
Gerçek 
Girişimcilik 
Hikâyeleri

Miki’yle bir akşam



Plan

• Sunum = 30”

• Soru ve Cevap Seansı = 60” 

• Teke tek için her zaman müsaidiz ;o) 



Steve Roach’un müziği eşliğinde



Ajanda

• Neden bir şeyler anlatmamız gerekiyor?

• Biz kimiz?

• Projemiz ne?

• Başımızdan neler geçti?

• Bir girişimcinin en iyi dostu kimdir?

• Hayalleri gerçeğe dönüştürmenin yolu

• Eğer bunlar yetmediyse…

• Eğer yardıma ihtiyacınız varsa…

• Hediyelerinizi almayı unutmayın!



• En çok konuşmaması gerekenler konuşur

• Gerçekten bir şey öğrenebileceğiniz, konuşması gerekenlerden haberiniz bile 
olmaz

• Herkes şimdiki zamanda, aslında kendi mazisinde ve geleceğe yönelik hayallerinde
kaybolmuştur

• Canınızı sıkacak, canınızı yakacak bir dosta ihtiyacınız vardır

Neden bir şey anlatmamız gerekiyor?



Metallica’nın hikâyesini başkası anlatmalı



Herkesin yaptığını yapmak istemeyen üç eski 
arkadaşız. Birbirini tamamlayan bilgilerimiz, 
deneyimimiz ve karakterlerimiz var.

Biz kimiz?
MikiMoka Merkezi



Biz kimiz?

• Architect + Commander + Executive 

• Capability + Desirability + Viability

• Esneklik mi dediniz? Çeviklik mi dediniz? 

• Girişimcilere musallat olan hummalardan nasıl 
korunduk?

Kazıklı Humma

Karahumma

Lekeli Humma

…



Uzay Yolu’ndaki Tricorder size özel bir ütopya üreterek
Matrix’e dönüşüyor.

Projemiz ne?



“Hisleriyle oynadığımız sayısız kadından özür dileriz. Antropoloji çalışması yapıyorduk.” 

Başımızdan neler geçti?



Hayır! “Anneme bilgisayar mühendisi olduğumu söylemeyin. 

O beni antropolog sanıyor. ”

Ekosisteminizi avucunuzun içi gibi bilin



• Uykularını kaçıran çılgın bir fikrin bir versiyonunu 
gerçekleştirmek zorunda olan birisidir.

• Belirsizliklerle dolu uzun bir yolculuğa çıkan ve sonuç
almadan durmayacak kişidir.

• Canının yanmasına izin vermeyen, hem orada hem de 
burada olarak bir şeyler yapabileceklerini zannedenler
değildir.

Girişimcinin kim
olduğunu bilirsek…



“Sizin gibiler, yani kendi başına farklı bir şeyleri 
yapmaya çalışanlar.” 

…en iyi dostunun
kim olduğunu
anlarız



Fikir her şeydir!

• Yeni,

• Riskli,

• Tehditkâr düşüncelerinizi birilerinin kolayca anlayacağını, 

onlara sempati duyacağını

veya sizi destekleyeceğini zannetmeyin.

“Execution is 
everything”

“I don’t think 
that’s happening 
right now”



“Tuzlu olmuş”“Tuzsuz olmuş”

“Basit geldi”“Türk yemeği
değil”

“Tad alamadım”

“Aç kaldım”

“Tabağımı
getirdim” “Yemeğimi

getirdim”

“Benimkini basit
bulmuştun”

“Bu yemek ilk defa
14. yüzyılda…”

“İnsanlık Hali”

“Bu çorba değil”

“Ben bunu çocuklara
bile yapmıyorum”

“Hasta yemeği
olmuş”

“Emeğine sağlık, 
berbat olmuş”

“Bizde böyle
yapılır”

“Az emekli geldi”

“Biz kimleri
ağırladık”

“Yufkayı kim açtı”



“Always be 
true to 
thyself”
“Dünyanın geriye kalanı sizin hakkınızda ne 
düşünürse düşünsün, küçülmeden var 
olabilmelisiniz.”



Tabii, eğer başarırsanız, daha sonra herkes aksini söyleyecektir.  



The Ugly Truth

“People who can’t [make 
music decide to] write about 
it, doing interviews with 
people who can't think, in 
order to prepare articles 
for people who can't read.”

Frank Zappa



“So?”





Ne zaman bitecek? (Hikâye)



Ne zaman bitecek? (Karakterler)



Dilin
tuzakları

nerede
olduğunuzu

gizler



Başarı nedir?
“imkansızı deneyip, görkemli bir şekilde kaybetmektir”





Hayalleri
Gerçeğe

Dönüştürmenin
Yolu



Hayalleri Gerçeğe
Dönüştürmenin
Yolu



Dört Aşama, Yedi Adımda Kaderinize Sahip Çıkın!



Çılgın 
fikirden

ürüne

• Her şey iyi bir takımla başlar ve doğru kişileri bulmak uzun zaman 
alır.

• Yapılacak işlere yönelik kabiliyetlerin ötesinde sizin kadar çok 
çalışacak birilerini bulmak gerekir.

