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Zemin İstanbul, yenilikçiliğin ve girişimciliğin vatandaşla etkileşimin ortamı haline 
gelmesini sağlar.

Yenilikçiliği ve yenilikleri artırmayı hede�er.

Girişimciliği savunur, dönüşümün öncüsü olur.

Yaşlısıyla genciyle toplumun her kesimine yönelik kolaylıklar sağlar. Kenti 
güzelleştirmeye dair ne varsa ilk olarak Zemin İstanbul üstlenir.

AB İlişkileri Müdürlüğü

Neden Zemin İstanbul?



AB İlişkileri Müdürlüğü

Zemin İstanbul
Nasıl Çalışır?
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Zemin İstanbul her gün 09:00 – 22:00 arası herkese hizmet verir.

4 ana merkezden (Kuluçka Merkezi, Deneyim Merkezi ve Eğitim Etkinlik Merkezi, Animasyon 
Stüdyosu) oluşur. 

Deneyim Merkezi’nde her yaştan vatandaş, çağın yeni teknolojilerini herkesten önce tecrübe 
eder, geribildirim yapar ve özellikle meraklıların herkesten önde gitmesine yarayacak yeni 
ürünleri keşfeder.

Zemin İstanbul’da çocuklar Animasyon Stüdyosu’nda teknolojiyle yakın temas kurmaktadır. 
Buraya gelen her çocuğa teknolojiyi sevdirmek gibi büyük bir görevi de Zemin İstanbul sırtlan-
mıştır.
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6 Eğitim ve Etkinlik Merkezi’nde girişimciler ve meraklılar alanında uzman özel mentörler 
tarafından birçok eğitime girerler.

Kuluçka Merkezi’nde girişimciler, �kirlerini geliştirmek için özel bir sürece tabii tutulurlar. Zemin 
İstanbul’un Kuluçka Merkezi’nden çıkan girişimler Eğitim ve Etkinlik Merkezi’ne geçerler.



Zemin İstanbul
Nedir?
Zemin İstanbul, gençlerin, girişimlerin, girişimcilerin ve halkımızın ücretsiz olarak 
yararlanabileceği bir eğitim, öğretim, geliştirme ve deneyimleme merkezidir.

İstanbul Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği kapsamında desteklenen “İstanbul 
City Lab Deneyim Merkezi-Zemin İstanbul” projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
AB İlişkileri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilmiştir.

Şişhane 
metrosunda 

konumlanan Zemin 
İstanbul, 1100 m2 
alanı ile kapılarını 

tüm halkımıza 
açmıştır.

Zemin İstanbul
Nerededir?



Kuluçka Merkezi,
başarılı girişimcileri ortaya 

çıkaran, girişimcilere destek 
olacak kaynak ve hizmetleri 
sağlayan, yerli ve milli ürün 
sayısında artış sağlanmasını 

hede�eyen bir merkezdir. 

Girişimciler çeşitli 
eğitimlerden, sektörel ve 

akademik tecrübeye sahip 
kişilerin oluşturduğu mentor 
havuzundan kendi ihtiyaçları 

doğrultusunda faydalanır. 

Kuluçka Merkezi’nde, şehir için 
girişimcinin iş �krini bulması 

ya da mevcut �krini 
geliştirmesi ve bir şirket 

kurarak
ilk satışını yapacak
seviyeye gelmesi

sonra da girişimcinin
kuluçkadan çıkması
amaçlanmaktadır.

Kuluçka
Merkezi

Bu süreç
sonunda girişimciler "şehir 

bilimi" alanına odaklanarak, 
İstanbul ve İstanbul halkı 

için yenilikçi ürün ve 
hizmetler ortaya çıkarır.
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GİRİŞİMCİLERİ NE TÜR
İMKANLAR BEKLİYOR?
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O�s Desteği: İhtiyaç duyulan altyapının ve 
ortak mekânların oluşturulması. Yönetim 
desteği, kritik iş ve teknik desteklerin 
verilmesi.

2
Mentor Desteği: Paydaş üniversitelerden gelen 
mentör havuzumuza ek olarak başarılı iş 
adamlarıyla projeler üzerinde birebir çalışma 
imkanı.

Girişimcilik Eğitimi: 

4
Yatırımcılarla Buluşma: Girişimlerin 
büyümesi ve iş bağlantıları için gerekli 
koordinasyonun sağlanması. 

5
Marka Desteği: Fikri Mülkiyet Hakları 
kapsamında, Zemin İstanbul girişimcilerine 
araştırma, �kir, icat, buluş, patent başvurusu 
yapma konusunda ve tescilleme süreçlerinde 
destek olunması.

o   Pazarlama Yönetimi 

o   İş Modeli Geliştirme ve
     İş Modeli İnovasyonu 

o   Finansman Yönetimi

o   Müşteri Deneyim Tasarımı

o   Değişim, Rekabet ve Küreselleşme 

o   Girişimciler için Proje Yönetimi

o   Yatırımcı Sunumu Hazırlama Eğitimi 

o   Fikri Mülkiyet Hakları Eğitimi
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İlk Dönem İstatistikleri

Başvuru ...................................................

2. Tura Kalanlar .....................................

Finale Kalanlar .......................................

Zemin İstanbul’a Hak Kazananlar ....

678

113

36

20

Finale Kalan Projeler

Çevre Alanında .............................

Enerji Alanında  ............................

Sağlık Alanında ............................

Bilişim Alanında ...........................

