin, iş modeli tuvali, bütçe, fikir desteği) çalıştı ve akademinin son gününde
fikirlerini ve ekiplerini uzman bir panelin önünde sundu.
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Zaman Çizelgesi
Akademi Çağrısı, 25 Haziran 2018'de iStart'ın internet sitesinde Yasar Üniversitesi tarafından duyuruldu. Etkinlik,
daha geniş bir alandan ulaşılabilecek yerel paydaşlara (diğer tüm üniversiteler ve Bilgi ve Teknoloji Transfer
Ofislerine) gönderilen e-postalar aracılığıyla da duyuruldu. İzmir’de irtibata geçilen üniversiteler aşağıda
sıralanmıştır:
• Yaşar Üniversitesi
• Ege Üniversitesi (İzmir)
• Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)
• İzmir Teknoloji Enstitüsü
• İzmir Ekonomi Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi de bunlara
dahildi.
İlk zaman çizelgesi şuydu:
• 25.06.2018: Akademi Çağrısı
• 29.08.2018: Son başvuru tarihi
• 30 / 08-04 / 09/2018: Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi
• 05.09.2018: Katılımcı onayı
• 17.09.2018: Akademinin başlangıcı
• 21.09.2018: Son akademi günü - En iyi takımların değerlendirilmesi ve seçimi
İzmir'deki dini bayram nedeniyle, son başvuru tarihi 10/09/2018 tarihine kadar uzatılmış ve katılım onayının
verilmesi de 11/09/2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

Başvuru ve Seçim Süreci
Başvuru süreci için F6S platformu, Akademi katılımcılarıyla yapılan anketler için google docs anketleri anket
cevaplarının toplanmasında kullanım kolaylığı ve etkinlikleri nedeniyle kullanılmıştır.
Başvuru dokümanı, aşağıda yer alan kişisel, demografik ve arka plan bilgilerini içeriyordu:
•Ad
•Soyad
•Şehir
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•Ülke
•Doğum tarihi
•Cinsiyet
• Ülke
•Telefon numarası
•E-posta adresi
•Daha önce herhangi bir Startup eğitim atölyesine / akademisine katıldınız mı? Eğer öyleyse, hangisi?
Aşağıda yer alan bazı eğitim verileri de istenmiştir:
• Akademik / Okul Kurumu
• Beklenen Derece
•Çalışma alanı
Son olarak, motivasyon, girişimcilik yetileri ve iş fikirleri de istendi:
•iStart İzmir Akademisi'ne neden katılmak istiyorsunuz?
• Akademi sırasında geliştirmek istediğiniz bir iş fikriniz var mı? (Evet ise, fikir tanımına ihtiyaç vardı)
•iStart İzmir Akademisi'ni (facebook, twitter, arkadaş, üniversite veya lise, web tarayıcısı ...) nasıl duyduğunu
söyler misiniz?
Organizatörler başvuru sahiplerinin profillerini ve başvurularını genel bir resmini çizerek en uygun adayları seçti.
Toplamda 40 başvuru vardı. Temel seçim kriterleri, gerekli tüm soruları doldurmak ve verilen verinin
başvurusunu, kalitesini ve zenginliğini, motivasyonu ve girişimci ruhunu görebilmekti.
Seçim sürecinden sonra, seçilen her adayın akademiye katılımdaki uygunluğunu kontrol etmesi için çağrıldı. 30
öğrenci seçildi ve katılımlarının doğrulanmasına rağmen akademiye sadece 14 kişi katıldı.

Katılımcılar
iStart Izmir akademi toplamda 14 katılımcıyla gerçekleşti.
Tüm öğrenciler (% 100) Türktü. Ege Bölgesi üniversitelerinde eğitim görmekteydiler. Ayrıca, tüm öğrenciler (%
100) bir lisans derecesi tamamlamak üzere okuyorlardı.
Katılan öğrencilerin özellikleriyle ilgili daha fazla bilgiyi aşağıdaki grafiklerinde bulabilirsiniz:
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Cinsiyet Dengesi
Gender
Female

