
İYTE GİRİŞİM TOPLULUĞU

‘’Girişimin Temeli Gelişimdir!’’



İYTE Girişim Topluluğu İzmir’in teknoloji üssüne yakışır bir 
‘’girişimcilik’’ topluluğu olmaya kara vermiş ve öncelikle İzmir 

Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir ve ardından Türkiye’nin 
girişimcilik ekosistemine yüksek teknolojiler ve hayatı daha 

keyifli hale getiren sosyal amaçlı tekno-girişimciler 
yetiştirmeyi amaç edinmiş ve bugüne kadar İzmir Teknopark 
Ön Kuluçka Merkezi bünyesine bünyesinden çıkan girişimler 

ile katkıda bulunmuştur.

BİZ KİMİZ?

girisim.iyte.edu.tr



Ekibimiz; yönetim kurulu, danışma kurulu, ekip başkanları, asil ve normal üyelerden 
oluşmaktadır. İskeleti oluşturan yönetim kurulu her yıl değiştirilmeye ve arkasından 
gelenleri yerine yetiştirmeye çalışmaktadır. Günümüzde 1 başkan, 2 yönetim kurulu 
üyesinden oluşmaktadır. Danışma kurulumuz; asla bırakamadığımız eski başkan ve yönetim 
kurullarımızdan bize hala kanat kol germek isteyen kişilerle her yıl artmaktadır. 

girisim.iyte.edu.tr

EKİBİMİZ

Biz bir ekip, bir takım olarak bir fark yaratmaya çalışıyoruz. Yetiştirdiğimiz mühendis, 
bilim adamlarını girişimci olmaya teşvik etmeye çalışıyoruz. Sadece şirketini kurarak 

değil yeri geldiğinde bir kurumda ülkemize yepyeni bir teknoloji getirmeye cesaret 
edecek ‘‘Patron, benim bir fikrim var!’’ diyecek büyümüş de küçülmüş mühendis 

adayları getiriyoruz.



Girişim Topluluğu yönetim kurulu üyeleri yıl boyunca yeni ve asil üyelerine 
yalın kanvas, patent, ekip yönetimi gibi konularda eğitim vermektedir. 
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NELER YAPIYORUZ ?

Kuluçka merkezinin sürekliliğinin takibi konusunda Teknopark İzmir’e 
yardım etmekle birlikte, girişimcilik konusundaki etkinliklerin düzenlemesi 
ve planlanması konusundaki komitede 1 danışma kurulu, 1 yönetim 
kurulu ve başkan olmak üzere 3 üyemiz bulunur. 

Girişim Topluluğu yönetim kurulu ve ekip başkanları topluluk eğitim 
sponsorumuz ve topluluk koçumuz Zeynep Akçasız’dan kişisel gelişim 

eğitimleri ve bireysel koçluk hizmeti de almaktadır.



Savunma Sanayii ve Havacılık Paneli
Rektörümüzün ve okul yönetimimizin de desteklediği bu etkinlikte konuklarımız dinleyicilere milli projeleri anlattı. Sektörün

geleceğine yönelik bir panelle etkinliğimiz son buldu. Böylece katılımcılar sektöre atıldıklarında ne ile karşılaşacaklarını ve 
ülkemizin yerel proje pazarında değer gören projeleri görmüş oldular. Bu etkinliğimizde oturumdan oturuma değişmek kaydı 
ile yaklaşık 400 kişilik bir katılım olmuştur.

Etkinlik detayları için: http://sshp.iyte.edu.tr/

Kimya Zirvesi
Genç girişimci ekosisteminin odağı olan elektronik ve yazılım sektörlerinin dışına çıkarak önemli bir çoğunluğa sahip olan 

pozitif bilimler üzerine yöneldiğimiz bu etkinliğimizde kimya sektörü odaklı olmak üzere sektörle ilgili öğrencileri bir araya 
getirip araştırma geliştirme ve inovasyon çalışmalarının onlara anlatılmasını sağladık. Konuşmacı olarak çok büyük şirketlerin 
AR-GE departmanlarından kişiler, CEO’lar ve fütüristleri davet ettik. Etkinliğimiz ile okulumuzdan 150 öğrenciye ulaşmayı 
başardık ve etkinlik sonunda ‘’Ben de girişimci olmak istiyorum’’ diyen öğrencilerin varlığı hepimizi motive etti. 

