
27 Haziran 2016 tarihinde çalışmalarına başlayan "Genç
İstihdamının Artırılması için Ankara Girişimcilik Ekosisteminin 
Geliştirilmesi Projesi", 27 Ekim 2017 tarihine kadar çalışmalarına 
devam edecektir.

GENEL HEDEF

Projenin genel hedefi Ankara’da Girişimcilik yoluyla gençlerin 
istihdamının artırılmasıdır. 

PROJENİN COĞRAFİ KAPSAMI VE SÜRESİ

16 ay süre ile uygulanacak olan Proje, Ankara (TR51 NUTS2) 
Bölgesini içeren, Ankara merkez ve 25 İlçeyi kapsamaktadır. 

HEDEF GRUPLAR

- Üniversiteden yeni mezun olan işsiz gençler,
- Öğrenciler ve işsiz bireyler,
- Yenilikçi ve tekno-girişim fikirlerine sahip genç girişimcilerdir.

Ankara’da Girişimci Eko-sistemini İyileştirme Çalışmaları
Ne Demektir, Önceliklerimiz Nelerdir?

Projenin amacı, üç katmanlı bir yapı olarak ele alınıyor.Birinci 
katmanda; öncelikli hedef grup olan, girişimcilik konusunda 
yeterli ölçüde temel bilgilere sahip, iyi eğitimli gençlerin
yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

İkincil olarak, etkili eko-sistemin sürdürülebilmesi için eğitimci-
lerin yetiştirilmesi, yeni işletmelerin kurulması ve "start-up" 
olarak bilinen başlangıç aşamasındaki şirketlerin desteklenmesi 
için "mentörler" seferber edilecektir.

Projenin üçüncü ve nihai katmanında, projenin hedeflerine 
ulaşmak için mutlaka ihtiyaç duyulan, ilgili kişilerin ve genel 
kamuoyunun farkındalığını artırmak amaçlanmakta ve buna 
yönelik olarak görsel-işitsel, basılı-yazılı- dijital-elektronik 
ortamlardan yararlanılması planlanmaktadır.

“Genç Girişimcilik” Konusunda Farkındalık Artırma
Çalışmaları

“Genç Girişimcilik” hakkında farkındalığı artırmak ve faaliyet 
çıktılarını yaygınlaştırmak amacıyla öncelikli olarak açılış ve 
kapanış konferansları düzenlenecektir. Bunun yanısıra, hedef 
kitle 'gençler' olduğu için onlara ulaşmanın en kolay yollarından 
biri olan "sosyal ve dijital medya" olanaklarından yararlanılacaktır.

Web Sitesi ve Web Portalı

Ankara Kalkınma Ajansı’nın web sitesinin altında yer alan web 
portalımız “www.girisimci.ankaraka.org.tr” aynı anda en az 
2000 kullanıcının erişebileceği şekilde hazırlandı ve proje bittikten 
sonra da aktif olarak paylaşımlara devam edilecektir.

Genç Girişimciliği Geliştirme Programı (YEDP)

Her eğitimin en az 7 tam gün olması planlanan programın, 
Ankara içerisinde yer alan üniversitelerin en az 5'inde düzenlenmesi 
ve her üniversitede 100 kişilik bir gruba ulaşarak toplamda 500 
katılımcının programa dahil edilmesi amaçlanmaktadır. 

Eğitimin içeriğindeki program materyallerinin yaygınlaştırılabilmesi 
için "online eğitim modülü" geliştirilmekte; böylece eğitime 
katılma fırsatı olmayan ancak sunulan fırsatlardan yararlanmak 
isteyen gençler için bir imkan yaratılması planlanmaktadır. 
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Genç Girişimciler İçin Teknoloji Ticarileştirme Programı

“Teknolojinin ticarileştirilmesi” konusu projenin bir diğer 
önemli bileşenidir.

Programın amacı, Ankara'daki yüksek öğretim ve araştırma 
kuruluşlarının yarattığı akademik potansiyelin "genç istihdamının 
artırılması için" harekete geçirilmesidir.

Teknoloji Ticarileştirme Eğitimleri 

Proje süresince 4'er gün sürecek olan 3 eğitimin yapılması ve 
her bir eğitime katılacak olan 40 öğrenci ile toplamda 120 kişiye 
ulaşılması planlanmaktadır.

