
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ TİCARET KULUÇKA MERKEZİ VE VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. 

TARAFINDAN DÜZENLENEN TİCARET KULUÇKA-VAKIF KATILIM BANKASI FINTECH GİRİŞİM 

HIZLANDIRMA PROGRAMI MENTORLUK VE EĞİTİM HİZMET ALIM ŞARTNAMESİ 

 

İşbu şartname ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticaret Kuluçka Merkezi ve Vakıf Katılım Bankası A.Ş. 

(kısaca Vakıf Katılım Bankası) tarafından düzenlenen “TİCARET KULUÇKA-VAKIF KATILIM BANKASI 

FINTECH GİRİŞİM HIZLANDIRMA PROGRAMI”na katılacak girişimlerin online değerlendirilmesi, jüri 

değerlendirmesi, girişimcilere yönelik eğitimler ve mentorluk süreçlerine ilişkin koşul ve kurallar 

belirlenmektedir. 

1. PROGRAMIN AMACI 

Devlet politika ve teşvikleriyle teknolojik girişimciliğin güçlü bir şekilde desteklendiği bu dönemde 

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Vakıf Katılım Bankası olarak Bankacılık ve Finans sektöründe yeni 

ürün/hizmet gelişimine destek vermek ve umut vadeden girişimlerin çeşitli mentorluk ve 

eğitimlerle kuvvetlendirilerek ticari değere dönüşümlerini sağlamak. 

 

2. PROGRAMIN KAPSAMI ve AŞAMALARI 

Programa başvuru yapan girişimci/girişimci adaylarından Bankacılık ve Finans sektöründe katma 

değer düzeyini artıracak özgün ve yenilikçi projeler beklenmektedir. İş fikirlerinin ticari ürün olarak 

sektörde yer almamış olması ve geliştirme aşamasında olması beklenmektedir. Program herkesin 

katılımına açık olarak, Finansal teknolojiler tematik alanında yapılacaktır. 

 Başvurular belirlenen tarihler arasında http://tto.ticaret.edu.tr/ adresinden online olarak 

alınacaktır.  

 Alınan başvurular ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır.  

 Ön değerlendirmeyi geçen katılımcılara bilgilendirme yapılacaktır. 

 Ön değerlendirmeyi geçen girişimler değerlendirme jürisine iş fikirlerini fiziki ya da online 

platformda sunacak olup bu aşamayı da geçen girişimler programa kabul edilecektir. 

 Programa kabul edilecek olan girişimler, girişimcilik konusunda temel eğitim programlarına 

katılacaktır.  

 Program kapsamında deneyimli mentorlardan 8(sekiz) hafta 12(oniki) saat birebir/online 

mentorluk hizmeti alacaktır. 

 Girişimler eğitim ve mentorluk süreci sonunda  “The Big Day” isimli girişimci-yatırımcı 

buluşması etkinliği için sunum hazırlayacaktır. 

 Girişimler “The Big Day” isimli etkinlik Pitching eğitimi ile kazanmış oldukları yetkinlikler 

kapsamında sunum yapacaktır. 

http://tto.ticaret.edu.tr/


 Girişim fikirlerinin fikri mülkiyet haklarının korunması kapsamında hem girişim hem de hizmet 

sağlayıcısın programa atayacağı mentorlardan muvafakat dilekçesi alınacaktır.  

 

3. HİZMET KOŞULLARI 

TİCARET KULUÇKA-VAKIF KATILIM BANKASI FINTECH GİRİŞİM HIZLANDIRMA PROGRAMI 

kapsamında yapılacak olan hizmet alımına ait koşullar aşağıda yer almaktadır.  

1. Alınan başvuruların online değerlendirmesine yönelik olarak Hizmet Sağlayıcısının online 

değerlendirme kriterlerini belirleme ve program yöneticisi onayına sunması beklenmektedir.  

2. Hizmet Sağlayıcı teklifi kapsamında 5(beş) adet değerlendirme kriterini teklifinde belirtmelidir.  

3. Hizmet Sağlayıcısı online değerlendirme platformunda asgari 10(on) adet değerlendirici ve 

yedeklerini bildirmelidir. Değerlendiricilerin isimleri ve Linkedin adreslerinin paylaşılması 

beklenmektedir.  

4. Hizmet Sağlayıcı ön değerlendirmeyi geçen girişimlerin değerlendirme jürisine asgari 5(beş) 

adet değerlendirici ve yedeklerini bildirmelidir. Değerlendiricilerin isimleri ve Linkedin 

adreslerinin paylaşılması beklenmektedir.  

5. Hizmet Sağlayıcının değerlendirme jürisine atayacağı jüri üyelerinin bankacılık ve finans 

sektörü geçmişi/deneyimi olması beklenmektedir.  

6. Program kapsamında ihtiyaç duyulan Girişimcilik temel eğitim başlıkları aşağıda belirlenmiş 

olup, Hizmet Sağlayıcı bu eğitimlerden hangilerini verebileceğini bildirmelidir. İlgili eğitimleri 

verecek olan eğitmenlerin ve yedeklerinin isimleri ve Linkedin adreslerini paylaşılmalıdır.  

 Kanvas İş Modeli 

 SWOT ve Rekabet Analizi 

 Pazar analizi / Müşteri Segmentasyonu 

 Gelir Modeli ve Maliyet 

 Finansal Tablolar 

 Fikri Mülkiyet Hakları  

 Pitchdeck Hazırlama 

7. Hizmet Sağlayıcının program kapsamındaki eğitimleri, benzer programlarda vermiş olması 

beklenmektedir. 

8. Hizmet Sağlayıcının portföyünde yer alan mentorların TUBİTAK 1601 programı kapsamında 

eğitim alarak sertifikalanmış ya da muadili eğitimi alarak sertifikalanmış mentorlar olması 

gerekmektedir.  