Count
4

Male

10

Female

Male

Yaş Dağılımı
Age

Count

17-22

10

23-25

3

26-30
30-35
>36

1

Eğitim Seviyesi
Field of Studies
Technology/
Engineering

Count
12

Business

0
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Other

2

Mekan
İzmir’deki 4. DEP Akademisi, YASAR ÜNİVERSİTESİ’nde ev sahipliği yaptı. Akademi, C Binası'nda, Selçuk Yaşar
Kampüsü'ndeki iki derslik sınıfında, etkinlik için elverişli bir şekilde düzenlenmiştir, böylece öğrencilerin gruplar
halinde çalışabilmesi sağlanmıştır. Ek olarak, öğrencilere sunum hazırlıklarına yönelik daha küçük sınıflar da
tahsis edilmiştir.
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Gündem
Akademinin ilk günü, belirlenen prosedürlere ve genel programa odaklanan Akademinin kısa bir tanıtımıyla
başladı. Sabah hemen ekipler kuruldu ve tüm süreç boyunca Akademi'nin profesyonel danışmanları Neşen Yücel
ve Patrick Bosteels'e eşlik etti. Takımlar oyun oynadı ve bir vaka çalışmasının sunumunu izledi, genç bir girişimci
kendi girişimi olan MENTAL SEGMENT'i sundu, soruları cevapladı ve öğrencilerle kişisel deneyimlerini tartıştı.
Aynı gün öğleden sonra 6 takım kuruldu ve iş fikirlerini geliştirmek için çalışmaya başladı.
Öğleden sonra, iStart’ın VLE platformu, proje koordinatörü tarafından kısa bir süre içinde katılımcılara sunuldu.
Effi Staiou, VLE platformunun akademi boyunca nasıl kullanılabileceğini açıkladı. Katılımcılardan, platformu
dörtlü sarmal paydaşlarının daha geniş kitlelerine sunmaları için, sonraki günlerde ve 21/9/2019 Perşembe günü
gerçekleşecek olan etkinlik sırasında platformu test etmeleri ve geri bildirimde bulunmalarını istedi.
Yine öğleden sonra, mentorlar değer önerisi ve iş modeli kanvasının kullanımını anlattılar. Teorik bölümden
sonra ekipler değer önerilerini 3 dakika içinde sunmaya çalıştılar.
İkinci gün, Akademi mentorları FİKİR'den DOĞRULAMA ve sonrasında PAZAR seviyesine geçme süreci üzerine bir
eğitim verdi. Odak nokta katılımcılara iş fikirlerinin uygulanabilirliği (teknik, ticari, yasal vb.) hakkında
düşünmeleri ve bir tasarım süreci başlatmaları (örneğin, çözmekte oldukları problem nedir, müşterileri kimler,
kullanıcılar kim) , vb). Konusunda bilgi vermekti. Amaç, ekipleri sokaklara vurma ve fikirleri hakkında geri bildirim
alma konusunda rehberlik etmekti. Doğrulama pratikte gerçekleşeceği için teorik iş fikri oluşumu ve geçerliliği
dersinin ardından, öğrenciler hipotezlerini test etmek ve piyasada geri bildirim almak için sorulacak soruları
ekipleriyle birlikte çalıştı.
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Öğleden sonra, öğrenciler fikirlerini test etmek için üniversiteden çıkmak insalara fikirlerini sorarak doğrulama
yapmak, araştırma yapmak konusunda serbest bırakıldı. İkinci gün üzerinde çalışılan fikirler ve iş modeli tuvali
ile sona erdi.
Üçüncü gün, bir önceki güne ait çalışılan konulara odaklanıldı: fikir açıklaması, yalın kanvas, fikir doğrulama ve iş
kavramı. Sonra teorik ders, piyasadaki tanımlamaya odaklandı. Bazı ekipler Akademi sırasında fikirlerini ortaya
koymuş ve rekabet günü yaklaşırken, önceki materyali güncellemek ve en yeni iş odağıyla aynı hizaya getirmek
zorunda kalmıştır.
Tüm ekiplerin Perşembe günü sahalarını test etmeye hazır olması için saha çalışmasıyla ilgili başka bir teorik ders
daha verildi.
Öğleden sonra teorik ders, finansman yönlerine odaklandı (nasıl bütçe çekileceği, bir başlangıcın nasıl finanse
edileceği), ardından gruplar, mentorlar ve koçların yardımıyla mali konularda çalıştılar. Gün sonunda fikirler
bütçeleme ile sona erdi.
Dördüncü gün sadece sunumlara odaklanıldı. Bütün ekipler her ekibin sunumundan sonra soru-cevap seansıyla
diğer ekiplere katkıda bulundular. Tüm gruplar için gereken standart, tüm sunumu 3 dakika içerisinde
anlatmaktı.
Bu ortak deneyimden sonra, her grup kendi sunumunu güncellemek / çalışmaları geliştirmek için çalışmaya
başlarken, mentorlar her grupla birlikte yorum ve öneri sağlamak için özel bir sunum oturumu yapmak için
çalıştılar. Bu döngü gün içinde 3/4 kez yapıldı.
Gün, final etkinliğine hazır final sunumlarıyla sona erdi.
Beşinci ve son gün sunum yarışına odaklandı. Jüri 5 üyeden oluşmakta olup, değerlendirme amacıyla önceki
Akademilerde olduğu gibi aynı kriterler kullanılmıştır. Jüri üyelerine özel sayfaların bir çıktısı verildi ve sahadaki
her bir takımdan ve ardından gelen QA oturumundan sonra işaretlendiler. Ekipler izleyicilerin önünde
sunumlarını tamamladılar ve tüm puanlar toplandıktan sonra kazananlar açıklandı ve kapanış töreninde
katılımcıların her birine Katılım Sertifikaları verildi.
5 tam gün programı aşağıda yer almaktadır:
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iStart : Izmir Academy 2018 - YASAR University

