
 

GÜNEY EGE GİRİŞİMCİ YATIRIMCI BULUŞMALARI 

“Fikirler Yatırıma Dönüşüyor” 

 

Amaç 

Güney Ege Bölgesi’ndeki yenilikçi ve teknoloji odaklı iş fikirlerini yatırımcılarla buluşturarak 

bölgede girişimcilik kültürünün geliştirilmesi yoluyla girişimcilik ekosistemini canlandırmak. 

Kapsam 

Güney Ege Girişimci Yatırımcı Buluşmaları organizasyonu kapsamında girişimci, mentor ve 

yatırımcılar bir araya getirilerek ekosistemi oluşturan taraflar arasındaki bağlantıların 

kuvvetlendirilmesi, ticarileşme potansiyeli yüksek iş fikirlerine finansman olanağı sunulması 

hedeflenmektedir. 

Kimler Katılabilir? 

Girişimci; 

 İş Fikri uygulanabilir olgunluğa erişmiş şirketler, 

 İş Fikri uygulanabilir hale gelmiş ancak henüz şirketleşmemiş potansiyel girişimciler  

Yatırımcı; 

 Yenilikçi ve teknoloji odaklı iş fikirlerine yatırım yapmak isteyenler 

Katılım Koşulları 

Fikri ve sınaî haklar kapsamında bütün yasal sorumluluk fikir sahibine aittir. Organizasyon 

kapsamında sunulacak olan projeler hakkında üçüncü şahıslar ve taraflar hakkında fikri ve 

sınai hak ihlali nedeniyle açılabilecek kanuni ve hukuki süreçler ile davalar ve yasal takipler, 

organizasyona başvuruda bulunmuş fikir sahibi tarafından üstlenilecektir. Bu konuda etkinliği 

düzenleyen kurumun hukuken sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu hususta etkinliği 

düzenleyen kurumun 3. kişiler tarafından yöneltilen talepler nedeni ile doğması muhtemel 

tüm zararlar ilgili katılımcı tarafından tazmin edilecektir. 

Organizasyona Sanayi, Bilişim ve Elektronik, Enerji, Tarım, Sağlık vb. kategorilerde katılım 

sağlanabilir. 

Her katılımcının bir dönemde bir adet iş fikri sunma hakkı vardır. 

 

 



 
Başvuru 

Organizasyona www.geka.gov.tr adresinde bulunan “Başvuru Formu” doldurularak online 

şekilde başvuruda bulunulacaktır. Ön elemeyi geçen iş fikirleri Ajans web sitesinde ilan 

edilecektir. 

İş Fikirlerinin Ön Değerlendirilmesi 

İlk değerlendirme online olarak gönderilen “Başvuru Formu” üzerinden yapılacaktır. 

İş fikirlerinin uygulanabilirliği, rekabet potansiyeli, uygulama kolaylığı, verilerin tutarlılığı, iş 

fikrinin özgünlüğü ve yeniliği, pazar potansiyeli, finansal getirisi konularını Güney Ege 

Kalkınma Ajansı tarafından oluşturulan bir komisyon değerlendirecektir. 

Ön Değerlendirmeyi geçen iş fikri sahiplerine İş Modeli Hazırlama, Pazarlama, Finans ve 

Yatırımcılara iş fikirlerini sunma hususlarında danışmanlık sağlanacaktır. 

Ön değerlendirmeyi geçemeyen iş fikirleri daha sonraki dönemlerde revize edilerek başvuru 

yapabileceklerdir. 

Demoday 
 
Ön Değerlendirmeyi geçen en fazla 10 iş fikri sahibi Denizli, Aydın ve Muğla illerinden 
katılacak yatırımcılara sunum yapacaktır. Sunumlar 10 dakikalık anlatım ve 5 dakikalık soru-
cevap şeklinde gerçekleştirilecektir. Bu sunumlarda amaç, hem fikirleri etkili bir şekilde karşı 
tarafa aktarabilmek hem de yatırımcıların sorularını kısaca yanıtlayabilmektir. Yatırımcılar 
tarafından sunumların iş fikri ile tutarlılığı, hazırlayan kişinin iş fikri ve projesine hâkimiyeti, 
fikrin ekibi, iş fikrinin pazarı, finansal gereklilikleri ve bunun gibi hususlar değerlendirilecektir. 
 
Ayrıca ön değerlendirmeyi geçen diğer girişimciler etkinlik günü kendilerine tahsis edilmiş 
stantlarda yatırımcılar ile görüşmeler yapabileceklerdir. 
 
Organizasyon Takvimi 
 

1 Haziran 2016 Programın İlanı 

01-17 Haziran 2016 Girişimci Başvurularının Alınması (online) 
18-23 Haziran 2016 Başvuruların Değerlendirilmesi – Sonuçların Duyurulması 

24-29 Haziran 2016 Girişimcilere Danışmanlık Hizmeti Sağlanması 
30 Haziran 2016 Demoday 

 
Düzenleyen Kuruluşlar 
 
Güney Ege Kalkınma Ajansı 

Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. 

TİM-TEB Girişim Evi 

http://www.geka.gov.tr/

