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ÖZGÜN BİR FİKİR
An Authentic Idea

ÖZGÜN BİR FİKİR
An Authentic Idea

Girişimcilik Vakfının ana misyonu 
ülkemizde girişimcilik kültürünü 
oluşturmak. Bu yolda kuruluşumuzdan 
beri ilk adımlarımızı attık. 2019 beşinci 
senemiz ve bu yolda vakur adımlarla 
yürümeye devam edeceğiz. 

The mission of Turkish Entrepreneurship Foundation 
is to create the entrepreneurship culture within our 

nation. We are making progress in this direction since 
the day we were established. 2019 marks the fifth 

year of our foundation and we will continue with 
staid steps to accomplish our goal.

Her toplumda yaz mevsiminin gelişini müjdeleyen belli başlı 
işaretler vardır. Bizdeyse açan yaz çiçekleri, “suya düşen 
cemre” müjdesi, kışlıkların evin görünmeyen yerine kaldırılması 
gibi emare ve eylemler yazın gelişinin geleneksel habercileridir. 

Pencerelerin de önemli bir yeri vardır mevsim değişimlerinde. 
Yaz mevsiminin kavurucu sıcağını hissettirdiği günlerde, bir 
nebze olsa serinlik hissetmek için evdeki tüm pencereleri 
açıyoruz. Sembolik olarak dünyayı görme aracı olarak 
kullandığımız pencerelerin birçoğunu aslında dönemsel olarak 
kullandığımızı fark ediyoruz. Oysa mevsimden, mimariden ya 
da her türlü sebepten bağımsız olarak sürekli açık bekleyen 
bir penceremiz var. Her zaman ışık sızdırmadığından fark 
edemeyebiliyoruz, her zaman serinlik yaratmadığından 
varlığını unutabiliyoruz. Girişimciler olarak bu pencereye 
“fırsat penceresi” diyoruz.

O pencere bugün itibarıyla açık. Özellikle de olağanüstü 
değişimler yaşadığımız bu dönemde ardına kadar açık. 
Peki biz bu pencerenin ne kadar farkındayız?

In every culture, societies look for certain pointers that announce the 
summer’s arrival. In our culture, we understand that summer is coming 
when we see the blossoming flowers, the dew on the grass showing 
the spring is around the corner, and when people start packing up 
their winter clothes.

Windows also play an important part in the seasonal change. During 
the hot days of summer, in order to feel the coolness, we open all the 
windows at our home. Windows symbolize a gate through which we 
see the world, but when the seasons are changing we are using the 
windows for their real purpose.                                              

However, we have a window which is always open independent from 
the season, architecture, or any other reason. We cannot recognize 
this window because it does not always filter light and we can forget 
it because we cannot feel the breeze.  As entrepreneurs, we call this 
window as the  ‘’window of opportunity’’. 

As of today, this window is open. Especially in times that we 
experience extraordinary changes, this window is wide-open. 
Well then, how much are we aware of this window of opportunity? 

Dünyanın çeşitli ülkelerinde geleceğin toplumuna 
yönelik hazırlıklar sürerken, biz hâlâ başka, daha temel 
sorunlarla uğraşıyoruz. Bugün yapacağımız bir yatırımın, 
ancak seneler sonra bizlere dönüşü oluyor. Bugün 
geleceğimize yatırım yapmadığımızda, ileride durum 
daha vahim olacak. Fırsat penceresini görmek ancak 
zihniyet devrimiyle mümkün. Bu devrim de girişimciliği bir 
iktisadi operasyon ya da yalnızca bir iş fikri olarak değil, 
uçtan uca bir kültür olarak görmekle başlıyor. 

