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PROJE, GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN

İYİLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ İÇİN 

BU EKOSİSTEMİ BESLEYEN UNSURLARIN 

DESTEKLENMESİNE ODAKLANIYOR.

BÖYLECE, ANKARA’NIN SAHİP OLDUĞU YETİŞMİŞ 

İNSAN GÜCÜ KAYNAĞI KATMA DEĞER YARATACAK 

GİRİŞİMCİLİK ALANLARINA YÖNLENDİRİLEREK,

GENÇ İSTİHDAMININ ARTIRILMASI SAĞLANACAK.





3

“Genç İstihdamının Artırılması için Ankara Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi” 
27 Haziran 2016 tarihinde çalışmalarına başladı ve 27 Ekim 2017 tarihine kadar da devam edecek.

Genel Hedef

Projenin genel hedefi Ankara’da Girişimcilik yoluyla genç insanların istihdamının arttırılmasıdır. 

Projeninin Coğrafi Kapsamı ve Süresi

17 ay süre ile uygulanacak olan Proje, Ankara (TR51 NUTS2) Bölgesini içeren, Ankara merkez ve 
25 İlçeyi kapsamakta. 
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Hedef Gruplar

- Üniversiteden yeni mezun olmuş genç işsizler
- Yenilikçi ve tekno-girişim fikirlerine sahip genç girişimciler
- Öğrenciler ve işsiz kişiler olarak belirlendi.

Projenin Amacı

Projenin amacı Ankara girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesiyle genç is-
tihdam oranının artırılmasıdır. Ankara’da genç istihdamının artırılmasını hedefleyen projenin ana 
fikrini ise şöyle özetleyebiliriz:

Proje, girişimcilik ekosisteminin iyileştirilmesi ve geliş-
tirilmesi için bu ekosistemi besleyen unsurların destek-
lenmesine odaklanıyor. Böylece, Ankara’nın sahip oldu-
ğu yetişmiş insan gücü kaynağı katma değer yaratacak 
girişimcilik alanlarına yönlendirilerek, genç istihdamının 
artırılması sağlanacak.

Proje faaliyetleri ile Ankara’nın girişimcilik ekosisteminin 
uluslararası ölçekte dinamizm kazanmasına destek olu-
nacak. Uygulama sürecinde beklenen en öneml çıktılar-
dan birisi de “Girişimcilik İnkübasyon (Kuluçka) Merkezi” 
gibi bir işlevle kurulacak olan Girişim Destek Ofisi’dir. Bu 
merkez 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.

Girişimcilik ekosistemi, 
girişimciliğin geliştirilmesi için 
sağlanan etkili ortamın adıdır. 
Bu ortam, girişimci adaylarını 
özendirir, cesaretlendirir, teşvik 
eder ve gelişimine katkı sağlar. 
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Projenin ilk faaliyeti olarak, Ankara’nın ve Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin mevcut durumu-
nu bilimsel yöntemlerle saptayıp derinlemesine ihtiyaç analizi yapılacak. Ardından, eldeki verilere 
dayalı olarak, uluslararası ve AB deneyimini de göz önünde bulunduran; 

- Özgün eğitim programları, 
- Rehberler, kılavuz kitapçıklar, 
- Eğitim materyali, 
- Online ve e-öğrenmeye uygun altyapıda internet portalı 
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gibi girişimcilerin kullanımına sunulacak araç ve platformlar da geliştirile-
cek. Türkiye’de ilk kez bu derinlikte yapılacak olan “durum analizi”  sonuç-
ları neticesinde, Ankara’da başta teknoloji odaklı olmak üzere girişimciliğin 
yol haritası çizilecek.
 
Genç istihdamının girişimcilik ile arttırılması kapsamında farkındalık 
oluşturmak amacıyla da Ankara’daki üniversite öğrencilerine birer haftalık 
eğitimler düzenlenecek.

