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WE’R’IN NEDİR? 
WE’R’IN 
Women Entrepreneurs in Regional Inclusive Entrepreneurial Ecosystems 

 
 
Amacımız, girişimcilik eğitimi ve destek programlarını kadınlar için daha kapsayıcı 
hale getirmek 
 
§  Kadın girişimcilerin sayısını artırmak ve Avrupa'daki bölgesel girişimcilik ekosistemlerine 
sıkı bir şekilde entegre olmalarını sağlamak. 
§  Girişimcilik eğitimi ve destek programlarının cinsiyetçi bakış açısından uzaklaşmasını 
sağlamak.  
§  Kadınların girişimcilik sahnesine davet etmek ve kadın girişimcilerin bu ekosistemin 
önemli bir parçası olmalarını sağlamak. 
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Neler Yaptık? 

§  Bölgesel taramalar yapılarak, akademik ve akademik olmayan girişimcilik eğitimi ve girişimcilik 
destek programları çerçevesinde toplumsal cinsiyet kapsayıcılığının mevcut durumu hakkında 
bölgesel bir rapor hazırlanmıştır. 

§  Yükseköğretim kurumları ve onların bölgesel ortakları ile bölgesel girişimcilik ekosisteminde 
girişimci olmak isteyen kadın öğrenci ve mezun kadınları yerleştirmek için yapılan 2-3 iyi bölgesel 
uygulamanın analizi gerçekleştirilmiştir. 

§  Bölgesel girişimcilik ekosistemine dahil olan kadın girişimcilerden 5 rol model profili seçilmiş ve 
analizi yapılmıştır. 

§  İstanbul'da bölgesel bir Think-Tank organize edilmiş ve çıktıları raporlanmıştır. 
 



Neler Yaptık? 
Başlangıç: Ocak-2021/ Bitiş: Aralık 2023 
 
Kick off Toplantısı: Şubat 2021 
Basın Lansmanı: 8 Mart 2021 
Literatür Taraması 
Rol Modeller 
Bölgesel SWOT Analizi 
İyi Uygulamalar Şablonu 
 
WeRLearnIn Prensipleri, 
WeRLearnIn Yaklaşımı, 
WeRIn Araçkiti, 
Bilgi portalı,  
Uluslararası kapasite oluşturma oturumları 
 
  



Tespitlerimiz 
 

§  Ekosistem bazında; Kadın girişimciler, 

finansmana ve yatırıma erişim eğilimi az/kendi kaynakları ile ilerleme hakim / girişimciler sadece büyüme ve kâr 
odaklı  motivasyona sahip olma eğiliminde değiller./Organik büyüme ve sürdürülebilir iş yapısını geliştirmeyi 
hedefliyorlar.  

§  Eğitim bazında; Kadın girişimci eğitimi noktasında/Girişimcilik alanında kadın rol model sayısı azlığı/ 
Kadınların özgüven eksikliği olduğu ve  daha az risk alan grup olarak görülmesi ön yargısı. 

§    Destek programları bazında, sadece kadın girişimcileri destekleyen program vardır ancak sayıları arttırılmalı, 
kadın yatırımcılar ve kadın girişimcileri destekleyen fonlar/yatırım ağlarının sayısı artmalı. 
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