50 kişi 48 saat 1 şirket.
Sadece 48 saatte bir girişim başlatılabilir mi? Bir deney olarak GİRİŞİM GÜNLERİ İstanbul
2008’in organizatörleri Şaban Daşgın ve Ferit Demir, yazılım-tasarım, iletişim-pazarlama, iş
geliştirme ve proje yönetimi alanlarında uzman kişileri bir hafta sonu boyunca bir araya
getirerek işte tam da bunu gerçekleştirdi.
Amerika Birleşik Devletleri´nde 2007 yılında başlatılan ve internet tutkunlarının
geliştirdikleri dünyanın ilk girişimciler platformu olarak İstanbul´da yapılan ve ana sponsor
olarak SEVENLOAD’un desteklediği etkinlikte, Türkiye´deki internet tutkunları, ticari
fikirlerini sunma ve grup halinde gerçekleştirme fırsatı buldu.
GİRİŞİM GÜNLERİ adı altında, 29-30 Kasım 2008 tarihlerinde Kadir Has
Üniversitesi’nde, Ekonomi Kulübü`nünde katkılarıyla 50 girişimcinin bir araya geldiği
etkinlikte katılımcılar öncelikle proje fikirlerini sundular. Yapılan 8 sunumun –fikir sunumuardından katılımcılardan en fazla oyu alan Erhan Erdoğan’ın sunmuş olduğu “Sosyal Trafik”
kod adlı girişim fikri, üzerinde çalışılmak üzere seçildi. Etkinlik sonunda tüm katılımcıların
kararı ile şirket kuruldu. Yönetim kurulu üyeleri olarak Gökçen Karan, Mehmet Cihangir,
Ertuğrul Gazi Ocak ve yönetim kurulu başkanı olarak Mustafa Taşçı seçildi.
İlk olarak yazılım-tasarım alanında uzman bir grup tarafından projenin alt yapısı oluşturuldu
ve diğer gruplarla iletişime geçilerek, projeye ivme kazandırıldı. İletişim-pazarlama
departmanı proje içeriğini, istenilen doğrultuda çeşitli fikirlerle geliştirerek projeye yön
verdi. İş geliştirme proje üstünde filtre görevi görerek amacına tam olarak ulaşmasını sağladı.
Ve son olarak proje yönetimi şirket oluşturma aşamasında koordinasyon görevini gördü.
Katılımcılar çok ortaklı bir limited şirketinin parçası oldukları etkinlikte, uzman oldukları
alanlarda kendi becerilerini gösterme fırsatı buldular.
Etkinliğin amacı, topluluğun oluşturduğu kolektif beyin gücüyle kısa sürede yapılabilecekleri
keşfetmek olduğu için verimi çok yüksek bir çalışma ortamı yakalandı. Organizatörler
sayesinde katılımcılar düzenlemenin içeriğini kendileri belirleyerek, etkinlik boyunca aktif
oldu.
Etkinlik sonunda, el sıkışarak ayrılan katılımcılar ve sponsor yetkilileri katılımın çok verimli
geçtiğini belirterek, teknoloji ve girişimin Türkiye adına önemli bir gelecek vaad ettiğini ve
geleceğe umutla bakılabileceğini bildirdiler.
Ayrıca ‘sevenload’da açılacak olan bir web tv kanalından bu etkinliğin tüm görüntülerine
yakın zamanda ulaşabilirsiniz.
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