
7TEPE YENİ FİKİR’22

Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen 7Tepe Yeni Fikir Erken Aşama Girişim Hızlandırma 
Programı, Yeditepe Üniversitesi  mensuplarına yönelik olup (öğrenci, mezun, 
akademik ve idari personel), Üniversite içerisinde girişimcilik ve yenilikçilik 
kültürünün yaygınlaşması ve farkındalık oluşturmayı hedefleyerek teknoloji 
odaklı iş fikirlerinin katma değer yaratan girişimlere dönüşmesine rehber olur.

• Takım
• Problem ve çözümü
• Pazar ve pazara çıkış stratejisi
• İş modeli
• Rekabet ve sürdürülebilirlik
• Sermaye ve fonlama stratejisi

 Programın Amacı

 Değerlendirme Kriterleri

 Destekler

• İş geliştirme eğitimleri
• Mentorluk
• Prototipleme Atölyesi
• Açık ofis imkanı
• Müşteri ve yatırım ağlarına erişim



• İş geliştirme eğitimleri ve seminerlerin gerçekleştirilmesi 
• Girişimci - mentor eşleştirmeleri
• Yarı final
• Demo günü

• 7tepeyenifikir.yeditepe.edu.tr adresinden başvuruların alınması
• Başvuruların YUTTO tarafından ön değerlendirmesinin yapılması
• Ön değerlendirme sonuçlarının ilanı

  BORN - Fikir Aşaması

  CRAWL - Ön Kuluçka

BCWR - 4 Aşamalı Program 



• Müşteriye erişim desteği
• Yatırım ve büyüme
• Performans takibi
• Uluslararası pazara erişim

• Şirketleşme
• Açık ofis 
• Laboratuvar (prototipleme) desteği
• Girişimci-yatırımcı buluşmaları
• Müşteriye erişim desteği

  RUN - Büyüme

  WALK - Kuluçka



7TEPE YENİ FİKİR’DE DAHA ÖNCE… 
7Tepe Yeni Fikir Demo Günlerinde girişimciler yatırımcı sunumlarını gerçekleştirdi!



YUTTO’nun dış paydaşları ile fikir geliştirme atölyeleri (ideathon) düzenledik!



7Tepe Yeni Fikir
2022 Dönemi

• 7Tepe Yeni Fikir’in yedincisi olan 2022 Dönemi’nde Birleşmiş 
Milletler’in 2015 yılında aşırı yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve 
adaletsizlik ile mücadele, iklim değişikliğini düzeltme başlıkları altında 17 
hedef madde belirlediği sürdürülebilir kalkınma amaçlarına  odaklanan 
etki girişimlerine yönelik bir çağrı açıldı. Programın destekçileri Arçelik 
Garage İnovasyon Merkezi ve Idacapital İnovasyon Fonuydu.



  Fikir ve İhtiyaç Doğrulama

  Satış ve Pazarlama

İŞ GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ

Sanal girişimcilik platformu olan Workinlot’ın Kurucu Ortağı Atilla Erel’in konuşmacı 
olduğu Fikir ve İhtiyaç Doğrulama Eğitimi’nde YUTTO girişimcileri ile, problemleri 
tanımlayarak çözüm belirleme, iş modeli hipotezleri bulma ve validasyon çalışmaları 
yapıldı.

EgeA Sigorta kurucusu Göktuğ Salih Acar’ın konuşmacı olduğu Satış ve Pazarlama 
Eğitimi’nde YUTTO girişimcileri, satış-pazarlama stratejileri ve trendleri hakkında 
bilgilendirildi.



İstanbul TTO Genel Müdürü Aral Barkın Arak’ın konuşmacı olduğu Pazar Araştırması 
Eğitimi’nde YUTTO girişimcileri, pazar büyüklüğü, hedef pazar belirleme, rekabet analizi 
gibi pazara giriş stratejileri konularında bilgilendirildi.

Pazar Araştırması

  Yalın Kanvas ve İş Planı Oluşturma 
Garage Innovatıon Hub İş Geliştirme ve Girişimcilik Sorumlusu Mehmet Serhat Akçay’ın 
konuşmacı olduğu Yalın Kanvas ve İş Planı Oluşturma Eğitimi’nde YUTTO girişimcileri, 
ürünün müşteri segmentinin belirlenmesi, değer önerisi, kanallar, müşteri ilişkisi, gelir 
modeli, temel faaliyetler, temel kaynaklar, temel ortaklılar ve gider yapısı konularına 
yoğunlaşarak kanvas iş modeli oluşturma hakkında bilgilendirildi.



Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şua’nın konuşmacı 
olduğu Fikri Haklar, Startup Hukuku ve Ticaret Hukuku Eğitimi’nde YUTTO girişimcileri, 
fikri haklar, ticaret hukuku, şirketleşme türleri hakkında bilgilendirildi.

  Fikri Haklar, Startup Hukuku ve Ticaret Hukuku



FİND MY OUTFİT

Ekip:
Mina Kargı
Eylül İdil Karataş
Perihan Asri Şenesen
Melike Ağırbaş
Nisa Nur Lök

Kategori: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Girişimin Özeti:
Find My Outfit,  farklı markaların ürün ve kıyafetlerini eşleştirerek kombin yapmaya 
yardımcı olan bir uygulama olarak tasarlanmıştır. Kişiler kombinlerini yaparken, 
markaları kendi seçer ve gidecekleri mekanlara göre farklı kombin alternatifleri 
uygulama tarafından sunulur. Ortaya çıkan kombinlerin üzerine tıkladıklarında, direkt 
olarak o ürünün satıldığı siteye yönlendirilirler.

İletişim:
minakargi@hotmail.com
eylul.karatas.ss.07@istek.k12.tr
perihan.senesen@istek.k12.tr
melike.agirbas@istek.k12.tr
nisanurlok66@gmail.com

7Tepe Yeni Fikir’22
Girişimleri

FIND MY OUTFIT



Ekip: 
Kübra Güler Avcı

Kategori: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Girişimin Özeti: 
PHYSIOSYNC, her yaştan ve kategoriden hastaya istikrarlı ve güvenilir bir tedaviyi 
hedefleyen hasta-fizyoterapist eşleştirmesi sağlayan bir  mobil uygulamadır. Bu 
uygulama hem fizyoterapistler adına istihdam artırmak amaçlı , hem de evde yatalak 
veya engelli bireylerin kendilerini rahat ve güvenilir hissettikleri ortamda onlara 
erişilebilir bir tedavi sunmayı amaçlamaktadır.  Bir telefon uygulaması olarak tasarlanan 
PHYSIOSYNC, hastalara günlük ve aylık tedavi paketleri sunarak doktor yönlendirmesi 
ile verilen tedavi sürecini rahatlıkla seçebilme imkanı sunar. Uygulama havuzuna tedavi 
isteği düşen hastayı, sistem alanlarına ve saatlik fiyatlandırmalarına göre ayrılmış 
fizyoterapistlere yönlendirerek otomatik eşleştirme sağlar. Bu sayede alanında en 
tecrübeli fizyoterapistler hastalarına düzenli ve doğru bir tedavi olanağı sağlar. 

İletişim:
kubraguler.avci@std.yeditepe.edu.tr

Ekip: 
Reyhan Esmanur Örünklü 
Miraç Dila Ekşi
Kategori: Nitelikli Eğitim; Amaçlar için Ortaklıklar

Girişimin Özeti:
Meta kulüp, süre sınırının olmadığı ve sanal bir ortamın olduğu metaverse mekanında 
insanların avatarlarıyla sosyalleşebileceği, üniversite kulüplerinin kendilerine bir 
gelir kapısı gibi gördükleri bir sanal etkinlik platformudur.  Öğrencilerin avatarlarla 
etkinliklerde daha interaktif ve etkileşimli olmaları,  kulüplerin etkinliklerden gelir 
elde etmeleri sağlanır. Üniversite kulüplerinin mevcut araçlarla etkinlik oluşturmakta 
zorlanmasından yola çıkarak, blockchain (djital defter) ile kulüplere para kazandıracak 
bir araç sunar.  Kulüplerinin ve kariyer odaklı firma ya da kurumların öğrencilere yönelik 
düzenleyecekleri etkinlik, yarışma, konferans, hackathlon, ders vb. gibi organizasyonları 
Meta Kulüp’te gerçekleştirmeleri amaçlanmıştır. 

İletişim:
reyhan_esma_nur@hotmail.com 
dilaeksii@gmail.com 

META KULÜP

PHYSIOSYNC



DOTS 2

Ekip:
Hamza Mirhan Almendi
Kategori: Eşitsizliklerin Azaltılması

Girişimin Özeti:
Dots2, kullanıcılarına birden çok kripto para borsası üzerinde kendi stratejilerini 
oluşturarak al-sat işlemlerini otomatikleştirmelerini sağlayan bir platformdur. Kullanıcı 
kullandığı stratejileri platform üzerinden bir bot oluşturarak sisteme entegre eder ve 
alıp satma kriterlerini oluşturur. Sistem yalnızca kullanıcının hazırladığı stratejilerdeki 
kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına göre seçilen kripto para borsasında al-sat işlem 
pozisyonlarını otomatik olarak açar ve kapatır. Sistem, her kripto para birimi için ayrı 
ayrı strateji takibinin yapılması yerine tek bir stratejiyi birden çok borsa ve kripto para 
için platformda oluşturulan bot aracılığıyla takip edip işlem oluşturulabilmektedir.