Projede gözetilecek amaçlardan bir diğeri de, Ankara’daki girişimcilik eko-
sisteminin kültürel ve sosyolojik yapısının önemsenerek, özgün modeller 
ortaya çıkarmaktır. Bu kapsamda, girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik men-
törler yetiştirilerek bir mentör havuzu oluşturulacak. Ayrıca, ekosistemin 

en önemli ihtiyaçlarından biri olan “teknoloji ticarileştirme” konusunda eğitimler düzenlenerek 
mentörlük hizmetleri ile birlikte girişimcilere eş zamanlı olarak sunulması planlandı.

Proje, iş fikri olan ancak henüz bunu ticarileştiremeyen ve yönlendirmeye ihtiyaç duyan genç 
girişimci adayları için “yol gösterici” olmayı hedefliyor. Hazırlık ve beklentimiz, Ankara ekonomi-
sinin ve girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde, BİRLİKTE ilerlemektir.   

Ankara’da Girişimci Eko Sistemini İyileştirme 
Çalışmaları Ne Demek, Önceliklerimiz Neler?

Konu, üç katlı bir yapı olarak ele alınmakta; Öncelikli hedef grup, girişimcilik konusunda bilgi sa-
hibi olan iyi eğitimli gençlerdir. 

Birinci katman, girişimcilik konusunda hatırı sayılır bir bilgiye sahip, iyi eğitimli gençlerin yetiş-
tirilmesidir. Ardından, etkili eko-sistemi sürdürebilmek için eğitimcilerin yetiştirilmesine, yeni 
işletmelerin kurulmasına, “start up” başlangıç aşamasındaki şirketlere destek verilmesi amacıy-

Proje, iş fikri olan 
ancak henüz bunu 
ticarileştiremeyen 
ve yönlendirmeye 
ihtiyaç duyan genç 
girişimci adayları 
için “yol gösterici” 
olmayı hedefliyor.
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la, “mentörler” seferber edilecektir. Mentörlük programı, en az 200 
potansiyel ve mevcut girişimciyi desteklemek üzere, seçilmiş ve eği-
tilmiş olan Mentörleri atayacaktır. Her girişimci en az 3 tam-zamanlı 
iş gününe eşdeğer mentörlük desteği alacaktır. Mentörler iş planları 
ve modelleri konusunda tavsiyede bulunacak, ticari bağlantılar ve 
finansman bağlantıları sağlayacak ve diğer organizasyonel ve iş ile 
ilgili hususlarda danışmanlık verecektir.

Üçüncü olarak da, bu hedeflere ulaşabilmenin vazgeçilmez kısmı, il-
gili taraflar ve genel kamuoyunda farkındalık artırma çalışmalarıdır; 
görsel-işitsel, basılı-yazılı, dijital-elektronik mecralardan en etkili bi-
çimde yararlanmayı tasarladık. 

Proje uygulanırken, cinsiyet eşitliği ve sivil toplumun katılımı göz 
önünde bulundurulacak; faaliyetlerin duyurulması için iş adamları 
dernekleri, yatırımcı dernekleri ve Ankara Ticaret Odası (ATO), Ankara 
Sanayi Odası (ASO) gibi yerel odalardan aktif katılım sağlamak ol-
dukça önemli hedefimiz.

“Genç Girişimcilik” Konusunda
Farkındalık Artırma Çalışmaları

Konu ile ilgili farkındalığı artırmak ve faaliyet çıktılarını yaygınlaştırmak için açılış ve kapanış kon-
feranslarının düzenlenmesinin yanı sıra, hedef kitlemizin ağırlıklı olarak “Gençler” olması nede-
niyle, onlara ulaşmanın en kolay yollarından biri olan “sosyal ve dijital medya” olanaklarından 
yoğun olarak yararlanılacaktır.  Online (çevrimiçi) hizmet isteğinde bulunan tüm talep ve hizmet-
lere, proje kapsamında kurulan web portalında yer verilecek.  