9.30 - 11.00
BREAK

11.15 - 12.00

MONDAY. SEPTEMBER 17th

TUESDAY. SEPTEMBER 18th

WEDNESDAY. SEPTEMBER 19th

THURSDAY. SEPTEMBER 20th

INTRODUCTION
OVERVIEW OF THE ACADEMY
ISTART PLATFORM

Idea/Business Model validation
Market Segmentation
Competitors

THE MARKET
TAM SAM SOM.

HOW TO PITCH

IDEAS PRESENTATION &
PERSONAL SKILLS PRESENTATION

HOW TO GO OUT ON THE STREETS.
THE MOM'S TEST

BEST TEAM SELECTION

AWARDS CEREMONY AND EVENT
CLOSURE
FIRST PITCH. VALUE PROPOSITION

14.00 - 15.OO
15.00 - 16.00

Teamwork and Coaching

TEAM CREATION

12.30 - 13.00
LUNCHTIME

Lunch included
VALUE PROPOSITION

Idea/Business Model validation
Market Segmentation
Competitors

PITCHING COMPETITION

FEEDBACK FROM THE MARKET.
TEAMWORK AND COACHING

WORK IN PAIRS TO TEST QUESTIONS
12.00 - 12-30

FRIDAY. SEPTEMBER 21st

OUT IN THE STREETS

Progress Report Presentation
Lunch included

Lunch included

Budgeting and Forecasting / Raising
Capital

Pitch dry run

Teamwork and Coaching

Teamwork and Coaching

Teamwork and Coaching

Teamwork and Coaching

Idea Crash-Test (Pivoting) &
Budgeting

Pitch deck

Pitches and Winners

15.00 - 16.30 MULTIPLIER EVENT
focus on VLE PLATFORM
PRESENTATION

EVALUATION COMMISSION

Lunch included

16.00 - 16.30
BREAK
16.45 - 18.00

OUTCOME OF THE
DAY

Teamwork and Coaching

Teams with Ideas, Canvas and Desk
Research

Refined Idea & Canvas

Mentörler
İzmir'deki 4. DEP Akademisi, akademiye tamamen kendini adamış iki profesyonel danışmandan oluşuyordu.
Mentorlar, girişimcilik eğitimleri ve yeni başlayanlar mentorluğu alanındaki önceki deneyimlerine dayanarak
seçildi. Mentorların kısa özgeçmişleri aşağıda bulunabilir:
Neşen Yücel, Boğaziçi Üniversitesinden Mütercim Tercümanlık ve ABD West Georgia Eyalet Üniversitesi'nden
MBA ile Master, danışman ve danışmandır. Neşen, ürün yönetimi, pazarlama ve iletişim konularında
uzmanlaştığı Türkiye bankacılık sektöründe büyük deneyime sahiptir. Minerva Marketing Design &
Consultancy'nin kurucusudur ve uluslararası projelerin pazarlama, iletişim ve yerelleştirilmesine odaklanmıştır.
Ayrıca, Startup Weekends, Hackathon'lar düzenleyen ve geniş çapta atölye çalışmaları sunan, girişimciler ve
yatırımcılar için bir topluluk oluşturucu olan Stage-Co'nun kurucu ortağıdır.
Patrick Bosteels, bir baş bağlayıcı, kıdemli danışman ve danışman ve aynı zamanda bir seri girişimcidir. Tutkulu
bir yaratıcı olan Patrick, hiçbir zaman kurumsal hayatın tadını almadı. Belçika, Gent'teki Güzel Sanatlar
Akademisi'nin bir fotoğrafçısı, sinema ve ekran yazıcısı olması. Patrick ilk meslek yıllarını video prodüksiyonları ve
televizyon için serbest çalışan olarak geçirdi. Çok geçmeden ilk şirketi tarafından takip edildi ve önümüzdeki 30
yıl içinde daha birçokları geldi. Türkiye'de istanbul'a indi; köklerini ve beklediği zorlukları, Stage-Co'yu kurucu
ortaklar olarak kurarak, yeni başlayanlar, iş dünyası ve VC'ler için danışmanlık ve atölye çalışmaları yapmaya
odaklanarak bulduğu yer.
Akademi boyunca, mentorların yanı sıra, etkinliğe katılan proje ortaklarının üyeleri, öğrenci ekipleriyle birlikte
çalıştı ve onlara tüm süreç boyunca koçluk ve mentorluk danışmanlığı yaptı.
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• Effi Staiou - Yaşar Üniversitesi
• Emrah Tomur - Yaşar Üniversitesi
• Levent Kandiller - Yaşar Üniversitesi
• Ayşe Şen - Yaşar Üniversitesi
• M. Cristina Porta - Sviluppo Como - ComoNExT
• Jorge Pimenta İstituto Pedro Nunes
• Fátima Matias İstituto Pedro Nunes
• Dimitris Bibikas - Güney Doğu Avrupa Araştırma Merkezi
• Theologos Prokopiou - i4G
• Chloe Kuder - EBAN

