
Sorularla  

Yatırıma Hazırlık 

@ihsanelgin 



Hızlandırma Programı 
‘Ezber bozan’ girişimlerin hayat  

bulduğu fabrika… 

Kurum içi Girişimcilik 
Kurumlar için  

‘Yalın İş Hızlandırma’ ortağı… 
Kurumsal 

Girişim Fabrikası  



1850 

374 

99 
36 13 

160 

2011’den 

bugüne 



Girişim Fabrikası Mezunları 

Dünyanın en büyük girişim hızlandırma 

programı 

Y Combinator’a kabul edilerek $ 120 K 

yatırım aldı.  Antropi Teach akıllı tahta yazılımı 

Fatih Projesi kapsamında 

kullanılıyor 

Girişim Fabrikası ilk yatırımını 

Mekansal İşler’e yaptı 





Sorular 

• Ne zaman?  

• Hazırlık 

• Ne kadar? 

• Kimden? 

• Sözleşme şartları 

• Değerleme 



Strateji: 

  

akıllı yatırımcıdan 

(smart investor)  

 

ucuz para  

(cheap money) 

almak  



Ne zaman? 

• Hedefin ve ihtiyacın net olduğu zaman 

• Bir kilometre taşını aştığın zaman ya da belirsizlik 

belirgin şekilde azalınca 

• En erken müşteri tepkisi ispatlandıktan ve/veya 

satış tüneli oturduktan sonra 

• Ne kadar geç o kadar karlı (tabiiki battıktan sonra 

değil) 
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–Yoda 

“Aramalısın ya da aramamalısın.  

Deneme Olmaz!”  

“Deneme. Yap ya da Yapma”  



Dokümanların hazır mı? 
• İşinin kısa özeti (1-3 paragraf / sonuda talep olmalı, eposta 

kullanımı için) 

• Yönetici özeti (1-3 sayfa / hangi problem, neden çözmeye 

değer, neden ürünün mevut çözümlere göre muhteşem, 

neden bu takım bu işi başaracak en doğru takım)  

• Sunum (10 slayt / problem, fırsatın büyüklüğü, takımın gücü, 

rekabetin ve rekabet avantajının seviyesi, çözüm, pazara 

hücum planı, mevcut durum, finansal beklenti) 

• Demo (prototip veya alfa ürün, denenebilir olmalı) 

• Potansiyel müşteri listesi 



Ne kadar? 
• Bir sonraki kilometre taşı/hedef nedir? (zaman yerine iş 

geliştirme odaklı) 

• Bu hedef için neler yapılmalı, bu aktiviteler için gereken 

kaynaklar nelerdir? (dinamik maliyet hesabı) 

• Bu hedef için gereken süre nedir? (sabit maliyet 

hesabı) 

• Yatırımcılar aralığı sevmez! (belirsizlik) 

• İkinci turda %50’nin altına düşmemelisin 



Kimden? 
1. Tespit et: İhtiyaç tutarına göre yatırımcı tipini ve tahmini sayıyı 

belirle. (melek, erken seviye girişim sermayesi gibi…) 

2. Araştır: Önce network sonra gust, angel.co, webrazzi, google, vb. 

3. Filtrele: Ne tarz ve hangi seviyede girişimlere yatırım yapıyorlar 

anla 

4. Önceliklendir: Geçmiş başarısızlıklar ve başarılar, eski girişimleri, 

portföy şirketlerinin etkisi, yönetici ortakların kişisel deneyimleri ve 

çevresini incele 

5. Hazırlan: Yönetici ortakların sosyal medyalarını kullanarak ortak 

bağlantı araçları bul (engagement), hedef kişileri belirle 

6. Lider yatırımcıyı bul: grupla (liderler/takipçiler/diğerleri) 



Sözleşme (Term Sheet) 
“Her türlü değerlemeyi kabul ederim sözleşme 

koşullarını ben belirledikten sonra” anonim 



Ekonomik Koşullar 

• Fiyat/Değerleme (hisse başına/price per share, 

işlem öncesi/pre-money, işlem sonrası/post 

money) 



Değerleme 

• Pazar Kuralı 

• Belirsizilik durumu/ şirketin seviyesi 

• Diğer yatırım imkanları ile rekabet 

• Girişimci takımın ve çalışma ekibinin tecrübesi 

• Yatırımcının doğal giriş noktası 

• Genel ekonomik iklim  

• Yanlış olsa da “EBITDA” tahmini hala önemli  



Ekonomik Koşullar 

• Fiyat/Değerleme (Valuation): Hisse başına/price 

per share, işlem öncesi/pre-money, işlem 

sonrası/post money 

• Hisse Opsiyonları (Stock Options) ve Çalışan 

Havuzu (Employee Pool): Ort.%10-20, kimden 

çıkacak?, şirketten (herkesten) ayrılır 

• Gerçekleşme (Vesting): Ort. 4 yıl,  zaman ve 

performans bazlı, şirkete döner, para ödenerek 

alınır 



Ekonomik Koşullar 

• Nakit önceliği (Liquidation Preference): Yatırım 

değerinden ucuza satışta kritik, “X kere” önemli 

• Erimeme (Antidilution): yatırımcı ister, zamana 

veya değere bağlı  



Kontrol Koşulları 

• Yönetim Kurulu (board of directors): oran, haklar, 
gözlemciler, tipik kurulda kurucu-ceo-yatırımcı-
2.yatırımcı-dışarıdan üye 

• Koruyucu Hükümler (Protective Provisions): veto 
hakkı verenler (şirketi satma, borç alma, temettü 
dağıtma…) 

• Satma Zorunluluğu (Drag-Along): oran kritik 

• İlk red hakkı (Right of First Refusal): çok kritik 
değil 



Unutma 
• Nelerden ödün verebileceğini ve kesinlikle veremeyeceğini önceden belirle 

• Plan B’n olsun 

• Yatırımcıya hemen Gizlilik Sözleşmesi (NDA) sorma! (IP’ni korumaya al) 

• İlk teklifi sen verme 

• Az konuş :) 

• Şirket adına (gelecekte kim yönetirse yönetsin) yatırımcı ile (gelecekte hisse 

kimde olursa olsun) anlaşmaya çalışıyorsun (mevcuttaki ikili değil) 

• Bu senin şirketin ve işin, avukatının değil 

• Tek kurucu olma! 



@ihsanelgin 

“Doğru zamanda, doğru kişiden doğru miktarda 

yatırım almak başarıdır” 

“Yatırım almak başlangıçtır, son değil”  



Teşekkürler 
@girisimfabrikasi 