Etkinlik detayları için: http://kimyazirvesi.iyte.edu.tr/

Geçmiş yıllarda yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz etkinlikerimiz:
• Savunma Sanayii ve Havacılık Paneli
• Kimya Zirvesi
• Experience Line
• Sektörün Girişimcileri
*Diğer etkinlilerimize http://girişim.iyte.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

GEÇMİŞ ETKİNLİKLERİMİZ
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Sektörün Girişimcileri
Farklı sektörlerin günümüzdeki gelişmeleri, kurumlarda gerçekleştirilen girişimleri ve inovasyon çalışmalarını ele almış 

büyük bir etkinliktir. Etkinlik sırasında verilen aralarda, etkinlik öncesi ve sonrası düzenlenen networklerde, firmaların kurduğu 
stantlarda öğrenciler staj, network ve tecrübeli kişilerden bilgi sahibi olma imkânı bulur, firmaların da deneyimlerini 
öğrencilere aktarması hedeflenir. Gelecek zamanalarda da farklı sektörleri konu alarak bu etkinliğimize devam etmeyi 
planlamaktayız.

Etkinlik detayları için: http://sektorungirisimcileri.iyte.edu.tr/

Experience Line
Yılda 2 kez gerçekleşen bu etkinliğimizde İYTE mezunu olup kendi girişimlerini kurmuş ve yıllardır piyasaya sıkı sıkı tutunmuş 

kişilerin okulumuza gelip topluluğumuz öncülüğünde İYTE öğrencilerine tecrübelerini anlatmalarını amaçladık. Öğrenciler ve 
karşılarındaki kişilerin de bir zamanalar onların oturduğu sıralara oturduğunu bildiklerinden olacak ki samimi bir sohbet 
ortamı oluştu, etkinlik sonunda öğrenciler ve davetliler arasında network ortamı sağlandı.

GEÇMİŞ ETKİNLİKLERİMİZ
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Genç Beyinler Yeni Fikirler
Bu etkinlikte topluluk olarak gönüllü olduk ve alanda iş gücü sağladık. Etkinliğin yönetiminde ve düzeninde yer alan ekibimize 

Teknopark İzmir tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Ayrıca bu etkinlikte bir ekip arkadaşımız projesi ile dereceye girerek 
birincilik ödülüne layık görülde.

Hack’n Break
Hack’n Break Türkiye’nin ilk açık inovasyon kampıdır. İlki 2016 yaz döneminde yapılan bu kamp yaz dönemlerinde yapılmaya devam 
etmektedir. 2016’da etkinliğin başlangıcından itibaren topluluğumuz alanda gönüllü çalışma yapmış ve etkinliğin gerçekleşmesinde
büyük rol oynamıştır.

Etkinlik detayları için: http://hacknbreak.com/

Tech’n Roll
Tech’n Roll İzmir Teknopark tarafından düzenlenen bir teknoloji kampıdır. Etkinlik ilk kez 2018 yaz döneminde yapılmıştır.Etkinlikte
topluluğumuz alanda gönüllü çalışma yapmış ve etkinliğin gerçekleşmesinde rol oynamıştır. Gerçekleşen bu etkinlikte topluluğumuz
İYTE IEEE ve İYTE İnovasyon Topluluğu ile beraber çalışmalarda bulunduk.

Etkinlik detayları için: http://www.technroll.com.tr/

GEÇMİŞ ETKİNLİKLERİMİZ
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University4Society
University4Society, Türkiye’deki bir öğrenci kulübü tarafından çıkarılan ve dünya genelindeki kampüslere franchise

verilebilecek il girişimcilik ve inovasyon etkinlğidir. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen University4Society Türkiye’deki kampüslerde 
girişimcilik etkinlikleriyle ilgilenen topluluklar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu yıl İYTE kampüs temsilcisi olarak İzmir
İstanbul gibi diğer şehirlerden gelen 21 ekip ve 100’ün üzerinde katılımcıya İzmir Teknopark’ınkuluçka merkezinde dolu dolu 
bir etkinliğe ev sahipliği yaptık ve en iyi 3 iş fikri, kampüsümüzdeki yarı finalden geçerek Ankadara’da gerçekleşecek finale 
katılma hakkını kazandılar.

BU YIL İÇERİSİNDDE YAPTIĞIMIZ ETKİNLİKLER
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