
 

 
 
 
 
 

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ PROGRAMI 
 

Eğitimin Yeri 
 
Hacettepe Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Tuğrul Çubukçu Salonu 

Eğitim Tarihi ve Süresi 

 
Eğitim programı 9 haftalık bir süre içinde, 01 Kasım 2022 - 30 Aralık 2022 
tamamlanacaktır. Her biri 2 haftalık süre boyunca 2 saat eğitim, 2 saat söyleşi ve 
1 saat mentörlük olmak üzere toplam 5 saatten oluşan 4 ayrı modül 
hazırlanmıştır. Toplam 20 saatlik olan bu eğitimin 01 Kasım - 25 Aralık 2022 
tarihleri arasında, 8 haftada tamamlanması beklenmektedir. 25 Aralık – 30 Aralık 
2022 tarihleri arasında bitirme projelerinin sunumu ve katılım belgelerinin 
takdimi gerçekleştirilecektir.  
 

Eğitim Ücreti ve  
Hesap Numarası 

 
Eğitim Hacettepe Üniversitesi lisans öğrencilerine sınırlı kontenjan ile ücretsiz 
olarak sunulacaktır.   

Eğitimin Amacı 

 

Bu program lisans öğrencilerimizin girişimcilik becerilerini artırma ve iş 
fikirlerini geliştirme amacıyla tasarlanmıştır. Disiplinler arası ilişkiler ve iş 
birlikleri ile öğrencilerimizin yeni iş fırsatlarını belirlemeleri, geliştirdikleri ürün 
ve teknolojileri ticarileştirebilmeleri hedeflenmektedir. Yeni iş girişimleri 
yaratmaları ve büyütmeleri için gerekli kritik becerileri geliştirmelerine veya 
mevcut işlerde yenilik yapmalarına yardımcı olunması amaçlanmaktadır.  

 

Eğitimin İçeriği 

 
Programın 4 (dört) ana eğitim modülü bulunmaktadır. Bunlar; 
 
1. Girişimcilik Ekosistemi Eğitim Modülü (2 hafta)  
2. İş Modeli Eğitim Modülü (2 hafta) 
3. Pazarlama Eğitim Modülü (2 hafta) 
4. Finansman Eğitim Modülü (2 hafta) 
 
Girişimcilik Ekosistemi modülünde; girişimcilik sürecinin nasıl tanımlandığı, 
girişimci adaylarının karşılaştıkları engeller, zorluklar, girişimci adaylarını 
bekleyen fırsatlar, fikirler, Hacettepe Teknokent ve Teknoloji Transfer 
Merkezinin girişimcilik serüveninin neresinde yer aldığı ve neler yaptıkları, 
ayrıca Start-up that Works platformunun girişimcilik sürecinin hangi aşamasında 
girişimcilere ne tür destekler sunduğu gibi konularda katılımcılara bilgi 
verilecektir.  
 
İş Modeli modülünde; iş modeli nelerden oluşur, en sık kullanılan iş modeli 
taslakları nelerdir, iş modeli nasıl detaylandırılmalıdır, girişimin amacı nedir, ne 
olmalıdır, girişimcinin sahip olduğu beceri, deneyim ve network ile söz konusu iş 
fikri iş modeline dönüştürülebilir mi, Canvas iş modeli nedir, girilmesi planlanan 



pazarın özellikleri nelerdir, nasıl detaylandırılabilir, işletme nasıl kurulmalıdır, 
kısa, orta ve uzun vadeli planlar ne olmalıdır, finansal hedefler ne olmalıdır ve 
işletmenin yönetim planı ne olmalıdır gibi konularda katılımcılara bilgi 
verilecektir.  
 
 
 
Pazarlama modülünde; Potansiyel müşteriler kimlerdir, pazar nasıl analiz 
edilmeli, hedeflenen pazar payı nedir, mevcut veya potansiyel rakipler kimler, 
rakiplere karşı avantaj ve dezavantajlar neler, rakiplere karşı alınacak tedbirler 
neler, ürün/hizmetin açık ve net tanımı nasıl yapılmalı, ürün /hizmet 
fiyatlandırmasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir, müşterilere 
ulaşım kanalları neler olabilir, pazarlara ilişkin riskler / tehditler neler olabilir? 
Konularında katılımcılara bilgiler verilecektir.  
 
