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İNOVASYON VE 
GİRİŞİMCİLİK 
KENTİ İZMİR 

• Yüksek Eğitim Düzeyi

• Nitelikli Nüfus

• Türkiye’yi Uluslararası Ağlar ile Bağlayan Lokomotif Bir Kent 

• Sektörel Çeşitlilik

• 9 Üniversite

• 4 Teknopark

• 13 Organize Sanayi Bölgesi

• 82 Ar-Ge Merkezi

• 28 Tasarım Merkezi

• 155 Araştırma ve Uygulama Merkezi

• 2.851 TGB’lerde Çalışan Ar-Ge Personeli

• 443 TGB’lerde Yer Alan Firma

• 83 Spinoff Şirket

• TÜBİTAK Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi’nde 5 Üniversite



ODAK SEKTÖRLER
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Sürdürülebilirlik 

Tarım ve Gıda
Enerji 
İklim
Akıllı Şehirler 

Çevik İnovasyon
Endüstriler 

Liman Lojistik
Uzay Havacılık
Petro Kimya 
Maden 
Ambalaj 
Finans-Sigortacılık 

Yaşam Bilimleri 

Sağlık
Eczacılık
Nörobilim
Biyoloji 

Yaratıcı ve 
Deneyim

Yaratıcı Endüstriler 
Turizm 
Sosyal Girişim
Kooperatifçilik 



Dünyanın en girişimci ve yenilikçi kentleri sıralandığında Akdeniz bölgesinde 

benzer bir hub’ın eksikliği görülüyor… 



Odamıza ait eski binalarımızda 
İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi kurulması.  



İzmir + IQ 



Girişim fikirlerinin ticarileşmesi, 
büyüme ve uluslararasılaşması, fon

kaynakları, mentorluk, eğitim, 
etkinlik, network vb. imkanlar

sunmak ve girişimcilere yönelik fiziki
ortamlar tahsis etmek misyonu. 

İzQ Girişimcilik Merkezi 



İzQ Girişimcilik 
Merkezi 

• Girişimcilik 
ekosisteminden ünlü 
isimlerin İzQ Girişimcilik 
Merkezi’ne konuk edilerek 
genç girişimciler ile birlikte 
çalışmalar yürütmeleri. 



İzQ Girişimcilik Merkezi 

• İlkokul düzeyinden itibaren 
girişimcilik konusunda 
farkındalığı arttırmak üzere 
çalışmalar.



Startuplara yönelik hızlandırma programları, ticarileşme, büyüme ve küreselleşme desteği.



İzQ Girişimcilik 
Merkezi 

• Girişimlerin ulusal ve uluslararası 
teşvikler ve fonlara erişimine aracılık 
edilmesi, başvuruların sağlıklı bir 
şekilde yapılması ve sonuca ulaşılması 
konularında destek.



İzQ Girişimcilik Merkezi 

• Ulusal ve uluslararası düzeyde iş dünyasının 
en deneyimli profesyonellerini, 
üniversitelerdeki akademisyenleri girişimciler 
ile bir araya getirerek mentorluk yapmalarına 
olanak sağlanan ortam. 



İzQ Girişimcilik Merkezi 

• İş kurma, geliştirme, fikir ve patent 
hakları, proje hazırlama ve daha birçok 
konuda özel eğitim programları. 



İnovasyon Merkezimiz ile temel
odağımız; büyük şirketlerin Ar-Ge 
ve inovasyon merkezlerini
İnovasyon Merkezimize çekerek
onlara fiziksel altyapıyı sağlarken, 
yanısıra merkezimizin İzmir’deki
üniversiteler ile bu büyük şirketler
arasında bir köprü vazifesi görmesi
hedeflenmektedir. 

İnovasyon Merkezi 



İNOVASYON MERKEZİ 

Girişimcilik ekosisteminin en büyük eksikliği olan büyük
firma-yeni girişim etkileşimini yaratmayı, büyük şirketin
bünyesindeki bir soruna bir girişimci tarafından çözüm
üretilmesi modelini İnovasyon Merkezimiz bünyesinde

hayata geçireceğiz.



Girişimcilerin, iş dünyasının, kentin
sorunlarına çözümler üretecekleri
projeler geliştirecekleri, problemi hedef
alan çözüm odaklı bir merkez kurma
anlayışımızdan hareketle oluşturulacak
olan Entrepreneur Dashboard, üretim, 
verimlilik, yönetim gibi süreçlerde firma, 
belediye ve STK’ların yaşadıkları
sorunları bir platforma kaydedeceği, 
girişimcilerin de sorunları
görüntüleyerek buradan projeleri ile
çözümler üretecekleri bir etkileşim
ortamı yaratmayı amaçlamaktadır. 

Entrepreneur Dashboard



DİJİTAL GÖÇEBELER

Ilıman iklime sahip, 300 gün güneşli, hoşgörülü ve çok kültürlü yapıya
sahip İzmir’in dijital göçebelerin seyahat güzergahına eklenmesi,

Dijital göçebelerin kentimize geldiklerinde çalışma ve yaşama
imkanlarının sunulacağı “Girişimcilik Kasabaları”nın kentimizde uygun

alanlarda kurulması, 

Girişimci vizesi, oturma ve çalışma izni alınmasında kolaylıklar sağlanması. 



Dijital teknolojilerle donatacağımız
karavanımızın üyelerimizin ayağına
kadar giderek iş süreçlerinde
verimliliklerini arttıracak
teknolojiler ve yazılımlar ile
tanıştırılmaları planlanmaktadır. 

Gezici Dijital Karavan 



İzmir’in inovasyon ve girişimcilik kentine dönüşümü vizyonumuz kapsamında yürüttüğümüz tüm çalışmalar, kentimize 
yeni bir bakış açısı getirirken insana ve üyelerimize dokunan, toplumsal fayda misyonuna sahip projelerdir. 



TEŞEKKÜR EDERİZ


