
 

Sirküler No: 2021/21 
Sirküler Adı: Marmatek Eforall Girişimcilik Programı                                                                          

Konusu: Engelli bireylerin engelsiz bireyler gibi aktif olmasını sağlayıp yeni teknolojiler ve fikirler 
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Program Konusu; 
 
Engelli bireylerin girişimcilik alanında, engelli olmayan bireyler kadar aktif olabilmelerine yönelik yapılacak olan çalışmaları içeren 
bir girişimcilik programıdır. Ayrıca hem ekonomik kalkınma hem de engelli bireylerin güçlendirilmesi amacıyla TÜBİTAK Marmara 
Teknokent yürütücülüğü ve 3S KALE Holding işbirliği ile gerçekleştirilen bir eğitim kampıdır. 

 
Program Amacı; 

Engelli bireylerin girişimcilik alanında, engelli olmayan bireyler kadar aktif olabilmelerine yönelik modeller geliştirmek ve özel 
gereksinimlere yönelik eğitim metotları, uygulama araçları ve kaynak belgeler oluşturularak farklı bölgelerden engelli bireylerin 
bir araya gelerek girişimcilik konusunda kapasitelerinin geliştirilmesini sağlamaktır. 
 

Programa Katılacaklar; 
 
Ar-Ge, bilim, teknoloji ve yenilik içeren, yeni ve Türkiye'de uygulanmayıp daha önce ödül almamış projesi olan 
tüm engelli girişimciler katılabilir. 
 
Programda Hedeflenen çıktılar; 
 

• Engelliler için girişimcilik konusunda kapsayıcı öğrenme kaynaklarının oluşturulması 

• Engelli dostu araçlar, belgeler ve yöntemler geliştirmek 

• Engelli dostu yaygın eğitim metodolijileri ve girişimcilik ile ilgili eğitim yaklaşımları geliştirmek 

• Engelli ve engelsiz bireyleri birleştiren ulusal ve uluslararası eğitim modülleri geliştirmek 

• Girişimcilik üzerine erişilebilir eğitim müfredatı oluşturmak 
 
Programa başvurular için www.eforall.com.tr  adresindeki temel bilgiler başvuru formuna işlenmelidir. 
 

Proje Değerlendirme; 
 
Alanında uzmanlaşmış sektör liderleri, akademisyenler ve araştırmacılar tarafından oluşturulan heyet ile başvurular 
değerlendirilerek kampa katılacak olan projeler belirlenir. 
 

Kamp süresince sağlanacak mentörlükler; 
 

• Girişimcilik, Start-Up, İnovasyon ve Süreç Yönetimi 

• Maliyet Analizi ve Finansal Tablolar 

• İş Planı Hazırlama Canvas Modeli 

• Proje Döngüsü 

• Start up Analizi, Şirket Geliştirme ve Markalaşma 

• Patent ve Marka Tescili/İş ve Ticaret Hukuku 

• Etkili Sunum Teknikleri 

• Değer Teklifi Oluşturma, pazarlama 
 

Kamp sonunda başarılı projelerin belirlenmesi; 
 
Kamp sonu yapılan değerlendirmelerde belirlenen ilk 5 proje ödül töreninde duyurulur. 
 
Ödüller aşağıda mevcut olan  iki alanda verilecektir. 
 

• Eforall girişimcilik kampında ödül; 

 

a. TÜBİTAK Marmara Teknokent TAHA Kuluçka MerkeziGirişimcilik Destek Programından yararlanacaktır. 

b. Girişimcinin projesini gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası resmi kuruluşlardan destek alması halinde öz 

sermaye nakdi desteği sağlanacaktır. 

http://www.eforall.com.tr/


 

• Taha kuluçka merkezi destek programında ödül; 

 

a. 6 ay ücretsiz ofis 

b. Ücretsiz mentörlük 

c. Patent başvurusu ilk ödemesinin martek tarafından yapılması 

d. AGTM’den ücretsiz yararlanma 

e. Her bir kuluçka firması için uzman ataması 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           Bilgilerinize sunulur. 
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