İletişim:
hamzamirhan.almendi@std.yeditepe.edu.tr
Güneşe göre Hareket Eden Akıllı Şemsiye Platformu

Ekip:
Mert Bölükçü

Kategori: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Girişimin Özeti:
Güneşe göre hareket eden akıllı şemsiye platformu, günün her saatinde, hedeflenen 
masa ya da kişiyi takip eden, güneşin yönüne göre ve güneşin yaz-kışa göre değiştiği 
durumlarda güneş açılarına göre pozisyon alan bir akıllı şemsiye sistemidir. Temizlik 
robotlarında olduğu gibi, haritalandırma özellikleri içerir. Güneşin konumunu etkili 
şekilde bulmak için gerekli takip sistemini bluetooth bağlantısı ile sağlar.

İletişim:
mert.bolukcu@std.yeditepe.edu.tr

GÜNEŞE GÖRE HAREKET EDEN AKILLI ŞEMSİYE PLATFORMU

DOTS 2



Ekip: 
Erden Erim Aydoğdu
Nimet Zeynep Yüksel
Toygar Ateş 

Kategori: Sanayi, Yenilikçilik ve Alt Yapı; Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Girişimin Özeti:
Hayat kapanı, deprem anında sarsıntıya duyarlı, duvardan açılan ayaklı panelin 
içerisinde afet çantası bulunduran portatif bir sistemdir. Deprem anında açılan panel 
hem deprem süresince koruma sağlar hem de sonrasında kurtarma ekipleri gelene 
kadar, kişiye gerekli ihtiyaçları sunan bir bölme taşır. Depremin ölümcül etkilerini aza 
indirmek için tasarlanmıştır.  
İletişim: 
erdenerim.aydogdu@std.yeditepe.edu.tr
zeynep.yuksel.ss.06@istek.k12.tr
toygar.ates.ss.08@istek.k12.tr 

Ekip:
Burak Gündüz

Kategori: Amaçlar için Ortaklıklar

Girişimin Özeti:
Voovvo, işletmelerin müşterilerine sunduğu birden fazla servise harcama yapılmasına  
gerek kalmadan, tüm servisleri bir çatı altında toplayan uygulamadır. İşletme sahipleri, 
işletmelerini ERP çözümü (restoranlarını yönetebileceği bir ERP yazılımı) içerisinden 
yönetebilir, menülerini, siparişlerini,  finansal tablolarını görüntüleyebilir, işletme 
sayfasını yönetebilir, etkinlik başlatabilir, bilet satışı yapabilir ve reklam oluşturabilir. 
Diğer taraftan müşteriler, uygulama üzerinden Voovvo kullanan tüm işletmelerin 
doluluk oranlarını görebilir, istediği masanın uygunluk durumuna göre rezervasyon 
yapabilir, işletmeye vardığında garsona ihtiyaç duymadan masasına sipariş verebilir 
ve uygulama üzerinden adisyon ödemesini gerçekleştirebilir. Voovvo, hem müşterilere 
hem de işletmelere zamanı etkili kullanabilme avantajı sağlamak için tasarlanmıştır. 

İletişim:
burakgunduz96@gmail.com

voovvo

HAYAT KAPANI



Ekip: 
Demir Barış Zongur 

Kategori: Sağlık ve Kaliteli Yaşam; Sorumlu Üretim ve Tüketim

Girşimin Özeti:
Termoboil,  taşınabilir bir kettle termos olarak tasarlanmıştır. Kullanıcılara, istedikleri 
yerde zorlanmadan çay ve kahve yapabilme imkanı sunar. Pazardaki mevcut su ısıtıcılar 
ile aynı rezistans ve akım ile çalışır ancak daha kompakt ve yıkanabilir olması ile avantaj 
sağlar. 

İletişim:
zongurdbz@gmail.com

TERMOBOİL



Girişim8

Mentor30
Girişimci15

Eğitim10

  Sayılarla 7Tepe Yeni Fikir’22



Bizi takip etmeyi unutmayın!

Mail: tto@yeditepe.edu.tr

7tepeyenifikir@yeditepe.edu.tr

Web: tto.yeditepe.edu.tr

7tepeyenifikir.yeditepe.edu.tr

Linkedin: YUTTO Yeditepe

Twitter: YUTTO Yeditepe

Instagram: yutto_yeditepe

YouTube: YUTTO Yeditepe


