
  
  
 

   TÜRKİYE’DE MENTÖRLÜK MEKANİZMASI ve  
UYGULAMASI ÇALIŞTAYI  

5 Kasım 2015 ,   Gazi Teknopark C Blok Konferans Salonu Gölbaşı / ANKARA 

KONUŞMACI 

Prof. Dr. Helena FORSMAN farklı disiplinlerde akademik 
geçmişi, uzun yo netim ve liderlik deneyimi, işletmeler ve 
girişimciler için ço zu mler geliştirme konusunda zengin 
bir bilgi sahibi olan bir uzmandır. Hem akademik hem de 
iş du nyasında çeşitli go revlerde bulunmuştur. Finlandiya 
Tampere Ü niversitesinde, İ ngiltere Winchester Ü niversi-
tesinde ve “Goverment İCT Centre – Valtori”de eg itmen ve 
yo netici olarak go rev yapmıştır. Helena FORSMAN, iş ve 
bilgi merkezleri, Ar-Ge departmanları ve kuluçka faaliyet-
lerinin artırılmasına yo nelik farklı projelerde 15 yılı aşkın 
yo netici olarak çalışmıştır. Ayrıca, Ar-Ge, İ novasyon, Giri-
şimcilik ve KOBİ ’lere yo nelik konularda uluslararası der-
gilerde çok sayıda araştırma makalesi yayınlamıştır. Araş-
tırmalarında ku çu k işletmelerde iş geliştirme ve inovas-
yon yo netimi u zerinde odaklanmaktadır. O zellikle reka-
betçi ortamdaki deg işikliklerin KOBİ ’lerde inovasyon ve 
şirket yo netimi açısında girişimcilig in nasıl deg işiklig e yol 
açtıg ını incelemektedir.        

 

AMAÇ 
 

Bildig iniz gibi, son yıllarda u lkemizde AR-Ge, inovasyon ve girişimcilik ekosisteminin geliş-
mesi ve bu parametrelerdeki go stergelerin artarak ekonomik bu yu meyi etkilemesi için farklı 
destek mekanizmaları ve programlar başta Bakanlık, TÜ Bİ TAK olmak u zere, dig er kamu ku-
rum ve kuruluşları tarafından tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir. Ü lkemizdeki arayu z yapı-
larının sanayi ile işbirlig i du zleminde, mento rlu k mekanizması ile o nemli bir açıg ın kapatıla-
cag ı du şu nu lmektedir. Ancak, sistemin mevcut bileşenleri ile arasındaki ilişkinin dog ru kur-
gulanması ve ekosistemde uygun biçimde konumlandırılması gerekir. Bu su reçlerin etkin ve 
u lkemiz şartlarına uygun bir şekilde yu ru tu lmesine yardımcı olacag ı du şu ncesiyle hem yurt 
dışı o rnekler hakkında bilgi edinmek hem de katılımcılar arasında fikir alışverişi yapılması-
na imkan sag layacak bir toplantı planlanmıştır.  



12:30 – 13:00  KAYIT  
13:00 – 13:30  Açılış Konuşmaları  
13:30 – 14:00  TÜBİTAK  
   Türkiye’de Mentorluk Alanında Yapılmış Çalışmalar  
14:00 – 15:00  Prof. Dr. Helena Forsman  
   Mentörlük Nedir?  
   Mentörlüğün Tarihçesi ve Evrimi   
   Kimler Mentörlük Yapabilir?  
   Etkin Bir Mentörlük Sistemi Nasıl Olmalıdır?  
15:00 – 15:15  ARA  
15:15 - 17:00  ARAMA TOPLANTISI (Tüm Katılmcılarla Birlikte Belirli               
   Konulara Öneri Alınacaktır.  
17:00 – 17:30  DEĞERLENDİRME ve KAPANIŞ  

PROGRAM  
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