Eğitimler; teknolojinin değerlendirilmesi, ana araştırmanın 
yapılışı, değer teklifi yapılması, pazarlama, müzakere, ticarileş-
tirme planının yapılması ve sunum becerilerinin geliştirilmesi 
konularını kapsayacaktır.

Mentörlük ve Danışmanlık Hizmetlerinin Uygulanması 

Proje kapsamında düzenlenecek etkinliklere katılan genç 
girişimciler, asıl iş fikrine sahip olanlar, projesi başarılı bulunan-
lar ve şirket kuranlardan oluşan önemli bir kitle, mentörlük ve 
danışmanlık hizmetleri ile desteklenecek; bu sürecin sonunda 
ise tüm programlara katılanlar arasından "başarılı fikirler" 
seçilecektir. 

Eğiticilerin Eğitimi Programları 

Etkili ve sürdürülebilir bir girişimcilik ekosisteminin oluşturul-
masına yönelik olarak, nitelikli eğitimlerin verilmesi planlan-
maktadır. Bu amaçla, istenen nitelikleri sağlayabilecek şekilde 
bir eğitim programı ve müfredat hazırlanmaktadır.

Bu eğitimler sayesinde, Ankara bölgesinin mentörlük, danış-
manlık ve eğitim ihtiyaçlarında “kendi kendine yetmesi”
amaçlanmaktadır. 

Girişimcilik Yarışması

Düzenlenecek “Girişimcilik Yarışması” yalnızca proje faaliyetlerine 
katılanlara değil herkese açık olacak; ön eleme yapılmayacak ve 
katılan tüm adaylar seçim kurulunda değerlendirilecektir.

Yarışmanın ödülü ise, başarılı iş adamlarının mentörlüğünde 
eğitim ve proje geliştirme etkinliklerinin olduğu uluslararası 
düzeyde bir kampa katılmaktır.

Yarışmaya katılan projeler, ticarileştirme stratejisi, pazar potan-
siyeli, yenilik kapasitesi, çevre duyarlılığı ve sosyal etkilerine göre 
değerlendirilecektir.

Yarışma ile ilgili tüm haberleri web sitemizden takip edebilirsiniz.

www.girisimci.ankaraka.org.tr 

PROJENİN AMACI

Projenin amacı, Ankara Girişimcilik Ekosistemi'nin geliştirilmesi 
ve zenginleştirilmesi yoluyla genç istihdam oranının artırılmasıdır.

PROJE FAALİYETLERİ

Projenin ilk etap faaliyeti olarak, Ankara'nın ve Türkiye'nin 
girişimcilik ekosisteminin mevcut durumu bilimsel yöntemlerle 
saptanmakta ve derinlemesine ihtiyaç analizi yapılmaktadır.

Yapılan analiz sonuçlarına bakılarak, uluslararası ve AB deneyimini de 
barındıran

- İhtiyaca yönelik özgün eğitim programları,
- Rehberler, kılavuz kitapçıklar,
- Eğitim materyalleri,
- Online ve elektronik ortamda öğrenmeye uygun altyapıya sahip 
   internet portalı gibi girişimcilerin kullanımına sunmak üzere araç 
   ve platformlar geliştirilecektir.
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Proje, girişimcilik ekosisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için bu 
ekosistemi besleyen unsurların desteklenmesine odaklanıyor.

Proje faaliyetleri ile Ankara’nın girişimcilik ekosisteminin uluslararası 
ölçekte dinamizm kazanmasına destek olunacak. 

Uygulama süresince beklenen en önemli çıktılarından birisi de “Girişim 
Destek Ofisi”, “Girişimcilik İnkübasyon (Kuluçka) Merkezi” gibi bir işlevle 
kurulacak olan “TechAnkara Girişimcilik Merkezi”dir.

Ankara Kalkınma Ajansı bünyesinde kurulacak olup girişimcilere fiziksel 
altyapı ve teknik imkanların sunulacağı, bununla birlikte mentörlük ve 
danışmanlık gibi hizmetlerin de verileceği bir merkez olacaktır. 