Sosyal İnovasyon ve ...................
Diğer Alanlarda

9 Proje

8 Proje

6 Proje

4 Proje

9 Proje

İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, 

Yıldız Teknik Üniversitesi ile,

       Genç girişimcileri desteklemek, 

       İstanbul girişimcilik ekosistemini 

       geliştirmek, 

       Girişimcilik ekosistemi ile teması 

       kuvvetlendirmek, 

       Yüksek potansiyelli girişimler ile yeni 

       teknolojileri erken tanımak

       Farklı alanlarda yetkinlikleri olan 

       kurumlarla iş birliğini geliştirmek,

Amacıyla protokol imzalanmıştır.

Zemin İstanbul
Kuluçka Merkezi
Paydaş Üniversiteler 
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Eğitim Etkinlik 

Merkezi’nde özellikle 8-16 yaş 

arasındaki çocuklar için eğitimler 

verilmektedir. Temel amaç yeniliğe ve 

teknolojiye meraklı nesil yetiştirilmesine katkı 

sağlamak olup aşağıdaki eğitimler verilmektedir.

Eğitimler

EĞİTİM ETKİNLİK
MERKEZİ

o   Robotik ve Kodlama

o   Arduino ve Elektronik

o   Nesnelerin İnterneti

o   Siber Güvenlik

o   Havacılık ve Uzay Teknolojileri

o   Enerji Teknolojileri

o   Nano Teknoloji

o   Yapay Zeka

o   Programlama ve Mobil Uygulama

o   8-10 Yaş Maker Programları

o   10-16 İleri Yaş Maker Programları

o   Mekanik Tasarım ve Makine Geliştirme

o   Programlama Giriş ve Dijital Üretim

o   Ahşap Teknolojileri

o   3D Yazıcı Eğitim Atölye Çalışması

o   Üretim ve Tasarım



Ayrıca 

hackathon, 

tasarım günleri, 

dene-yap günleri, robotik 

günleri, mekatronik günleri gibi yenilik 

ve teknoloji etkinliklerinin yapıldığı merkezdir.

Eğitim Etkinlik Merkezi çerçevesinde İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı ile  İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği 

protokolü yapılmıştır. Bu çerçevede haftaiçi her gün İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nün eğitim programına göre planlamış olduğu okullardan 

öğrencilerin katılımı gerçekleşmektedir. 

Haftasonu programları Türkiye Teknoloji Takımı bünyesindeki öğrencilerin 

katılımı ile gerçekleşmektedir.

EĞİTİM ETKİNLİK
MERKEZİ

İmzalanan protokol kapsamında;

o   Öğrencilerin desteklemesi, 

o   Eğitim programlarının düzenlemesi, 

o   Eğitim ve etkinliklere katılacak okulların ve katılımcıların belirlemesi,

sağlanmaktadır.

Eğitimler için; günde toplam 60 kişi,

Animasyon Stüdyosu; günde toplam 60 kişi,

Gün içerisinde merkeze gelen günlük ortalama öğrenci sayısı : 120



DENEYİM MERKEZİ
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, iştirak şirketlerinin ve özel sektörün 

hizmet ve ürünlerinin, piyasaya sunulmadan veya halka arz edilmeden önce; vatandaşla 

buluşacağı, birlikte yeniden şekilleneceği, birlikte test edilip tasarlanacağı bir deneyim 

merkezdir. Deneyimleme süreci sonunda İstanbul için üretilecek ürün ve hizmetlerin 

vatandaşla birlikte oluşturulması/tasarlanması amaçlanmaktadır. Deneyim Merkezi içindeki 

bireyler, vatandaş kullanıcı veya tüketici gibi roller üstlenebilmektedirler.

Halihazırda Pet Şişe Geri Dönüşüm, 3D Bank, Hikayematik, Zemin Yaya Butonu, Akıllı Kasis 

Aydınlatma, Sıvı Geçirgen Asfalt, Kablosuz Şarj ürünleri Zemin İstanbul’da sergilenmektedir.



ANİMASYON STÜDYOSU
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5-7 yaş grubu çocukların tablet üzerinde objeleri istedikleri sırada hareketlendirip kendi 

sesleriyle kendi hikayelerini içerisine kattıkları ve kendi çizgi �lmlerini oluşturabilecekleri, 

hatta hayal dünyalarını yansıtan sesli ve animasyonlu bu kısa çizgi �lmleri arkadaşları ile dijital 

dünyada paylaşabilecekleri Animasyon Stüdyosu uygulaması; yeni neslin senarist, 

animasyoncu, tasarımcı, programcı ve yönetmenlerini yetiştirmeyi ve potansiyeli olan her 

çocuğu cesaretlendirmeyi amaçlanmaktadır. Çocukların kullanabileceği basitlikte tasarlanacak 

olan kullanıcı ara yüzü sayesinde çocuklar kolaylıkla ekrana çeşitli hayvanları, bitkileri, evleri ve 

insanları ekleyebilecek; bu objelere ekranda dilediği gibi hareket verebilecek, bir senaryo 

kurgulayabilecek, ardından bu senaryoya kendi sesi ile hayat verebilecektir.
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Bedrettin Mah. Dr. Bedii Gorbon Sk. No:32, 34440 

Beyoğlu/İstanbul

0212 449 98 49
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zeministanbul

Bu döküman, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği İstanbul City Lab Deneyim Merkezi-Zemin 

İstanbul Projesi kapsamında hazırlanmıştır. 

İçerik ile ilgili tek sorumluluk İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olup İSTKA veya Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır. 