Yalnızca girişimcilik konusundaki farkındalık değil, aynı zamanda iyi yapılandırılmış görüşmelerle 
yerel paydaşlar ile köklü işbirliği olanakları da gözetilecek.

Bizi sosyal medyada 
takip edebilirsiniz!
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Websitesi ve Web Portalı

Ankara Kalkınma Ajansının web sitesinin altında yer alan web portalımız 
“www.girisimci.ankaraka.org.tr”, aynı anda en az 2000 kullanıcı erişimine uygun bir şekilde
hazırlandı ve proje bittikten sonra da içerik paylaşılmaya devam edilecek.  

Ayrıca, portal “online ve offline” içerik yayınına uygun alt yapı ile bir “Web TV” hizmeti de ver-
mekte. Portal sürdürülebilirliğin önemli bir ögesi olarak; eğitim materyallerinin yayınlanmasına 
ek olarak, eğitimler ve diğer faaliyetler için “interaktif ve dinamik bir platform”dur.

Genç Girişimciliği Geliştirme Programı  

Program Ankara’da en az 5 üniversitede olacak şekilde organize edilecektir. Toplamda 5 grup ile 
500 katılımcıya erişilmesi beklenmekte. Her grup için eğitim en az 7 tam gün planlandı. Eğitim 
içeriğini özetlersek; 

- Teknoloji ticarileşme süreci 

- Teknoloji değerleme

- Pazarlama, ticarileşme yol haritası 

- Müzakere teknikleri

Eğitim program içeriklerinin yaygınlaştırılması için bir “online eğitim modülü” geliştiriliyor.
Böylece,  eğitime katılamayan ve yararlanmak isteyenler için fırsat yaratılması planlandı. 
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Genç Girişimciler İçin Teknoloji Ticarileştirme Programı

“Teknolojinin ticarileştirilmesi” konusu projenin bir diğer önemli bileşenidir. 

Programın amacı birçok yükseköğretim ve araştırma kuruluşuna sahip Ankara’daki akademik 
potansiyelin “genç istihdamının artırılması için” harekete geçirilmesidir. Akademik kurumlarda 
gelişen bilim ve araştırmanın, teknolojinin ticarileştirilmesi yoluyla değere dönüştürülmesi ge-
rekmekte. Bu dönüşümün girişimcilik programları ve genç bilim adamlarının teşvik edilmesiyle 
başlatılması planlandı. 

“Teknolojinin 
Ticarileştirilmesi” 
Genç Girişimciler
için önemlidir. 



10

Teknoloji Ticarileştirme Eğitimleri 

Proje süresince 3 kere yapılacak eğitimler 12 tam gün sürecek olup her birine 40 kişinin katılımı ve 
toplamda 120 öğrenciye erişilmesi planlandı. 

Ticarileşme başarısını ve eğitimin etkisini artırmak amacıyla program teorik ve uygulamalı bile-
şenlerden oluşacak; uluslararası kalitede eğitim notlarının paylaşımı, potansiyel müşteriyle ve 
ilgili alanlarda uzmanlarla temasa geçme ve çeşitli konularda danışmayı kapsayacak.

Eğitim programı, teknolojinin değerlendirilmesi, ana araştırmanın yapılması, değerinin teklif 
edilmesi, pazarlama, müzakere, ticarileştirme planının yapılması ve sunum becerilerinin gelişti-
rilmesi konularını kapsayacaktır. 

