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Türkiye'nin İlk Online “Blockchain Hızlandırma
Programı” Başvuruları Başladı
Habitat Derneği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ortaklığında,
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali
Destek Programı kapsamında desteklediği, İstanbul Blockchain
Okulu Projesi kapsamında düzenlenen Türkiye'nin ilk online
“Blockchain Hızlandırma Programı” başvuruları başladı.
Program, blockchain teknolojisini kullanarak enerjiden finansa,
insan kaynaklarından güvenli bilgi transferine farklı sektörlerde
etki yaratabilecek girişim ve çözümleri bekliyor.
Türkiye’de katma değeri yüksek blockchain pazarının büyümesine katkı sağlamayı
ve blockchain konusunda farkındalığın artırılmasını hedefleyen İstanbul Blockchain
Okulu Projesi kapsamında düzenlenen Türkiye'nin ilk online “Blockchain
Hızlandırma
Programı”
başvuruları
başladı.
Geleceğin
dönüştürücü
teknolojilerinden olan blockchain alanında çözüm geliştirip, geleceği şimdiden
yakalayan takımları desteklemeyi hedefleyen hızlandırıcı programa başvurular 27
Temmuz 2020’ye kadar devam edecek.
Program kimlere yöneliktir?
Blockchain Hızlandırma Programı’na, henüz çözüm önerisi ya da prototipi olmayan
ancak blockchain alanında yetkin bir ekibe sahip takımlar ile blockchain
teknolojisini kullanarak prototip ya da MVP’sini tamamlamış tüm girişimciler
başvurabilir.
Başvurular
https://blockchainokulu.net/hizlandirmaprogrami
adresinden gerçekleştirilebilir.
Programa yapılan direkt başvurular ve Sprint etkinlikleri arasından seçilen
takımlarla 8 hafta sürecek bir hızlandırma programı ile 6 hafta boyunca ihtiyaçlara
yönelik online yatay ve dikey mentorluk seansları gerçekleştirilecek. Ayrıca, Pazar
Doğrulama ve Pazar Büyüklüğü Hesaplama, Go-to-Market Strategy, Sektör ve
Rakip Analizi, Teknoloji Doğrulama, Teknoloji Özeti Hazırlama, Yatırımcı Sunum
Eğitimi, Sunum Teknikleri ve Taktikleri ile Finansal Planlama ve Projeksiyon
başlıklarında online eğitimler verilecek.
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Program sonunda blockchain çözümleri üreten hızlandırma takımları, yatırımcılar
ve farklı kurumların katıldığı “Demo Günü” etkinliği düzenlenecek.
İstanbul Blockchain Okulu Projesi hakkında
Türkiye’nin veri çağına ayak uydurabilmesi ve teknoloji ihracatını artırmasını
desteklemek için hayata geçirilen İstanbul Blockchain Okulu Projesi ile blockchain
okuryazarlık ve blockchain uzmanlık eğitimlerinin yanı sıra, mentorluk desteği de
verilmeye devam ediyor. Türkiye’de blockchain konusundaki ilk uzmanlık
eğitimlerine 2019 yılının Ekim ayında başlayan İstanbul Blockchain Okulu, 2020
yılındaki eğitimlerine pandemi nedeniyle online olarak devam ediyor. Projenin
etkinlerinden biri olan “Zincirleme Sohbetler” ile de katılımcılar, blockchain
teknolojisiyle ilgili farklı alanlarda çalışmalar yapan birçok isimle bir araya gelme
fırsatı yakalıyor. Projeyle, Türkiye’de blockchain teknolojisi alanında bilgi bankası
oluşturulması hedefleniyor.
Habitat Hakkında;
http://habitatdernegi.org/
Habitat Derneği, sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.
Gençlerin sürdürülebilir kalkınmada etkin rol oynamasını hedefleyen Habitat, 1995 yılında
Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesi ve 1996 yılında Birleşmiş Milletler Habitat II Zirvesi için
bir araya gelen gençler tarafından 1997’de kuruldu. İlk kuruluş vizyonu dünya gençliği ile
Türkiye gençliği arasında iletişim köprüsü kurmak olan Habitat, bu vizyon doğrultusunda
gençlerin kapasitelerini geliştirmek ve uluslararası ortaklıklar kurmak adına birçok proje ve
program geliştirmiştir. Kuruluşundan bu yana bütün çalışmalarında hükümetler, yerel
yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla çok paydaşlı ortaklıklar kurmaktadır.
Habitat, 1997’den bu yana Türkiye’nin 81 ilinde binlerce genç gönüllüsü ile din, dil, ırk,
cinsiyet, cinsel yönelim, siyasi görüş ayırımı yapmaksızın toplumdaki tüm dezavantajlı
gruplara yönelik çalışmaktadır. Tüm toplumsal grupların kapasite gelişimini, çağın
gerektirdiği becerilerle donanmasını, fırsatlara erişimini, karar alma süreçlerine katılımını,
toplumsal ve çevresel duyarlılıklarının artırılmasını ve kendilerini gerçekleştirebilmelerini
destekleyen çalışmalar yapmaktadır. Teknoloji, girişimcilik ve finansal bilinç alanlarında
kapasite artırıcı projeler uygulayan Habitat; yerel ve ulusal düzeyde kamu politikalarına da
katkı koymaktadır. Habitat Derneği, yaptığı tüm çalışmalar ile Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları’nı da desteklemektedir. Ayrıca Habitat, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın
(UNDP) stratejik ortağıdır.
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Örgütlü ve gönüllülük bilinci ile hareket eden toplumların etkinliğine inanan Habitat, kent
konseyi, gençlik, kadın, engelli ve çocuk meclisleri ile Ulusal Gençlik Parlamentosu’nun
kurulmasına öncülük etmiştir. Bununla birlikte Gençlik Kültür Evleri ile TOBB Genç ve Kadın
Girişimciler Kurulları gibi birçok mekanizmanın oluşmasına da destek vermiştir.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Hakkında;
www.tspb.org.tr
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), kamu kurumu niteliğinde, öz düzenleyici bir
meslek kuruluşu olarak 2001 yılında kurulmuştur. Sermaye piyasasında faaliyette bulunan
tüm banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve yatırım ortaklıkları Birlik üyesidir.
Haziran 2020 itibarıyla, 73 aracı kurum, 44 banka, 7 girişim sermayesi ortaklığı, 33
gayrimenkul yatırım ortaklığı, 9 menkul kıymet yatırım ortaklığı ve 52 portföy yönetim
şirketi olmak üzere toplam 218 üyesi bulunmaktadır.
Birliğin misyonu, çalışanları en üst derecede mesleki bilgi ile donatılmış, etik değerlere
bağlı, rekabeti yatırımcılara daha kaliteli ürün ve hizmet sunumu şeklinde algılayan ve
saygınlığına önem veren bir meslek mensupları kitlesi oluşturmak; sermaye piyasasını
geliştirmek ve bu yolla ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmaktır.
Bu amaçla Birlik, ülkemizde sermaye piyasamızın gelişmesi ve derinleşmesine yönelik hem
yurt içinde hem de yurt dışında çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmaların bir parçası
olarak, toplumda sermaye piyasası kurum ve ürünleri hakkında farkındalık oluşturmak ve
yatırımcıların bu alanlara yönelmelerini sağlamak amacıyla projeler düzenlenmektedir.
Ayrıca, ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücüne sahip bir finans merkezi olması amacı
için çalışmalarını hızla sürdürmektedir.
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