
İNOVASYONDA KADIN" TEMALI IV. GİRİŞİMCİLİK KAMPI 

TÜBİTAK Marmara Teknokent yürütücülüğü ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) işbirliğinde 
gerçekleştirilecek olan "İnovasyonda Kadın" temalı IV. Girişimcilik Kampı’na Türkiye genelinde "Bir Fikrim 
Var Ve Ona Hayat Vermek İstiyorum" diyen tüm kadın girişimcileri bekliyoruz. 

Günümüz girişimcilik dünyasında kadın girişimciler de erkekler kadar yer almakta ve başarılı kadın 
girişimcilerin de sayısı her geçen gün artmaktadır. Dünyada ve ülkemizde ekonomik kalkınmanın yolu 
girişimcilikten geçerken, kadınların güçlendirilmesinin bir yolu da yine girişimcilikten geçmektedir. Bu 
bağlamda hem ekonomik kalkınma hem de kadınların güçlendirilmesi amacıyla TÜBİTAK Marmara 
Teknokent yürütücülüğü ve KADEM işbirliği ile 20-27 Ocak 2019 tarihlerinde kadın girişimcilik kampı 
gerçekleştirilecektir. Bu kampa, "Bir Fikrim Var" diyen tüm kadın girişimciler davetlidir. 

Kampa katılım şartı; 

Başvuru yapılan projenin Ar-Ge ve İnovasyon içerikli olması, 
Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almaması ve/veya resmi kurum ve kuruluşlardan söz konusu 
projeye finansal destek almaması. Bu konuda yanlış beyanda bulunulması durumunda sorumluluk 
katılımcıya aittir. 

Başvurular arasından değerlendirilerek kampa katılım sağlayan 30 aday arasından kamp sonunda yapılacak 

değerlendirmeyle en iyi 5 projeye 25.000 TL değerinde proje desteği yapılacaktır. Bu destek şekli 
değerlendirmeyle ilk 5 ‘e kalan proje sahipleri projelerini gerçekleştirmek istedikleri takdirde aşağıdaki 
şekilde olacaktır: 

• TÜBİTAK Marmara Teknokent Kuluçka Merkezi'nde ilk bir yıl ücretsiz yer tahsis edilmesi, 

• Girişimcinin projesini gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası resmi kuruluşlardan destek alması 
halinde 25.000 TL ‘ye kadar nakdi destek verilmesi, 

• Girişimcilik Kampı programından hibe desteği almaya hak kazanan adaylar ile ilgili olarak destek süresi 
etkinlik başlama tarihinden itibaren bir yıl ile sınırlıdır. 

"İnovasyonda Kadın" temalı IV. Girişimcilik Kampı'nın planlanan temel eğitim başlıkları aşağıdaki şekildedir: 

• Girişimcilik, Start-Up, İnovasyon ve Süreç Yönetimi 
• Maliyet Analizi 
• Finansal Tablolar 
• Proje Yazımında Dikkat Edilmesi Gerekenler 
• İş Planı Hazırlama 
e Proje Döngüsü 
• İş Planı Proje Yazım Mentörlüğü 
a Startup Analizi Nasıl Yapılır? 
» Şirket Geliştirme ve Markalaşmanın Önemi 
• Markalaşma Sürecinde Uygulanacak Stratejiler 
• Patent ve Marka Tescili/İş ve Ticaret Hukuku 
• Etkili Sunum Teknikleri 
• Canvas Modeli nedir? 
• Değer Teklifi Oluşturma 
• Pazarlama 

Girişimcilik Kampı Darıca Elite Otel’ de gerçekleşecek olup; 

• Tam pansiyon otel konaklama ücreti organizasyon tarafından karşılanacaktır. 

• Otele ulaşım ve oteldeki tüm ekstra masraflar girişimciye aittir. 

Başvurularınızı 01-15 Aralık 2018 tarihleri arasında www.inovasyondakadin.org adresinden yapabilirsiniz. 

Bilgilerinize sunarız, 

Saygılarımızla. 

TÜBİTAK MARMARA TEKNOKENT 
 

http://www.inovasyondakadin.org/