Mentörlük ve Danışmanlık Hizmetlerinin Uygulanması 

Proje kapsamında etkinliklere katılan genç girişimciler ve asıl iş fikirlerine sahip olanlar,  projesi 
başarılı bulunanlar, şirket kuranlar dâhil olmak üzere, önemli sayılacak bir grup verilen mentörlük 
ve danışmanlık hizmetleri ile desteklenecek. Süreç sonunda tüm programlardan “başarılı fikirle-
rin” seçimi yapılacak. 
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Mentörler her girişimci için en az 3 gün idari, mali, pazarlama mentörlüğü yapacak ve her öğrenci 
için bir rapor hazırlayacaktır. Mentörlük ve danışmanlık hizmeti aşağıdaki alanları kapsayacak;

- Strateji geliştirme
- Satış pazarlama,
- Markalaşma,
- Fiyatlandırma,
- Pazara girme,
- Müşteri bağlılığının oluşturulması,
- Mali yönetim,
- Mali kaynaklara erişim,
- Uluslararası pazarlara açılma,
- Yurtiçi ve yurt dışı ağların (network) oluşturulması, 
- Olguya göre ortaya çıkan ihtiyaçlar.

Eğiticilerin Eğitimi Programları  

Etkili ve sürdürülebilir bir girişimcilik ekosisteminin oluşturulması amacıyla nitelikli eğitimlerin 
verilmesi projenin amaçlarındandır. Bu faaliyetle Ankara bölgesindeki mentörlük, danışmanlık ve 
eğitim ihtiyaçlarında “kendi kendine yetmesi” amaçlanmaktadır.  

Faaliyet kapsamında eğitim programı ve müfredatı hazırlanacak. Ankara Kalkınma Ajansı per-
sonelinden seçilen yaklaşık 30 aday bu faaliyetin bir parçası olacaktır. Tüm katılımcıların ulusla-
rarası sertifikalandırılması için aşağıdaki sertifika programlarını kapsayan alternatif müfredatlar 
hazırlanıyor. 

Etkili ve Sürdürülebilir 
Girişimcilik 
Ekosisteminin 
Oluşturulması İçin 
Nitelikli Eğitimler…
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Bu Faaliyet 30 (Ankara Kalkınma Ajansı) AKA personelini çeşitli uluslara-
rası kurumların sağladığı uluslararası sertifikasyon için eğitecek ve hazırla-
yacaktır: Project Management Institute [Proje Yönetimi Enstitüsü] - PMI 
(PMP, PgPM, RMP veya PBA sertifikaları), Association of International Due 
Diligence Professionals [Uluslararası Durum Tespit Uzmanları Derneği], 
CQF Institute,  Global Association of Risk Management Professionals [Glo-
bal Risk Yönetimi Uzmanları Derneği] - GARP.

Her sertifikalandırma için hazırlık oturumları AKA personelinin çalışma 
programına göre esnek bir şekilde düzenlenecek, eğitim oturumları Ajans 
bünyesinde veya yanında yer alan Proje ofisinde gerçekleştirilecektir. Eği-
timlerin ardından düzenlenecek olan resmi Sınavlar her kurumun Anka-
ra’da bulunan Sınav Merkezlerinde veya çevrimiçi olarak yapılacaktır. Proje, 
eğitim giderlerini üstlenecek ve her sertifikasyon için resmi “Eğitim Hazır-
lık Sertifikası” verecek, personel başvuru sürecinde yardımcı olacak ve de 
iki sınava kadar, sınav deneme giderlerini karşılayacaktır.  

Girişimcilik Yarışması

Bu yarışmada “Ödül”, gerçek iş adamlarının mentörlüğünde eğitim ve proje geliştirme etkinliğinin 
olduğu uluslararası bir kampa katılmaktır.

Yarışma proje faaliyetlerine katılanların yanı sıra kamuya açık olacak. Ön eleme yapılmayacak ve 
adayların tamamı seçim kurulunda değerlendirilecektir.  Genel bir çerçeve olarak aday projeler, 
ticarileştirme stratejisi, pazar potansiyeli, yenilik kapasitesi, çevre duyarlılığı ve sosyal etkilerine 
göre değerlendirilecektir. 

Yarışmamızla ilgili tüm haberleri web sitemizden takip edebilirsiniz:

www.girisimci.ankaraka.org.tr 
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