• Ortaklarınızı bulduktan sonra vizyonunuz sayesinde belirsizlik
içinde yaşayabileceklerinden, hayallerinizi küçük adımlar atarak
uzun sürede gerçekleştirebileceklerinden (sabredebileceklerinden) 
emin olun.

• Bu yolda ilerlerken dostluğunuzu sınayacak çok şey olacak. Eğer 
kendilerini çok önemseyen veya bir grubu diğerlerinden üstün
gören ortaklarınız varsa onlardan kurtulun.

• Takım ortaya çıktıktan sonra ürününüzden faydalanacak, onu
kullanmaya hevesli kişileri bulun ki sizi ideal ürüne
yönlendirebilsinler.

“ölmezseniz başarabilirsiniz”

Paul Graham



Üründen
uygulamaya

• Ürünün ilk hali belli olduğuna göre, onu bir uygulamaya çevirmek
için ideali olmasa da en yetkin olduğunuz platformu seçin. 
Minimum Viable Product ortaya çıktıktan sonra platformu
değiştirebilirsiniz.

• Hedef kitlenizi bir kültürel antropolog gibi inceleyin. Nerede
yaşarlar, neleri severler ve onları kimler aracılığıyla
etkileyebilirsiniz öğrenin.

• Her ürün kullanım şekli için takınılan roller, ulaşılmak istenen
hedefleri ve bu rollerle ilgilenen insan topluluklarını tanıyın.

• Popüler bir cihazı hedefleyerek ürününüzün birinci versiyonunu 3 
ayda, haftalık sürümler çıkararak bitirin. En popüler cihazı
seçmeniz gerekmez.

• Büyüme oranınıza, ürün yorumlarına ve ürününüzün en çok 
kullanılan özelliklerine yönelik kodu ürününüze ekleyin.

“insanlar için bir ümit varsa yazılımdadır, 
yazılım için bir ümit varsa insanlardadır.”

Max Goff



Uygulamadan
topluluklara

• Ürününüzü her birisiyle teker teker görüşerek gruba dahil
ettiğiniz küçük bir kullanıcı grubuyla 2 ay boyunca deneyin. 

• Grubun büyüklüğünü 2 ay boyunca 25’te tutun, sonra 100’e 
yükseltin. 

• Ürünü çok seven, daha iyisi nasıl olmalı durmadan anlatanları
tutun, diğerlerini gönderin. Sayı tekrar 100’ü bulunca durun. 

• Aldığınız yorumlara göre ürününüzü iyileştirin ama vizyonunuzu
kaybetmeyin. Minimum Viable Product sınırının dışına çıkmayın.

• İşin içine gelir modelini sokun ve aynı deneyi 2 ay boyunca bu
sefer işin merkezine onları alacak şekilde tekrarlayın.

• Ürünü herkese açın.
“siz onlara söyleyene kadar kimse ne 
istediğini bilmez”

Steve Jobs



Topluluklardan işe

? 
“Bir kez daha 

aynı eşikteyiz”



İşten 
alternatif 

kültürlere

“A mensch is a gentleman, a "fine person." 
But that doesn’t quite capture the feeling 
of "He´s a real mensch!" The essence of 
being a mensch is to have a global 
perspective, to be somewhat introspective 
and philosophical, and to be kind. A mensch 
is good at listening and very good at 
seeing the other person´s point of view.”

Joe Marasco (The Three Phases of Life)

“Ama dört
demiştiniz…”



Aşama bir 1) Önce iş modelinizin bir simülasyonunu yapın ve ortaya
bir prototip çıksın.



Aşama iki

2) Sonra, ürünün vizyonu doğrultusunda büyük resmi
ortaya çıkarın. 

3) Herkese benzemeyin. Farklı şekillerde kendinizi
tanıtmanın yollarını bulun.

4) Kimlerle neden tanışmanız gerektiğini bularak stratejik
bir sosyal ağ oluşturun.



Aşama üç

5) Gelişim seviyenize uygun yatırımcılarla tanışın ve 
kademeli olarak aldığınız yatırım miktarını artırın.

6) Ürününüzü kontrollü olarak kullanıcı gruplarına açın ve 
bir değerlendirme-düzeltme döngüsü oluştun. 
Hedeflediğiniz pazara en iyi şekilde uyun. 



Aşama dört 7) Ürününüzün prototipini zamanla “minimum özelliklere
sahip uygulamadan” ideal bir çözüme çevirin. 



Eğer bunlar yetmediyse…



Milyoner olmadan birbirinizi boğazlamayın
“Yaşadığımız bir zorluk her ortağın Larry David’e benzemesiydi.”



Kendinizi motive edecek bir şeyler bulun



Bir Liste Yapın



Para 
Oyunları

“Üç yılda, ellişer binle, otuz
altı ay çalışıp geleceği

yeniden yaratmaya sadece 
aptallar inanır.”



Girişimci Gençler
““Para sahipleri faiz

gelirlerini beğenmeyince
daha yaratıcı yollara

başvururlar.”



