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Bilim ve Teknoloji Tabanlı Girişimcilik Hızla 

Büyüyor 
 

Bu sene ilk kez, Türkiye Finalleri’nin de dahil edildiği dünyanın en kapsamlı uluslararası 
deep-tech girişimcilik yarışması için başvuru dönemi sona erdi. Dünyayı değiştirecek 
bilim ve teknoloji girişimcilerinin ilgi gösterdiği yarışma bu sene başvuru rakamlarını 

6’ya katladı. 
 

Başvuran girişimcilerin tümü, Türkiye’nin öncelikleri arasında bulunan 4 ana kategori 
yer alıyor: “Enerji, Çevre & Tarım”, “Sağlık & Biyoteknoloji”, “IoT, Robotik & Endüstri 

4.0” ve “Yapay Zeka & Veri Yönetimi”  
 

Hello Tomorrow Türkiye bugün Türkiye’nin 60’tan fazla TTO, kuluçka ve hızlandırma 
merkezleri ile ekosistem partnerliği içerisinde. 

 

Bugün Türkiye’nin 60’tan fazla TTO, kuluçka ve hızlandırma merkezleri ile ekosistem 
partneri olan, bilim-teknoloji girişimcileri için kurulan ve kar amacı gütmeyen girişim 
Hello Tomorrow’un bu yıl 5’inci kez düzenlenen “Uluslararası Deep-tech (Bilim ve 
Teknoloji) Yarışma”sı Hello Tomorrow Global Challenge için başvuru dönemi sona erdi. 
Yarışmaya dünya genelinde 119 ülkeden, 4500 bilim ve teknoloji girişimcisi 
başvururken, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 15 artış yaşandı.  Yarışmaya, Türkiye’den 
yapılan başvurular da geçtiğimiz yıla oranla 6 katına çıkarak, 120’ye ulaştı.  

Ülkemizi yakından ilgilendiren “Enerji, Çevre & Tarım”, “Sağlık & Biyoteknoloji”, “IoT, 
Robotik & Endüstri 4.0” ve “Yapay Zeka & Veri Yönetimi” olmak üzere 4 ana kagetoride 
120 girişimcinin arasından 20 start-up seçilecek. Seçilen girişimciler,10 haftalık UCLA 
Anderson School of Management’ın da olduğu alanında öncü kurumların verdiği eğitim 
programlarına katılacak. Girişimcileri yakından ilgilendiren 3 ana başlıkta (teknik eğitim, 
mesleki eğitim, mentörlük günleri) eğitimlerini başarıyla tamamlayan girişimciler, 
kuruluşun Türkiye ayağının 11 Aralık 2018 tarihinde düzenleyeceği özel etkinliğe 
katılarak, kendini anlatma ve girişimlerini sunma fırsatı yakalayacak. 11 Aralık 2018 
tarihinde gerçekleşecek Hello Tomorrow Türkiye Finalleri’nde jüri tarafından seçilen ve 
kategori birinciliklerini elde eden 4 start-up, 14 – 15 Mart 2019 tarihlerinde Paris’te 
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düzenlenecek olan yatırım gününe katılarak 200 uluslararası yatırımcı ile buluşma hakkı 
kazanacakları global zirveye de davet edilecek. 

Kazananlar ayrıca fon bulma, bilim ve teknoloji alanının uzman isimleri ile buluşma, 
Türkiye’nin lider mentör ağı Mentors Network Turkey’den mentörlük, ABD’nin lider 
üniversitelerinden online kurslara katılma, 15’den fazla ulusal ve uluslararası VC 
yatırımcı karşısına çıkma ve sunum yapma şansına sahip oluyor.  

