
 

 
KAPADOKYA ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ 

CAPPADOCIA INTERNATIONAL INCUBATION CENTER 
 
NEDİR? 
Teknoloji tabanlı girişimcilik, henüz yeterince 
olgunlaşmamış bir ekosistem içerisinde 
gerçekleştirilmesi büyük zorluklar barındıran bir 
faaliyettir. Bu nedenle, özellikle bu türden girişimciliğin 
kuluçka merkezlerinde, başlangıç aşamasındaki 
girişimcilere nitelikli hizmetler sunan özel merkezlerde 
olgunlaştırılması ve desteklenmesi gerekmektedir. 
Kapadokya Teknopark olarak, Kapadokya Uluslararası 
Kuluçka Merkezini (Cappadocia International Incubation 
Center) CAPPIN2C kısa adı ile bu amaç için kurmuş 
bulunuyoruz. 

 

 
 

Kapadokya Uluslararası Kuluçka 
Merkezi’nde teknoloji tabanlı iş fikrine 
sahip girişimcilere tamamen ücretsiz 
olarak eğitim, mentorluk, koçluk, yatırım 
ağlarına erişim, fon kaynaklarına erişim, 
ortak ofis hizmetleri sunulmaktadır. Bu 
hizmetlerden faydalanmak isteyen tüm 
girişimci adaylarının başvuru yapmaları 
gerekmektedir. 

 

Kapadokya’nın kalbinde yer alan kuluçka merkezimizin 
uluslararası güçlü iş birlikleri sayesinde sana tüm 
dünyanın kapılarını açıyoruz. Programımız 
akademisyenler için özel modüller de içermektedir. 
Programımıza başvuru yapan adaylar iki aşamalı bir 
elemeye tabii tutulacak ve en başarılı girişimcilerimiz 
yaklaşık 6 aylık sıkı bir programın ardından yatırımcı 
karşısında çıkacaklardır. Covid-19 salgın riski nedeni ile 
programımız tamamen online yürütülecek şekilde 
tasarlanmıştır, dileyen girişimciler merkezimizin fiziki 
imkanlarından faydalanabilecek iken dileyen 
girişimcilerimiz tamamen online olarak tüm süreci 
yürütebileceklerdir. 

 

 

 
 

 



 

Kimler Başvurabilir? 
• 15 yaşından büyük tüm kişiler (18 yaş altı girişimcilerin 

veli onayı istenir) 
• Yabancı uyruklu girişimciler de başvuru yapabilir 
Başvuru Şartları 
• Teknoloji tabanlı, yenilikçi ve ticari değeri olan bir iş fikri 

ile başvuru yapmak 
• İş fikri program kapsamında sunulan imkanlarla 

gerçekleştirilebilir olmalı 
Başvuru sahibinin profili ile iş fikri uyumlu olmalı  

 
 

 
 
 

Eğitimler (Birinci Aşama) 
Bir girişimcinin işin başında ihtiyaç duyduğu tüm eğitimler bu 
pakette yer alıyor. Sen de kendini yetiştirmek, iyi bir girişimci 
olmak istiyorsan, bu eğitimlere katılma fırsatını kaçırma, hemen 
CAPPIN2C programına başvuru yap! 
TEMEL GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ 
Girişimciliğin alfabesini bu eğitimde anlatıyoruz. Girişimci kime 
denir? Bu yolda seni neler bekliyor? Başarı ve başarısızlık 
örnekleri, girişimci ve kalkınma ilişkisi ve daha nicesi bu 
eğitimde. 
İŞ FİKRİ BULMA VE DOĞRULAMA EĞİTİMİ 
Girişimci ruha sahip bir kişi iyi bir iş fikri edinmeden girişimci 
olamaz, en fazla girişimci adayı olur. Bu nedenle, iş fikri nasıl 
bulunur ve en önemlisi bu fikir gerçekten senin düşündüğün 
kadar önemli midir sorularını bu eğitimde cevaplıyoruz. 
İŞ PLANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ (GİRİŞ) 
İş fikrini bulunca her şey bitti sanma, daha yeni başlıyor. Bu iş 
fikrini uluslararası kabul görmüş standartlarda bir iş planına 
nasıl dönüştüreceğini bu eğitimde öğreneceksin. 
SUNUM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ 
İyi bir girişimci, kısa zamanda fikrini başarılı bir şekilde karşı 
tarafa anlatabilmelidir. Kendisini iyi ifade edemeyen girişimci, 
yatırımcıyı ikna edemez. Bu eğitimde sana, etkili anlatımı 
öğreteceğiz. 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

Eğitimler (İkinci Aşama) 
İkinci aşamaya geçmeye hak kazanan 
girişimcilere ileri eğitimler vereceğiz. Seni başarılı 
bir girişimci olma yolunda sıkı bir eğitime tabii 
tutacağız. Bu eğitimleri can kulağı ile dinler, 
ödevlerini yaparsan, işin teorisini büyük oranda 
tamamlamış olacaksın. 
İŞ PLANI VE CANVAS HAZIRLAMA EĞİTİMİ 
İş planı yazımını başlangıç seviyesinde ilk 
aşamada öğrendin. Şimdi işi ileriye taşıyoruz, iş 
planını Canvas modeline aktarıp oradan 
profesyonel bir plana geçiş yapıyoruz. 
HIZLI PROTOTİPLEME VE MOCK-UP 
HAZIRLAMA EĞİTİMİ 
Fikirden para kazanmak zordur, bunu yapabilmek 
için ikna edici olmalısın. En iyi ikna etme yolu, 
göstermektir. Fikrini prototipe dönüştürerek 
kolay ve hızlı şekilde insanları ikna edebilirsin. 
Son ürüne giden yolda büyük deneyim 
kazanabilirsin. 
PAZAR ANALİZİ VE MÜŞTERİ BELİRLEME 
EĞİTİMİ 
Bir şeyi üretmek artık satmak için yeterli değil. 
Ürettiğin şeyi satabilmek için pazarı iyi bilmelisin, 
müşterinin ihtiyaçlarını en baştan analiz 
edebilmelisin.  
DİJİTAL PAZARLAMA EĞİTİMİ 
Günümüzde pazarlama büyük oranda dijital 
mecrada yürüyor. Sosyal medya ve arama 
motorları üzerinden etkin tanıtım yapmak, etkili 
tanıtımlar hazırlamak için gerekli eğitimi sana 
vereceğiz. 
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