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Girişimcilik ekosisteminin önde gelen iki oyuncusu girişimci yetiştirmek için güçlerini birleştirdi

fonbulucu.com ve EntreCom iş birliği ile
“Girişimciliğe İlk Adım”
Girişimci adaylarının girişimciliğe doğru metotlarla başlayabilmeleri ve fikirlerini
hızla hayata geçirebilmeleri adına 6 aydır “Girişimciliğe İlk Adım” programını
uygulayan EntreCom, çok daha büyük etki yaratmak adına bu ay fonbulucu.com
ile güçlerini birleştirdi. Ön elemeyi geçerek programa katılım imkânı yakalayan
274 girişimci adayı, 21 gün sürecek olan program ile 2021 yılına hızlı bir giriş
yaptı. Program boyunca iş modellerini hazırlayacak olan katılımcılar, 24 Ocak
tarihinde jüri karşısına çıkarak sunum yapacaklar. Program, önümüzdeki aylarda
da farklı katılımcılarla devam edecek.
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Anadolu’nun kadim geleneği imeceyi online platformlarda yeniden canlandırarak, Türkiye’de
girişimcilik ve yatırımcılık ekosistemini geliştirmek üzere çalışmalarına devam eden
fonbulucu.com, Türkiye’nin “dijital girişimcilik rehberi” olma vizyonuyla faaliyet gösteren
EntreCom ile iş birliği yaparak kapsamlı bir program gerçekleştirdi. Girişimcilik konusunda
kendini geliştirmek isteyen 274 kişi, “Girişrimciliğe İlk Adım” adını taşıyan programla 2021 yılına
hızlı bir giriş yaptı.
Girişimcilik yolculuğunda 21 günlük başlangıç
Girişimciliğe İlk Adım’a katılım gösteren 274 girişimcilik sevdalısı, networking etkinlikleriyle
birbirleriyle tanışma imkanı yakalarken, program kapsamında ortak ekipler oluşturarak 2 saat
süren açılış etkinliğiyle iş fikirleri üzerinde çalışmalara başladı. 21 gün boyunca devam edecek
olan program boyunca girişimci adayları, ihtiyaçları olan yol haritasını belirlemek ve fikirlerini
hayata geçirmek üzere yoğun bir çalışma gerçekleştirecekler.
Program boyunca ihtiyaç analizi, fikir ve değer önerisi geliştirme, müşteri segmentini belirleme
ve görüşme, iş modeli oluşturma ve sunum hazırlama görevlerini tamamlayacak olan
katılımcılar, 24 Ocak Pazar günü jüri karşısına çıkarak çalışmalarını anlatacaklar.
Değerlendirmeler sonucunda girişimcilik motivasyonu ve iş fikrine olan inançları en yüksek olan
ekipler 2 ay sürecek olan, ikinci etap programına geçme hakkı elde edecekler.
Seçkin program için zorlu değerlendirme
Başlangıçtan itibaren 500’den fazla başvuru alan program kapsamında, fonbulucu.com ve
EntreCom uzman ekiplerinin ön değerlendirmesine tabi olan girişimcilerden 274’ü, bu seçkin
çalışma grubuna dahil olma başarısını gösterdi. Son 6 ayda bine yakın girişimci adayına yol
gösteren, video, podcast, içerik ve mentorluk desteğiyle besleyerek onlara girişimcilik

yolculuklarında eşlik eden EntreCom ile birlikte fonbulucu.com da girişimcilik alanındaki
deneyimlerini program katılımcılarıyla paylaşıyor.
Girişimciliğe doğru metotla başlamak
Programa ilişkin olarak bir açıklama yapan fonbulucu.com Genel Müdürü Hakan Yıldız,
EntreCom ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin adayların girişimcilik yolculuğuna doğru metotlarla ve
en hızlı şekilde başlamaları açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. Yıldız,
“fonbulucu.com olarak amacımız her zaman girişimci adaylarına tam destek vermek ve
Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmak” dedi.
EntreCom Kurucusu Enis Erdem Yurdatapan da yaptığı açıklamada, 6 aydır yönettikleri
programın çıktılarını görmeye başladıklarını ve 2021’in ilk günlerinde fonbulucu.com iş birliği ile
girişimcilere çok daha fazla destek verecek olmanın heyecanını yaşadıklarını vurguladı.
Girişimciliğe İlk Adım programının Şubat ayında başlayacak olan yeni fazına katılmak isteyen
girişimci adayları, http://bit.ly/ilkadiminiat adresinden başvuruda bulunabilirler.

fonbulucu.com Hakkında:
“Gelecekte var olmak üretimle ve teknolojiyle olacak! Araştıran, üreten, geliştiren bir toplum
olmalıyız” görüşünü içselleştiren fonbulucu.com platformları, Anadolu’nun kadim geleneği imeceyi
online platformlarda yeniden canlandırarak, Türkiye’de girişimcilik ve yatırımcılık ekosistemini
geliştirmek ve sermayeyi tabana yaymak için 2016 yılında kuruldu. İlk olarak Ödül ve Bağış
Temelli kitle fonlama modeliyle fikir, proje ve buluş sahiplerini, girişimlere finansal destek
sağlayanlarla bir araya getirerek kısa sürede 24 bin kayıtlı üyeye ulaştı. fonbulucu.com, kurulduğu
günden bugüne kadar 180 Milyon TL’yi aşan fonlama talebi alarak girişimci ve yatırımcılara 360
derece fayda sağlayan yenilikçi bir finansman ve yatırımcılık sistemi oluşturdu. Geçen kısa sürede
26 projeye 5 Milyon TL fon sağladı.
14 Ağustos 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na lisans başvurusu yaparak ülkemizde
Paya Dayalı Kitle Fonlama Platfomu işletmek için başvuru yapan ilk şirket oldu. 2020 Aralık ayı
içerisinde lisans alması beklenmektedir.
Şirket ayrıca kalkınmanın toplumsal üretim ve sosyal fayda sağlayarak gerçekleşeceği inancıyla,
ulusal boyutta ‘Kitlesel Kalkınma Destek Programı’ ve BM/IsDB ile birlikte 57 ülkede yoksulluğun
azaltılmasına yönelik ‘Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlendirilmesi’ projelerini de yürütüyor.
www.fonbulucu.com
EntreCom Hakkında:

“Dijital Girişimcilik Rehberi” mottosuyla, girişimcilik ekosisteminin kalitesini artırıp,
sürdürülebilirliğine katkı sağlamak adına çalışmalarına devam eden EntreCom, 2019 yılında
kuruldu. Bugüne kadar 1000'den fazla girişimci adayına dijital girişimcilik programlarıyla destek
veren marka, Podcast, YouTube ve sosyal medya içerikleriyle de girişimcilik ekosistemini
beslemeye devam ediyor. Ülkemizden yepyeni, katma değerli ve sosyal etkisi yüksek girişimler
çıkması için var gücüyle çalışan EntreCom, "Türkiye'nin En Etkili Girişimcilik Topluluğu" olma
hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor.