İki dakikada
anlatır mısın?
“Büyük düşünceleri kumar
masalarında bulacağınıza inanırsanız, 
bazı kişilerle asla tanışamazsınız.”



Finans Modelin Ne?

“Büyük düşünceler ancak farklı perspektife sahip 
kişilerin birbirlerini umursadıkları bir zaman ekseninde 
kusurlarını giderirler.”



Yerli ve milli ne 
demek?
“Şahsi deneyimlerinizi şahsi olmaktan çıkararak sadece size ait
bambaşka bir vizyonla yeni bir ufuk açmak” demektir.

Sıfırıncı soru kendi ufkunda sorgulanamayanları onların
varsayımlarını ortaya çıkararak anlaşılır, sorgulanır ve 
‘öldürülebilir’ kılar. 

Proudly 

Made in Turkey



Dünyanın sonu
Ne var ki, bu soruyu sorgulamak istediğiniz ufkun
sınırları içinde bulamazsınız.



İlk adım

"The sense I had with this sound was no less than 
that a lustful guitar player yearning for a Classic 
Strat, Gibson SG or Telecaster," he says. "And then to 
just finally sit with it and start to connect and carve 
with the sound at such a pure level of desire...it was 
beyond pure bliss. This feeling mixed with the 
epiphanies of all that was unfolding in my life at the 
time was essential to the creation of ...“

Steve Roach 



Uyanmanın
yolları

• Bir kitap okuyun: Moby Dick 

• Bir albüm dinleyin: The Dream Circle

• Bir film seyredin: Offret

• Bir dizi seyredin: Star Trek Voyager 



“Bu hayat çizginiz…” – “Ne gerçek ne değil?” – “Hodri meydan!”



“Almadan vermek” – “Farklı dostlar bulmak” – “Gerekeni yapabilmek”



“Ruhumuzu
örselenmekten

sanatla korumak”

“İçerde düşman yoksa…”



Hangisi olacaksınız?
“Varacağınız yer yola çıktığınız anda bellidir”



Ellerimizi kirletmeden kısa
bir ara verelim



Neler 
gördünüz?

“Üstat, ölüm döşeğindeyken müritleri tarafından çevrelenir. 
Hepsi özlemle onun son, belki de en değerli incisini 
beklemektedir. Üstat da onların beklentilerini boşa çıkarmamak 
için bir formülden bahseder.

Der ki "[İyiyi, doğruyu ve güzeli] ararken onun mutlaka bir 
bolluk anına denk geleceğini düşünebiliriz. Daha da ileriye 
giderek bu bolluk anının bizim kendi bolluk anlarımızdan birisi 
olması gerektiğini söyleyebiliriz. Oysa [iyilik, doğruluk ve 
güzellik] kendini onların hâkimiyetine bırakabilenler için hem 
darlıkta hem de bollukta, her zaman aynı derecede mevcuttur.



Neler gördünüz?

Bazıları aradıkları [iyilik, doğruluk ve güzellik] için çeşitli timsallerin peşinde koşabilirler. 
Onların kokusunu veya tadını alabilirler. Oysa ellerine geçen [iyilik, doğruluk veya güzellik] 
değil, kendi başlarına bir anlamları veya değerleri olmayan timsaller, kokular ve tatlardır. 

Eskiler der ki, [iyilik, doğruluk ve güzellik] sadece onu hak edenlere gözüken, zifiri 
karanlıkta yanan zayıf bir alevdir. "Bu ışığa ulaşmanın özel bir yolu var mıdır?" diye 
sorabilirsiniz. İçinizdeki hangi eğilim sizi bu ışığa yaklaştırıyorsa yolunuz odur. Ancak, bu 
yola hiç benzemeyen bir yol ortaya çıkar ve siz orada da ışığı şaşkınlık içinde aynı 
derecede görürsünüz, o zaman bu yeni yolu da seçebilirsiniz. O yol da sizindir.



Neler gördünüz?

Ama en iyisi bu değildir. Tüm uğraşlarımızın hedefi, 
[iyilik, doğruluk ve güzelliğin] her şeyin üzerinde hüküm 
süreceğinin kanıtı, ‘yol’suzluktur. Kişi artık öyle bir 
olgunluğa erişmiştir ki, darlık veya bolluk ona yolunu 
kaybettirmez. Beklediği, aradığı bir şey artık yoktur. Ne 
dünü, ne de yarını vardır ve varlığının tüm sihriyle 
sonsuzca yenilenen bir şimdide, her anı bakir olarak 
yaşar."





“How about a quiz, a test and an exam?”



Bir şeyi değiştirin, kültür değişsin







Haydi, çılgın bir fikri
projelendirelim!



Eğer yardıma 
ihtiyacınız varsa…

allproblemssolved@mikimoka.com



Hediyelerinizi almayı unutmayın!

“Kitabıyla gelenlere tüm hizmetlerimize yönelik olarak anında

% 20 oranında indirim kuponu!”

“Ortaklarınızı
bulun gelin!”

https://play.google.com/store/books/details/Erol_Bozkurt_Tek_Yol_Evrim?id=HnHVDwAAQBAJ


Teşekkürler!