Sunum Yarışması
Akademinin son gününde bir Sunum Yarışması düzenlenmiş ve ekiplerden girişimcilik projelerini sunmaları
istenmiştir. Jüri, dörtlü sarmal karışımını temsil eden beş üyeden oluşuyordu:
Prof.Levent Kadiller - Yaşar Üniversitesi, Girişimcilik ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcısı
Ayşe Şen - Yaşar Üniversitesi - Yaşar Üniversitesi Miverva Kuluçka Merkezi Sorumlusu.
Dr. Orkun Karabaşoğlu - Endüstri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi ve Girişimci, Yaşar Üniversitesi
Maria Cristina Porta - Kuluçka ve Sviluppo Como'da Başlatma Direktörü - ComoNExT
Jorge Pimenta - Proje Yöneticisi TECBIS / IPN.
Jürinin, önceki akademilerle tutarlı şekilde sahadaki ekipleri işaretlediği kriterler aşağıdaki gibidir (0-5 ölçeği)
1. Güçlü veya zayıf bir iş modeli var mı?
2. Zayıf veya güçlü bir rekabet avantajı var mı?
3. Ele alınacak önemli bir pazar büyüklüğü var mı?
4. Teknik açıdan bakıldığında, bu ürün / çözüm mümkün mü?
5. Takım geçmişi ve becerileri işletme projesinin gelişimi ile eşleşiyor mu?
6. Projenin finansal olarak uygulanabilir olma potansiyeli nedir?
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7. Sunumun kalitesi nasıl?
Takımlara sunum formatı verildi ve uygun şekilde doldurmaları için yardım edildi. Her takım yaklaşık 3 dakika için
fikirlerini sunarken, jüriden gelen soru-cevap oturumu takım başına yaklaşık 5 dakika sürdü. Her jüri üyesi her bir
takımı yedi kritere göre 0 ila 5 arasında bir puanla değerlendirdi. Tüm puanlar seçildi ve bir excel sayfasına
transfer edildi. İşaretler organizatörler tarafından iki kez kontrol edildi ve en iyi 3 takım seçilerek açıklandı.
Tüm jüri üyeleri sunumun kalitesinden ve ekiplerin karmaşık kavramları birkaç dakika içinde özetleyebilmesinden
etkilendi.
Ekiplerin bilgileri aşağıda yer almaktadır:
• 4YOU: Yeni taşındığınız yerde bilmeniz gereken her şeyi öğrenmenize yardımcı olan bir uygulama.
• Carg.Opps.App: sosyal ticaret şirketleri için bir depo ve lojistik yönetimi uygulaması.
• Konuşalım: danışmanları / yatırımcıları desteklemeyi amaçlayan mentörlerle / girişimcilerle bağlamak için bir
platform.
• TickTown: Size en yakın kültürel etkinlikleri keşfetmek, en sevdiğiniz sanatçıları izlemek ve takip etmek ve
10'dan fazla farklı satıcı girişimciliğinden en ucuz biletleri bulmak için bir uygulama.
• TheSollutionTree: üretim şirketleri için ücretsiz endüstri mühendisliği danışmanlık hizmetleri sunan bir
uygulama.
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İlk 3 girişimcilik fikri, TickTown, EcoElectricVehicle ve Carg.Opps.App oldu. YASAR Üniversitesi Kuluçka
Merkezi'nin üç kazanan takıma verdiği ödüller şunlardı:
- 3 aylık ön inkübasyon
- 12 aylık inkübasyon süresinin uzatılması ve
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- finansal destek için ücretsiz danışmanlık (devlet destekli programlar ve / veya iş melekleri)
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