9. Hizmet Sağlayıcının teklifinde proje kapsamında sunacağı 20 (yirmi) adet mentorun isim ve 

Linkedin bilgilerini paylaşması beklenmektedir. Program yöneticisi sunulan mentor 

havuzundan program için 10 adet mentoru belirleyecektir. Program yöneticisi gerekli gördüğü 



durumlarda program devam ederken hizmet sağlayıcısından mentor değişikliği talebinde 

bulunabilir. 

10. Hizmet Sağlayıcının sunacağı asgari 20 (yirmi) adet mentoru projeye destek vermesi için 

programlarının uygun olmasını sağlaması gerekmektedir.  

11. Hizmet Sağlayıcının sunacağı mentor 20 (yirmi) adet mentorden asgari 5(beş) adedinin Banka 

ve Finans sektörü deneyimine sahip olması beklenmektedir.  

12. Hizmet Sağlayıcının sunacağı 20 (yirmi)adet mentorun aşağıdaki konularda, daha öneki benzer 

projelerde mentorluk desteği vermiş olması beklenmektedir.  

 Mobil Bankacılık Uygulamaları 

 Mobil Sigorta Uygulamaları 

 Online Müşteri Edinme Çözümleri 

 E-Devlet,e-imza entegrasyon Çözümleri 

 Data warehouse Çözümleri 

 İnternet Şubesi Müşteri Deneyimi Çözümleri 

 Mobil Ödeme Çözümleri 

 Siber Güvenlik Çözümleri 

 Müşteri Veri Analizi (CRM) Çözümleri 

 Sigorta Ürünleri Satış Sonrası Destek Çözümleri 

 Yatırım robotu Çözümleri 

 Z Kuşağı için Bankacılık, Sigorta ve Yatırım Uygulamaları 

13. Hizmet Sağlayıcının sunacağı 20 (yirmi)adet mentorun mentorluk sürecinde girişimlerle 

aşağıda belirtilen başlıklarda çalışmalarını sürdürmesi ve program yürütücüsüne çıktılarının 

teslim edilmesine aracı olması beklenmektedir.  

 Kanvas İş modeli 

 SWOT ve rekabet analizi 

 Ürün Yönetimi Temelleri,  

 Fikri Mülkiyet Yönetimi,  

 Market Doğrulama Stratejileri,  

 Girişim Ekibi Kurmak ve Yönetmek, Misyon, Vizyon ve Strateji Oluşturma 

 Müşteri segmentasyonu / ürün eşlemesi 

 Pazar analizi (büyüklüğü) 

 KPI ve hedeflerin belirlenmesi 

 Fiyatlama modeli ve maliyet kalemleri 

 Nakit akışı ve finans 

 Pitchdeck hazırlama 



14. Hizmet Sağlayıcının daha önce benzer projelerde girişimlere mentorluk desteği vermiş olması 

beklenmektedir. 

15. Hizmet Sağlayıcının proje kapsamında girişim değerlendirme, eğitim mentorluk süreçlerinin 

koordinasyonu için proje koordinatörü ataması beklenmektedir. Atanacak proje 

koordinatörünün ve yedeğinin Bankacılık deneyimi olması gerekmektedir. Atanacak proje 

koordinatörünün ve yedeğinin isim ve Linkedin bilgisi paylaşılmalıdır. 

16. Belirlenecek 10 (on) adet mentor, 8(sekiz)  hafta boyunca, eşleştiği girişimi ile haftada 1(bir) 

gün, 90(doksan) dakika olacak şekilde toplamda 120 saat mentorluk görüşmesi yapılması 

beklenmektedir. 

17. Hizmet Sağlayıcının daha öncesinde TUBİTAK 1512 ve TUBİTAK BiggPlus projelerinde 

mentorluk ve eğitim desteği sağlamış olması beklenmektedir.  

18. Hizmet Sağlayıcının  “The Big Day” isimli girişimci-yatırımcı buluşması etkinliğinde Girişimlerin 

iş fikirlerini sunacakları sunumdaki başlıklarını paylaşması beklenmektedir.   

19. Hizmet Sağlayıcının “The Big Day” isimli girişimci-yatırımcı buluşması etkinliği öncesinde prova 

etkinliği düzenlemesi beklenmektedir.  

20. Hizmet Sağlayıcının “The Big Day” isimli girişimci-yatırımcı buluşması etkinliğinde ihtiyaç 

duyulması halinde değerlendirme süreçlerine katılımı beklenmektedir.  

21. Hizmet Sağlayıcının Ticaret Kuluçka-Vakıf Katılım Bankası Fintech Girişim Hızlandırma 

Programı’nın bilinirliği ve görünürlüğünü arttırmak için sosyal medya hesaplarında ve web 

sitesinde maksimum katkı sağlaması beklenmektedir.  

22. Hizmet Sağlayıcının, programa atama yapacağı Proje Koordinatörü liderliğinde, girişimciler için 

düzenli hedef takibi, gelişim izleme yapması beklenmektedir.  

 

4. SAİR ŞARTLAR 

4.1. İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticaret Kuluçka Merkezi dokümanları inceleyerek gerekli 

değişikliklerinin yapılmasını talep edebilir ve tekrar düzenlenmesini isteyebilir.  

 

4.2. İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticaret Kuluçka Merkezi tarafından onaylanan dokümanların son 

hali matbu ve dijital olarak İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticaret Kuluçka Merkezi’ne teslim 

edilecektir. 

 

4.3. Teklif yukarıdaki maddelerin tamamını içerecek şekilde ve kaşe imzalı olarak firmanın kendi 

antetli kâğıdı ile iletilmelidir 


