
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Kaçıranlar için  

Girişim Fabrikası ve Etohum'dan 
“Erken Aşamada Yatırım ve Melek Yatırımcılık Eğitimi”  

18-19 Kasım’da! 
 

Girişimcilik ekosisteminin en önemli aktörlerinden olan ve Türkiye’nin öncü girişimcilik 
üniversitesi Özyeğin Üniversitesi, Turkcell ve Türk Ekonomi Bankası  ana iş 
ortaklığında kurulan Girişim Fabrikası ile Etohum, “Erken Aşamada Yatırım ve 
Melek Yatırımcılık Eğitimi” ni düzenliyor. 18-19 Kasım 2013 tarihlerinde İstanbul’da 
İkincisi gerçekleştirilecek olan eğitim melek yatırımcılığı teşvik ederek Türkiye’deki 
melek yatırımcıların sayısını artırmayı ve yatırımcı adaylarının bu alanda gerçek bir 
deneyim edinmelerini sağlamayı hedefliyor. Eğitimi, Avrupa Melek Yatırımcı 
Ağları’nın (EBAN) eski Başkanı ve Go Beyond Early Stage Investing’in 
CEO’su Brigitte Baumann verecek. 

Yatırımcı ekosisteminin ve Türkiye’de girişimciliğin gelişmesi için çok önemli olan 
“Erken Aşamada Yatırım ve Melek Yatırımcılık Eğitimi” nde içerik, yatırımcılar, 
yatırımcı adayları, üst düzey yöneticiler ve yatırım profesyonelleri düşünülerek 
hazırlandı.  Katılımcılara eğitim boyunca melek yatırımcılığın ve sürecin tanımı 
yapılırken, bireyleri daha aktif ve donanımlı bir şekilde yatırım yapmaya yöneltecek 
bilgi ve birikim aktarılacak. Aynı zamanda melek yatırımlarda verimliliği ve başarıyı 
artırmak için kullanılabilecek en iyi uygulamalar, modeller, anlaşmalar ve kaynaklar 
paylaşırlarken, bu bilgiler de yurtdışından tecrübeli yatırımcı örnekleri ile 
desteklenecek.  

Tarih : 18-19 Kasım 2013 
Yer : Swiss Otel Residence, Beşiktaş 
Dil : İngilizce 
 

Kontenjan 30 kişi ile sınırlıdır.  

Fiyatlandırma: 
25 Eylül – 31 Ekim arasında kayıtlar için : 1.650 TL  
31 Ekim’den sonra kayıtlar için   : 2.250 TL 
 

Basın Bülteni 
 

Kurumsal İletişim 
Beste Ersun 
0530 940 78 68 
beste.ersun@ozyegin.edu.tr 

 

http://ozyegin.edu.tr/
http://turkcell.com/
http://teb.com.tr/
http://www.eban.org/
http://www.go-beyond.biz/
http://videos.gust.com/pages/brigittebaumann
mailto:beste.ersun@ozyegin.edu.tr


 
 

 

Daha fazla bilgi ve kayıt için:  
https://new.biletino.com/Event/EventDetail?eventid=23 

İletişim için;  
Mehru Öztürk Aygül 
mehru.aygul@ozyegin.edu.tr 
0541 4264477 
 

Girişim Fabrikası Hakkında: Girişim Fabrikası teknoloji alanında yüksek 
potansiyelli, sürdürülebilir işler kurmak isteyen tekno-girişimcileri fikir aşamasından 
ürün lansmanı aşamasına kadar destekleyen iş hızlandırma programıdır. Amacı genç 
girişimcilerin bu yeni girişim maceralarındaki kaynak ve bilgi ihtiyacını karşılamak 
olan Girişim Fabrikası, Türkiye’nin öncü girişimcilik üniversitesi Özyeğin 
Üniversitesi ve girişimcileri her alanda destekleyen Turkcell ve Türk Ekonomi 
Bankası  ana iş ortaklığında, kar amacı gütmeyen bir girişimdir.  

Etohum Hakkında: Yeni ekonomi konusunda bilgi ve fikir sahibi, kendi internet 
şirketini kurmak isteyen girişimcilerle; şirketleri, yatırımcıları ve profesyonelleri bir 
araya getirmeyi amaçlayan organizasyondur. Başvuru yapanlar arasından seçilecek 
15 girişim Etohum kampına davet edilir, her konuda uzman akıl hocaları işlerini 
başlatırken bu girişimcilere koçluk ve danışmanlık yaparlar. Seçilen girişimlere 
Etohum fonundan yatırım yapılır, ofis ve diğer imkânlar sağlanır. İnternet konusunda 
yeni iş fikri olan henüz şirketini kurmamış, iş fikrini gerçekleştirmek için şirketini 
kurmak üzere olan, internet şirketini/yeni girişimi kurmuş, sermaye, yönetim, 
pazarlama ve diğer desteğe ihtiyacı olan herkes Etohum’a başvuru yapabilir. 
 

http://www.etohum.com/ 

 
 
Özyeğin Üniversitesi Hakkında 
Özyeğin Üniversitesi, yaşamla iç içe, yenilikçi, yaratıcı ve girişimci bir öğrenim merkezi olarak 
topluma hizmet vermek amacıyla Hüsnü M. Özyeğin Vakfı tarafından kuruldu. Yükselen 
mesleklerde derinlemesine bilgi sahibi, yabancı dile hâkim, iletişim ve bilgi teknolojileri 
kullanımında yetkin, uygulama becerisi olan, girişimci, çevresinde ve çalışacağı kurumlarda fark 
yaratacak bireyler yetiştirmeyi amaçlayan Özyeğin Üniversitesi, açtığı programlarda ve 
oluşturduğu akademik kadroda son derece seçici davranır. Kuruluşundan itibaren ilk üç yılda, 
Özyeğin Üniversitesi öğretim üyelerinin yüzde 60’ı dünyada ilk 100, yüzde 85’i ise dünyada ilk 
200’de yer alan üniversitelerden gelerek Özyeğin Üniversitesi’ne katılmıştır. Lisans eğitiminde 
olduğu kadar, araştırma ve lisansüstü çalışmalarda da mükemmelliğe erişmeye büyük önem 
veren Özyeğin Üniversitesi, 5 fakülte ve 2 yüksekokul çatısı altında, toplam 23 lisans 
programıyla eğitim vermekte; Çekmeköy’de bulunan kampüsünde toplam 220 bin metrekare 
alanda öğrencilerini hayata hazırlamaktadır. 

https://new.biletino.com/Event/EventDetail?eventid=23
mailto:mehru.aygul@ozyegin.edu.tr
http://ozyegin.edu.tr/
http://ozyegin.edu.tr/
http://turkcell.com/
http://teb.com.tr/
http://teb.com.tr/
http://www.etohum.com/

