Konferans programı / Conference programme

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
This Project is co-financed by the European Union
and the Republic of Turkey.

08.30 - 09.45

Kayıt / Registration of participants

10.00 - 10.40

Açılış konuşmaları / Opening speeches

10.40 - 11.30

Açılış Paneli / Opening Panel

11.30 - 11.45

Çay-Kahve Molası / Coffee break

11.50 – 12:30

Girişimcilik Panel Oturumları-1
Panel Discussions-1 on Entrepreneurship

12:30 – 14.00

Öğle Yemeği / Katılımcılar arası İletişim Seansı
Lunch Break / Networking Session

14.00- 15.30

ANKARA GİRİŞİM PROJESİ
ENTREPRENEUR ANKARA PROJECT
“GENÇ İSTİHDAMIN ARTIRILMASI İÇİN
ANKARA GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ”
Teknik Destek Projesi
TRH1.2ADA/P-01
Technical assistance for
“GROWING AND PROSPERING THE ENTREPRENEURSHIP
ECOSYSTEM IN ANKARA TO INCREASE YOUNG EMPLOYMENT” PROJECT
TRH1.2ADA/P-01

Açılış
Konferansı

Opening Conference
25 Ekim October 2016 - Ankara

Girişimcilik Panel Oturumları-2-3
Panel Discussions 2-3 on Entrepreneurship

15.30-16.00

• 1, 2 ve 3. Panellerin raportörleri:
Panellerin özet sonuçları hakkında kısa sunumlar
• Rapporteurs from panels 1,2,3:
short presentations on summary results of panels

İLETİŞİM BİLGİLERİ / CONTACT DETAILS
Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No: 11, 06460 Çankaya ANKARA
T. +90(312) 310 03 00 F. +90(312) 309 34 07 E. tgm@ankaraka.org.tr
www.girisimci.ankaraka.org.tr
/ankaraka
/AnkaraKalkinmaAjansi/

• Sonuçlar ve son açıklamalar
Conclusions and final remarks
16.00- 17.00

Kapanış Kokteyli / Closing Cocktail

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca
International Development Ireland Ltd. liderliğindeki Konsorsiyum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde
Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.
This publication is funded by the European Union and The Republic of Turkey. The content of this publication is
the sole responsibility of the Consortium led by International Development Ireland Ltd. and in no way reflect
the views of the European Union and The Republic of Turkey.

Ankara'da Akıllı “Genç Girisimcilik”
Ekosistemi İçin!
For Smart Entrepreneurship
Ecosystem in Ankara!

• Proje, girişimcilik ekosisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için bu ekosistemi besleyen unsurların desteklenmesine odaklanıyor.
Böylece, Ankara’nın sahip olduğu yetişmiş insan gücü kaynağı katma değer yaratacak
girişimcilik alanlarına yönlendirilerek, genç istihdamının artırılması sağlanacak.
Açılış konferansı etkinliği, Ankara'daki genç tekno girişimciler için sistemin daha
akıllı ve daha çekici hale getirilmesine yönelik olarak, ekosistemin tüm önemli üyelerinin tek bir yerde buluşup görüşmesi için bir fırsattır.

Opening conference purpose

Açılış konferansının amacı
Ankara hızla istikrarlı bir girişimcilik ekosistemi geliştirmekte ve yaratıcı ve
yenilikçi teknolojilerin ulusal merkezine dönüşmenin yanı sıra, komşu ülkeler
için de referans noktası haline gelmektedir. Ankara'daki yetkililerin temel amaçlarından biri de girişimcilik ekosisteminin akıllı ve sürdürülebilir büyümesini
sağlamaktır. Ankara'nın uluslararası alanda rekabet edebilen bir şehir ekosistemi haline gelebilmesi için, girişimcilik külltürünü kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak, yeni teknoloji yeteneklerini kendine çekmek, iş ağı (network) iletişimini ve
etkinliklerini canlandırmak, genç girişimcilerin ihtiyaçları için kamu varlıklarından yararlanmak, farklı özel fonlar almak ve nihayetinde Ankara’da teknoloji
üretimini hızlandırmak ve ürünlerin dünya çapında ticaretini yapmak gibi konularda çok daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir.

Ankara is rapidly developing a stable entrepreneurship ecosystem and becoming a national center of creative and innovative technologies, as well as a
benchmark for neighbour countries. One of the main purpose of Ankara authorities is to develop a smart and sustainable growth of entrepreneurship ecosystem. To become internationally competitive city of ecosystem, Ankara needs to
do more to facilitate and promote entrepreneurial culture, attract young tech
talents, stimulating business networking communication and events, leveraging public assests for youn entrepreneurs needs, atract different private funds
and finally accelerate and commercialise Ankara-tech product worldwide.
For this purpose, the EU and the Republic of Turkey co-financed the project
named as “Growing and Prospering The Entrepreneurship Ecosystem in Ankara
to Increase Young Employment” aims are:
- to improve Ankara entrepreneurship ecosystem in acceleration process with
young tech entrepreneurs and
- to support Ankara Entrepreneurship Development Centre for it's mission.
Opening conference event is opportunity to meet and exchange with all important ecosystem insiders in one place to make the system smarter and more
attractive for young tech entrepreneurs in Ankara.

Bu amaçla, projenin amaçları:
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyet eş-finansmanlı Projenin amacı Ankara
girişimcilik ekosisteminin (geliştirilmesi) büyütülmesi ve zenginleştirilmesiyle
genç istihdam oranının artırılmasıdır.

Opening conference event is opportunity to meet and exchange with all important
ecosystem insiders in one place to make the system smarter and more attractive for
young tech entrepreneurs in Ankara.

Açılış konferansına kimler katılacak?
• İlgili bakanlıkların temsilcileri ve ev sahibi
Ankara Kalkınma Ajansı
• TÜBİTAK ve diğer ekosistem ortakları
• Üniversite, Teknopark ve İş kuluçka
(İnkübasyon) merkezleri temsilcileri
• Yatırım fonları
• Kadın girişimciler
• Genç tekno girişimciler
• AB ülkelerinden gelen ekosistem üyeleri
• Diğer konuklar.

Who will attend Opening conference?
• Respective Ministries representatives and
Ankara Developmment Agency
• TUBITAK and other ecosystem partners
• Universities, Technoparks and Business
incubators representatives
• Investments funds
• Women entrepreneurs
• Young tech entrepreneurs
• Ecosystem insiders from EU countries
• Others.

Ne zaman ve nerede? / When and where?
25 Ekim / October 2016, Hilton Hotel / Ankara

