
İstanbul Kalkınma Ajansı Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında destek 
almayı hak kazanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticaret TTO/Ticaret Kuluçka 

merkezi tarafından yürütülen “Mıknatıs İstanbul” Projesi kapısını yerli ve yabancı 
girişimcilere açıyor.

İnovasyon odaklı ve teknoloji temelli iş fikrini İstanbul Girişimcilik Ekosisteminde 

geliştirerek ticarileştirmek ve toplam 130.000 ₺ sermaye desteğine 
sahip olmak istiyorsan  hemen başvur!

PROGRAM HAKKINDA

Mıknatıs İstanbul Projesi kapsamında programa dahil olacak yerli ve yabancı girişimciler 
ulusal/uluslararası mentorluk ve danışmanlıklarla iş fikirlerini kuvvetlendirerek desteklemeyi 

ve iş fikirlerinin ticari değere dönüşümlerini hızlandırmayı sağlayacak birebir mentorluk, 
danışmanlık ve eğitim hizmetlerini kapsayan yaklaşık 6 ay sürecek girişimcilik programına 

dahil edilecekler. 
Mentorluk görüşmeleri online platformda gerçekleştirilecek.

Ayrıca programa kabul edilen girişimciler, ABD ekosisteminde yer alan mentorlardan
yararlanarak küresel ölçekte rekabet yeteneklerini geliştirebilme imkanı yakalayacaklar.
Proje kapsamında girişimcilerin finansmana erişimlerini sağlayarak hızlı büyümelerini 

desteklemek amacıyla da Ticaret Kuluçka’da geleneksel hale gelen “The Big Day” yatırımcı-
girişimci buluşmasının üçüncüsü gerçekleşecek. 

The Big Day’de başarılı bulunan üç girişim 60.000 ₺, 40.000 ₺, 30.000 ₺ olmak üzere,
şirketlerini İstanbul’da kurarak toplam 130.000 ₺ başlangıç sermaye desteği almaya hak 

kazanacaklar.
Girişimcilerin İstanbul’a adaptasyonlarını sağlamak üzere İstanbul’da bir haftalık 

konaklamalı, içinde kültürel ve teknik gezilerin de olacağı oryantasyon sürecinden 
geçirilecekler.

PROGRAM DESTEKÇİLERİ

GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI BAŞLIYOR!

http://app.projey.com/v2/istticuni_incubation/webform/RYGpArQrRIptVQjNb2ln
http://app.projey.com/v2/istticuni_incubation/webform/RYGpArQrRIptVQjNb2ln


PROGRAM FAALİYETLERİ 

Eğitim Seminerleri

Ekipler, ihtiyaç duydukları teknik ve sektörel konularda uzman kişilerden 
çeşitli konularda online eğitim alabilecekler.

The Big Day‘e Katılım

Ön Jüri aşamasında seçilen 10 ekip geliştirdikleri 
girişimlerini, girişimcilik ve iş dünyasının öncü 

isimlerine, programın destekçilerine ve 
yatırımcılara sunacaklar. Başarılı bulunan ilk 3 

takıma şirketlerini kurmak üzere toplam 
130.000 ₺ sermaye desteği verilecek.

Oryantasyon

Ekip liderleri; İstanbul’da iş dünyası temsilcileri ve 
mentorlar ile görüşme imkanı yakalayacaklar. 

Ayrıca Arge -inovasyon merkezleri, kuluçka 
merkezleri ziyaretleri ve İstanbul’un eşsiz tarihi 

mekanlarının ziyaret edileceği bir haftalık 
konaklamalı İstanbul ziyareti gerçekleştirme 

fırsatına sahip olacaklar.

Birebir Mentorluklar

Programa katılacak 20 ekip için ayrı ayrı atanacak uzman 
mentorlar sayesinde katılımcılar, girişimleri için ihtiyaç 
duydukları konularda bilgi ve deneyim desteği alacak. 

Takımlar, girişimlerini mentorlarının önderliğinde 
geliştirilebilecek ve Demo Day için hazırlayacakları sunum 
konusunda destek alabilecekler. Ayrıca ABD ekosisteminde 
yer alan mentorlardan yararlanarak küresel ölçekte rekabet 
yeteneklerini geliştirebilme fırsatı yakalayacaklar. Takımlar, 
başarılı bir girişimci olma yolunda gerekli bilgi ve becerileri 

kazanmanın yanı sıra sektöre ve iş dünyasına dair farklı 
perspektiflerden faydalanabilecek. Mentorluklar online 

olarak gerçekleştirilecek.



PROGRAM TAKVİMİ 

KİMLER KATILABİLİR

Mıknatıs İstanbul Girişimcilik Programına online 
başvurular alındıktan sonra ön eleme yapılarak 20 
ekip seçilecek. Teknoloji tabanlı yenilikçi iş fikrine 

sahip, ekibini kurmuş, iş modelini oluşturmuş, ürün ya 
da hizmetin prototipini oluşturmuş/ oluşturmak üzere 

olan, girişimini belli bir aşamaya kadar getirmiş, 18 
yaşını doldurmuş ekipler programa başvuru yapabilir.

Son Başvuru Tarihi: 12.06.2022

Sorularınız için: tto@ticaret.edu.tr

Başvuru Dönemi : Nisan-Haziran 2022

Ön Değerlendirme Süreci: Haziran 2022

Mentor Görüşmeleri: Temmuz- Ekim 2022

Takım Sunumları: Kasım 2022

The Big Day (Demoday) Aralık 2022

ticaret.edu.tr
tto.ticaret.edu.tr

ŞİMDİ BAŞVUR
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