Finansman modülünde; İş kurulumu için gerekli sermaye finansmanı nasıl 
sağlanabilir, yatırımcı ve fon bulma imkanları nelerdir, başlangıç maliyetleri 
nasıl hesaplanabilir, ne kadar süre/satış miktarı/satış tutarı sonrasında kara 
geçildiğine ilişkin ne tür değerlendirmeler yapılabilir, finansal hedefler nasıl 
oluşturulmalıdır konularında katılımcılara bilgiler sunulacaktır.  
 
Her modül sonunda katılımcılardan o modülün konusunu kendi iş fikirlerine 
uygulayarak (örn. pazar analizi, iş modeli, yatırımcı analizi vb.) bir rapor 
hazırlamaları beklenecektir. Eğitim süresi (8 hafta) sonunda oluşturdukları tüm 
bu raporları birleştirerek bir bitirme projesi haline dönüştüreceklerdir.  

 

Eğitmenler 

o Doç. Dr. Anıl Boz Semerci – Hacettepe Üniv. İşletme Bölümü Öğretim Üyesi 
o Araş. Gör. Hürcan Kabakcı – Hacettepe Üniv. İşletme Bölümü Öğretim 

Üyesi 
o Araş. Gör. Leyla Boy Akdağ – Hacettepe Üniv. İşletme Bölümü Öğretim 

Üyesi 
o Hasan Tarık Erdoğan – Hacettepe Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi-

Girişimcilik Ofisi  
o Beliz Bediz Sinan – Start-up That Works Kurucusu 
o Murat Öztürk – Manjero Kurucusu ve Start-up Community Türkiye 
o Murat Gürhan – BoatMate Kurucusu 
o Süleyman Özarslan – PİCUS Siber Güvenlik Kurucu Ortağı 
o Melis Büyüksan - Med-lis Kurucu Ortağı 
o Emre Mazanoğlu – MNG Holding Finansal Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri 
o Hakan Yıldız – Fonbulucu Kurucusu 

Başvuru Kriterleri 

  

Hacettepe Üniversitesi lisans öğrencisi olmak 

Kontenjan  

 
70 öğrenci 

Belgelendirme 

 
a) Programın 20 saatlik eğitim ve mentörlük sürecinin %70 (14 saat)’ine katılmış 
olması, 
 
b)  Her bir eğitim modülü sonunda katılımcılardan doldurmaları istenecek 
formları doldurması ve zamanında teslim etmesi,  
 
c) Teorik, uygulamalı ders ve mentörlük süreçlerine katılamama durumunda, ders 
ve/veya görüşme öncesinde mazeretini sorumlu öğretim elemanına bildirmesi, 
 



d) Program süresince e-posta veya üniversite tarafından kullanılan iletişim 
kanalları üzerinden gönderilen duyuruları takip etmesi ve bu duyurular 
doğrultusunda hareket etmesi, 
 
e) Program süresi boyunca her bir eğitim modülü sonunda katılımcılardan 
doldurmaları istenecek formları ve gerçekleştirdikleri uygulamaları birleştirerek 
bir bitirme projesi hazırlaması, 
 
f) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve bu Yönergede 
belirtilen disiplin kurallarına uyması halinde  
 
Hacettepe Üniversitesi Rektörü veya Rektör Yardımcıları ile Hacettepe IDEAL’in 
koordinatörünün imzalarının bulunduğu katılım belgeleri teslim edilecektir.  

Eğitime Başvuru 

 
Eğitime kayıt yaptırmak isteyen katılımcıların H.Ü. IDEAL Web sayfası 
(https://ideal.hacettepe.edu.tr/) üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. 
Adaylar web sayfası içinde bulacakları başvuru linki üzerinden başvuru formuna 
erişim sağlayabilecektir. Başvuru formu 6 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler; 
eğitim ve deneyim, girişimcilik arka planı, girişimcilik niyeti, girişimcilik 
becerileri, girişimcilik davranışı ve iletişim bilgileri şeklindedir.  
 

 
 
 

https://ideal.hacettepe.edu.tr/