“Türkiye’nin bilim ve teknoloji tabanlı en kalifiye girişimcilerini buluyor, 
onları ihtiyaç duydukları tüm bilgi ve kuruluşlarla buluşturuyoruz.” 
Kurulduğu günden itibaren Türkiye’nin yerli teknoloji üretim stratejisi kapsamında 
hareket eden Hello Tomorrow Türkiye’nin Kurucusu Timur Topalgökçeli; “Hello 
Tomorrow Türkiye olarak, Türkiye’deki girişimci zihinlerin üretkenliğine destek vererek, 
yine Türkiye ekonomisi için katma değer yaratıyoruz. Muhteşem pek çok girişim doğru 
sermaye, kurum ve kişilerle karşılaşmadığı için parlayamıyor, lokal ve global ekonomiye 
katma değer sağlayamıyor. Biz, girişimcilerin ihtiyacı olan her şeyi yani; teknik ve 
bilimsel network’e erişim, kurumsal yatırımcılarla buluşabilme, fon teşviklerini 
uluslararası alanda da temin edebilmelerine yardımcı oluyoruz. Yarışmanın Türkiye 
ayağında ve global çapta çok fazla avantajı ve katkısı var, bu sebeple değerli girişimci 
dostlarımıza süreci incelerken, websitemizi ziyaret ederek lokal ve global çaplı 
faaliyetlerimizi detaylıca incelemelerini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.  

 

Ek ve özet bilgiler: 

Program hakkında bilgi ve önemli tarihler: 

1. Hello Tomorrow Türkiye finalistlerinin ilan edilmesi: 1 Ekim 2018  
2. Hello Tomorrow Global Challenge top 500’ün ilan edilmesi: 24 Ekim 2018 
3. Hello Tomorrow Türkiye finalist eğitimleri: Ekim – Kasım 2018 
4. Hello Tomorrow Türkiye Mentor Günleri: Kasım 2018 
5. Hello Tomorrow Türkiye Finalleri – Türkiye’den kazanan girişimcilerin katılımı: 

11 Aralık – 2018 
6. Hello Tomorrow Global Challenge finalistlerin ilan edilmesi: 8 Ocak 2019 
7. Hello Tomorrow Global Yatırımcı Günü: 13 Mart 2019 
8. Hello Tomorrow Global Zirvesi: 14 – 15 Mart 2019 

 
Bilgi için: www.hello-tomorrow.org.tr  

http://www.hello-tomorrow.org.tr/
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Hello Tomorrow Global Challenge tanıtım: https://www.youtube.com/watch?v=n7kmG-
56yVg   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilgi ve iletişim için: 
melis.eryigit@hello-tomorrow.org 

+90 532 543 2368 

HELLO TOMORROW TÜRKİYE HAKKINDA 
Hello Tomorrow, bilimi, teknolojiyi ve girişimciliği bir araya getirerek geleceğe yön verecek çözümler yaratan, kar amacı gütmeyen global bir girişimdir. 
Girişimcileri, bilim insanlarını ve yatırımcıları aynı çatı altında buluşturarak endüstriyel ve sosyal problemlerin, dünyayı değiştirecek inovasyonlar ile 
çözüme kavuşmasını sağlama misyonu ile hareket eden Hello Tomorrow geliştmekte olan projeleri ticarileştiren ve bunların pazarda büyük bir etki 
yaratmasını sağlayacak yarışmalar düzenlemektedir. Ayrıca alanında uzman beyinleri, yarını inşa etmek amacıyla aynı çatı altında bir araya getiren 
uluslararası konferanslar organize ederken, bölgesel problemlere ışık tutan dünya çapında etkinlikler gerçekleştirmektedir. 
 

Hello Tomorrow Türkiye, ülkemizde iki senedir faalyet gösteren deep-tech girişimcilik ekosistem derneğidir.  
 

Global seviyede, Michael Bloomberg, Emmanuel Macron ve NASA’nın eski yöneticilerinden Daniel Goldin gibi alanında öncü kişiler tarafından şahsi 
olarak desteklenmektedir. 
 

Bilimi ve yüksek teknolojiyi katma değer oluşturma zincirinin merkezine yerleştirerek, deep-tech ekosisteminin gelişmesini hızlandıran Hello Tomorrow 
Türkiye, teknolojik inovasyonlar için disiplinler ve kuşaklar arası bir ekosistem oluşturmaktadır. Dünyanın her bir yanından gelecek vadeden 
inovasyonları etki odaklı çözümlere dönüştürme misyonuna sahip Hello Tomorrow Türkiye’nin sloganı: “Daha iyi bir geleceği bilim ile gerçek kılmak 
için!”dir. 

https://www.youtube.com/watch?v=n7kmG-56yVg
https://www.youtube.com/watch?v=n7kmG-56yVg
mailto:melis.eryigit@hello-tomorrow.org

