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Aşağıdaki akış şemalarında, TechAnkara Girişimcilik Merkezi olarak farklı aşamalarda hangi adımlarda girişimcilere nasıl değer kattığımızı görebilirsiniz:

1
MENTÖR HAVUZUNA 

KATILIM
 Web sayfası üzerinden 

başvurunuzu gerçekleştirin. 
Profil bilgilerini doldurun. 
TechAnkara Girişimcilik 
Merkezi sizi en doğru 

girişimci ile
eşleştirecektir. 

2
MENTÖR BECERİLERİ 

GELİŞTİRME VE 
ORYANTASYON

TechAnkara Girişimcilik 
Merkezi geçmiş mentörlük 

deneyimlerini sizinle 
paylaşır, süpervizörlük 
yaparak daha etkin bir 

mentör olmanızı sağlar.

3
GİRİŞİMCİ EŞLEŞTİRME

İş fikri, ürün veya 
teknolojisinin ihtiyaç ve 

özelliklerine göre, en uygun 
girişimci ile eşleştirilirsiniz. 

Seans ve süreç takibi yapılarak 
motivasyonun her zaman 
yüksek tutulması sağlanır. 
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TechAnkara Girişimcilik Merkezi hizmet portföyünde ayrıca, teknoloji odaklı girişimcilere yönelik sunulmakta olan “Girişimci Reçetesi”; mentörlük, teknoloji ticarileştirme,
finansman modeli geliştirme, patent/fikri mülkiyet ve uluslararasılaştırma gibi konularda girişimcilere vitamin desteği vermektedir. 

Girişimci reçetesi, girişimci için "girişimi yatırım yapılabilir bir noktaya taşımak" veya "ilk satış için gerekli kanalları açmak"; yatırımcı için "yatırım yapılabilir girişimciler portföyünü geliştirmek" 
olmak üzere iki temel hedef doğrultusunda yazılmaktadır.

M E N T Ö R  S Ü R E Ç L E R İ

HEDEFE YÖNELİK
Gerçekleştirdiğiniz seanslar 

hedefe yöneliktir. TechAnkara 
Girişimcilik Merkezi

ön değerlendirme ile size özet 
girişimci profili oluşturarak, 

hedef belirlemenize
yardımcı olur.

TECHANKARA PLATFORMU
Seanslar sonunda mentörlük 

yaptığınız girişimciyi 
TechAnkara platformunda 

bulunan birçok farklı 
programa yönlendirebilirsiniz.

MENTÖR TAKIMI
İhtiyaç duyulduğu takdirde, 

yönlendirmek istediğiniz 
mentörlere, TechAnkara 

Girişimcilik Merkezi mentör 
havuzundan erişebilirsiniz.

1

ÜCRETSİZ BAŞVURU
 TechAnkara Girişimcilik 
Merkezi başvuruları tüm 

girişimciler için açık
ve ücretsizdir.

2
HER AŞAMA İÇİN

FARKLI YAKLAŞIM
Girişimcinin bulunduğu 

aşama sınıflandırılır:
• Fikir • Prototip
• Erken aşama 

• Ticari Büyüme
Her bir sınıflandırmaya göre 

mentörlük yaklaşımı
değişir. 

3

TECHANKARA UZMAN 
DEĞERLENDİRMESİ

TechAnkara Girişimcilik 
Merkezi uzmanları güçlü ve 
zayıf yönlerinizi saptar ve 
ihtiyacınız olan mentörlük 

profilini belirler.
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G İ R İ Ş İ M C İ  S Ü R E Ç L E R İ

GENİŞ MENTÖR
PLATFORMU

TechAnkara Girişimcilik 
Merkezi, sizi ihtiyacınıza 
yönelik en doğru mentör 

takımı ile eşleştirir.

HEDEFE YÖNELİK
Mentörünüz ile hedefiniz 

belirlenir; iş fikrinizi, 
ürününüzü veya teknolojinizi 

doğrulamak için destek 
alırsınız.

TECHANKARA
PLATFORMU

Seanslar sonunda 
gerçekleştirilen hedefler 

doğrultusunda, TechAnkara 
platformunda bulunan birçok 

farklı programa 
yönlendirilebilirsiniz.

TechAnkara Girişimcilik Merkezi, girişimciler ve mentörler arasında bilgi ve iş ağı paylaşımını artırarak
değer yaratan ve sürekliliğini takip eden bir mentörlük platformu geliştirmektedir. 

MENTÖRLÜK HİZMETLERİ

     İŞ FİKRİNİ GELİŞTİRMEK İSTEYEN     

YÖNLENDİRMEYE İHTİYAÇ DUYAN       

ÜRÜNÜNÜ VE TEKNOLOJİSİNİ

TİCARİLEŞTİREMEYEN

     “GENÇ GİRİŞİMCİ ADAYLARI” İÇİN

TECHANKARA GİRİŞİMCİLİK

MERKEZİNDE



Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Sözleşme 
Makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar 
Dairesi Başkanlığı olan ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen proje, 
27 Haziran 2016 tarihinde sözleşmelerin imzalanmasının ardından resmi olarak 
başlamıştır.

Ankara’da genç istihdamının artırılmasını hedefleyen projenin ana faaliyetleri, 
girişimcilik ekosisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için bu ekosistemi 
besleyen unsurların desteklenmesine odaklanıyor. Böylece, Ankara’nın sahip 
olduğu yetişmiş insan kaynağı, katma değer yaratacak girişimcilik alanlarına 
yönlendirilerek, “genç istihdamının” artırılması sağlanacak.

