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Türkiye TeknolojiTakımı vakfl olarak teknoloji geliştiren gençleri, bilim insanlarını
ve girişimcileri fikirlerini katma değerli ürün/hizmete dönüştiirene kadar ihtiyaç duydukları
alanlarda desteklemek amacıyla T3 Girişim Merkezi'ni hayata geçirdik. T3 Girişim Merkezi
olarak her aşamadaki teknoloji girişimlerini kapsayacak şekilde kurgulanmış, yerli teknoIoji
girişimIerinin doğmasına, büyümesine ve dünya pazarına açlImasına yardımcı olacak 3
programımızla girişimcilere destek olmayı hedefl iyoruz.

Türkiye'de girişim alanında ilk defa kümelenme modelini uyguluyoruz. Bu modelde
belirlediğimiz teknoIoji odak alanlarında girişimcileri kurumsaI firmalarla buluşturuyor
böylece girişimlerin ürün ya da servisIerini geliştirirken sektör bilgisinden faydalanmasını,
pilot uygulamalar ile de iş fikirlerini doğrulamalarını hızlandırmayı planlıyoruz,
T3 Girişim Merkezi olarak ilk çağrı dönemimizde aşağıdaki teknolojilere
odaklanıyoruz:

-

Otonom teknolojiler
Yapay zekA ve makine öğrenmesi

Nesnelerin intemeti
Akıllı ağlar
Eğitim teknolojileri
Bahsi geçen alanlarla öğrencilerinizi, mezunlarınızı ve özellikle yüksek lisans ve
doktora öğrencilerinize gerekli bilgiIendirmenin yapllması konusunda desteğinizi bekliyoruz.
Gereğini arz ederiz.
Mehmet Fatih
Yönetim

Ek-l: Duluru Metini
Ek-2: Afiş
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EK-l DUYURU METNİ
T3 Girişim Merkezi Fikirlerle Buluşuyor
http://www.t3gm.org

l00l teknoloji girişimini

destekleme hedefiyle yola çıkan T3GM yiiksek teknoloji milli
girişimlere kapılannı açıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafindan kurulan T3 Girişim Merkezi, teknoloji geliştiren
gençleri, bilim insanlannı ve girişimcileri fikirlerini katma değerli ürürı/hizrrıete dönüştüene
kadar ihtiyaç duyduklan alanlarda desteklemeyi amaçlıyor.
Üsküdar Bilim Merkezi içerisinde l850m2'lik bir alanda kurulan T3 Girişim Merkezi, açık ve
kapalı ofis alanlan ile 20'den fazla girişime ev sahipliği yapabilecek kapasitede. Bunun
yanında merkez bünyesinde yer alan deneyap teknoloji atölyesi, toplantı ve seminer odalan,
konferans salonu, otopark gibi altyapı imkanlannı ülkemizdeki yüksek teknoloji milli
girişimlerinin hizmetine sunuluyor.
T3 Girişim Merkezi, her aşamadaki teknoloji girişimlerini kapsayacak şekilde kurgulanmış,
yerli teknoloji girişimlerinin doğmasın4 büyiimesine ve dünya pazanna açrlmasına yardrmcı
olacak 3 destek programına tiim girişimcileri davet ediyor.

Ön Kuluçka Programı
"Bir fikrim var ve onu gerçekleştirmek istiyorum" diyenler için...
Teknoloji girişimi fikri olan ancak hentD hayata geçirmemiş girişimcilere yönelik olan bu
programda girişimciler T3 Girişim Merkezi tarafından sunulacak eğitim, danışmanlık ve alt
yapı desteklerinden faydalanabilecek, program sonunda iş planı hazır, potansiyel müşterileri
belirlenmiş, iş senaryoları doğrulanmış bir şekilde firma kurma aşamasına geçeceklerdir.

Kuluçka Programı
"Fikirlerimin protitip aşamasına geçmesi için her şey hazır" diyenler için...
Ön kuluçka programını tamamlayan ya da erken aşama teknoloj i girişimlerine yönelik olan bu
programda girişimler T3 Girişim Merkezi tarafından sunulacak danışmanlık, ofis alanı ve
bağlantılardan yaraılaııarak iş modelini sürdürülebilir hale getirecektir.

Hzlandırma Programı
"Ürtlntim hazır, müşterim var ve işimi büyütmek istiyorum" diyenler için...
Yatınm yapılabilir, erken-ileri aşama teknoloji girişimlerine yönelik olan bu programda
girişimciler T3 Girişim Merkezi tarafindan yatınmcılara ve yatınm ağlanna, potansiyel
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mi§teri olabilecek kurum ve firmalara erişim noktasında desteklerden ve ofis alanı,
danışmanlık gibi desteklerden faydalanarak pazara girme siireçlerini hıdandıracaklardır.

Sı$ının

Dcstekler
Girişimcilerin siirdtiriilebilir bir iş kurmalann sağlamak için gerekli alt yapı desteklerinin
yanınd4 onlara bu zorlu yolun engellerini aşmalarında yardımcı olacak, yön gösterecek bir
ortam da sunuluyor,
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Ofis Alanı
uzrnan Desteği
Teknik Danışmanlık
Ustalar
Odak Teknoloji Kümeleri
Eğitim

Detaylı bilgi ve başvuru için: http://www.t3gn.org
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