Proje faaliyetleri, Ankara’nın girişimcilik ekosisteminin uluslararası ölçekte 
dinamizm kazanmasına destek olmak amacıyla tasarlandı.

Proje ile ulaşılması beklenen hedefler şöyle özetlenebilir;

• Ankara’da girişimcilik ekosistemi, özellikle genç girişimcilere sunulan eğitim 
   ve hizmetler yönünden iyileştirilecek;
• Ankara Kalkınma Ajansı çatısı altında "TechAnkara Girişimcilik Merkezi" 
  kurulacaktır.

Proje faaliyetleri arasında yer alan unsurlardan birisi de, en az 20 deneyimli 
mentörden olusan “Mentör Havuzunun” olusturulmasıdır.

Mentörlük programı kapsamında, en az 200 potansiyel ve mevcut girişimciyi 
desteklemek üzere “ihtiyaca göre düzenlenmiş rehberlik” hizmeti verebilecek 
kapasitede mentörler atanmaktadır. Her girişimci en az 6 seans mentörlük 
desteği alacaktır. Mentörler, iş planları ve modelleri konusunda tavsiyede bulu-
nacak, ticari ve finansman bağlantıları sağlayacak, girişim ile ilgili diğer operas-
yonel hususlarda rehberlik yapacaktır. 

“Teknolojinin Ticarileştirilmesi” konusu projenin bir diğer önemli bileşenidir.

Ankara’daki teknoloji tabanlı girişim ve yatırım ekosisteminin ortak çatısı 
haline gelmiş olan TechAnkara Girişimcilik Merkezi, geliştirmiş olduğu teknoloji 
ticarileştirme programı ile de girişimcilere hizmet vermektedir. Akademik 
kurumlarda gelişmekte olan bilim ve araştırmanın, girişimcilerin prototip ya da 
satışa hazır duruma getirmiş olduğu ürün ve teknolojilerin ticarileşebilmesi için 
geliştirilmiş olan program ile ticari değer dönüşümü hedeflenmektedir.

Program ile teknoloji ticarileşme sürecini yönetme, teknoloji değerlendirme, 
değer biçme, pazarlama, ticarileştirme yol haritası, müzakere teknikleri, fikri 
mülkiyet yönetimi ve patentleme, iş sahasını geliştirme, alternatif finansman 
modellerinin yaratılması gibi konularda ulusal ve uluslararası ölçekte beceri 
kazanımı sağlanacaktır.

“Ankara’da girişimcilik eko-sistemini güçlendirmek, yenilikçi ürün ve fikir-
lerin ticarileşmesi ve katma değere dönüşmesini kolaylaştırmak ve hızlan-
dırmak” vizyonu ile kurulan TechAnkara Girişimcilik Merkezi, girişimcilik 
ekosistemine bütünüyle hizmet edecek, mentörlük hizmetleri de dahil girişimcilik 
ile ilgili pek çok modüler hizmet sunacaktır.

Proje kapsamında yürütülecek mentörlük ve danışmanlık hizmetlerinin özellikleri 
şöyle özetlenebilir:

“İş f ikri olan, ürün veya teknoloji geliştirmiş girişimci” sıklıkla, alanıyla 
ilgili iş deneyimi, motivasyon ve iş bağlantılarına ihtiyaç duyar.

Ankara Kalkınma Ajansı, yapılandırılmış bir mentörlük programı uygulayarak; 
yatırımcı, girişimci ve mentörleri karşılıklı yarar sağlayacak şekilde bir araya 
getiriyor.  

Diğer mentörlük programlarından farklı olarak:  

SÜREKLİLİK SAĞLAYAN ALTYAPI  

• Girişimcilerin aktif olarak yer aldığı daha uzun ve sürekli mentörlük süreçleri, 
• Gelişmiş iletişim ağı (network) ile alanında uzman mentörlerin koordinasyonu,
• Etkin mentör ve girişimci adayı (mentee) eşleştirmesi için geniş ve çeşitli 
   mentör havuzu, 
• Girişimcinin ihtiyacına göre özelleştirilmiş (generalist, specialist mentor) 
    mentörlük hizmeti.

DAHA ETKİN MENTÖRLÜK İÇİN SÜREKLİ GELİŞİM 

• Girişimcinin hedef belirlemesi için ön değerlendirme ve sınıflandırma,
• Mentörlerin sürekli gelişimi için geri-besleme ve geliştirme yapısı,
• Mentörlük süreçlerinin portal üzerinden yönetimi ve takibi.

PLATFORM ETKİSİ 

• Bölgede bulunan diğer girişimcilik programları ile uyumlu,
• Herkese eşit ve adil başvuru hakkı.  

ETKİN MENTÖRLÜK;  

• Girişimciye ilham verir,
• Harekete geçirir,
• Karar vermesine yardımcı olur,
• Kişisel becerileri ve yetkinliklerini artırır,
• Deneyimlerini anlamasını ve olgunluk kazanmasını sağlar, 
• Çevresini geliştirir,
• Ufkunu açar. 

Süreklilik sağlayan etkin mentörlük programı ile TechAnkara Girişimcilik 
Merkezi, Ankaralı girişimcilerin her aşamada ticari başarı şanslarını artırmala-
rında yardımcı olacaktır. 