Pencereden güneş ışığı da giriyor, serinlik de. Anlık 
yöntemlerle elde ettiğimiz serinlik bizi bu kavurucu 
yaz sıcağında ferahlatmaya yetmiyor artık. Dolayısıyla 
dünyayı fırsat penceresinden görmenin zamanı geldi 
de geçiyor. Bu fırsat penceresinden bakarken, sermaye 
tarafımızı genişletirken, girişimci tarafına da aynı şekilde 
ağırlık vermemiz gerekiyor. Girişimcilik olmadan bir gelişme 
kaydedilmesi mümkün değil. Girişimcilik, yalnızca bir 
sonuç değil, o sonuca bizi götüren kültürün tamamıdır. 
Dolayısıyla girişimcilik yalnızca destek yasalarıyla elde 
edeceğimiz bir değer değil. Girişimciliğin ne olduğunu 
ve en önemlisi ne olmadığını iyi anlatan, üniversite 
seviyesinde bir eğitim ve bir kültürün geliştirilmesi şart. 
Biraz vizyon, biraz girişimcilik fırsat penceresinden gelen 
serin havayla geleceğe umutla bakmamızı sağlayabilir. 
Dünyanın en güzel coğrafyasında, dünyanın en büyük 
kültür zenginliği içerisinde yaşıyoruz. 

Several countries around the world are getting ready for the 
societies of the future but here, we are still tackling basic 
issues. We usually see the return on investment, many years 
later. So, if we do not invest in our future today, the situation 
will be even worse in the future.

Seeing the window of opportunity can only be possible with 
a mindset of revolution. This revolution begins when we see 
the entrepreneurship as a culture from end to end, not as a 
financial operation or just a business idea.

Both sunshine and the breeze is coming in through the 
window. The breeze that brings an instant coolness is not 
enough to refresh us anymore in this scorching heat of 
summer. Thus, it is time to look out to the world from the 
window of opportunity.

While we are looking from this window of opportunity 
and while we are expanding our capital, we should also 
concentrate on the entrepreneurship side. It is not possible to 
make progress without entrepreneurship. Entrepreneurship is 
not just a result, it is the culture that leads us to that result. 

Therefore, entrepreneurship is not just a value which we can 
obtain with the support incentives. 

We need to develop a culture and education at the university 
level, in order to explain what entrepreneurship is and most 
importantly what entrepreneurship is not. 

A little bit of vision, a little bit of entrepreneurship together with 
the breeze from the window of opportunity can provide us to 
look at the future with hope. We are living in the most beautiful 
geography of the world with the richest culture.

Sina AFRA
Türkiye Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Entrepreneurship Foundation
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GELECEĞE DAİR 
UMUT, İLHAM ve 
GÜÇ 
About The Future Hope, 
Inspiration and Power

Ülkemiz güçlü bir genç nüfus avantajına sahip. Bu gençler 
bir değişimin parçası olmak ve ülkeleri için değer yaratmak 
istiyorlar. Dolayısıyla her geçen yıl daha çok genç, girişimciliği 
bir kariyer seçeneği olarak tercih ediyor. Bugün gençlerin 
yüzde 20’si üniversiteden mezun olduğunda kendi işini 
kurmak istiyor.

Our country has the advantage of a powerful young population. 
These young people want to be a part of a change and create value 
for their country. Therefore more and more young people prefer 
entrepreneurship as a career option every passing year. Today, %20 
of young people want to establish their own businesses when they 
graduate from university. 

Bundan beş yıl önce Türkiye’nin önde gelen girişimcileri ve 
iş dünyası insanları bir hayali gerçekleştirmek için bir araya 
geldi ve Girişimcilik Vakfı’nı kurdu. O günden itibaren Girvak, 
Türkiye’nin üreten ve değer yaratan ülke olma yolundaki 
dönüşümünü girişimcilikle hızlandırmak vizyonuyla çalışıyor. 
2018 bizim büyüdüğümüz, ülkemize ve gençlerimize yatırım 
yaptığımız bir yıl oldu. Mülteci ve kadın girişimciliği konusunda 
yeni ortaklıklar ve programlar tasarladığımız ve hayata 
geçirdiğimiz bir yıl geçirdik. 

5 years from today, leading entrepreneurs and business people 
of Turkey came together to make a dream come true and they 
established Turkish Entrepreneurship Foundation.  Since that day, 
Turkish Entrepreneurship Foundation works with a vision to speed up 
Turkey’s transformation of becoming a country that produces and 
creates value with entrepreneurship. 2018 was a year that we grew up 
and invested in our country and in our young people. We had a year in 
which we established new partnerships and designed new programs 
about refugee and women entrepreneurship. 

Girvak olarak ana amaçlarımızdan biri, girişimcilik 
kültürünü ve ilhamını üniversiteli gençlerin enerjisi 
üzerinden tüm topluma yaymak. Bunun için 2014 
yılında Fellow Programını hayata geçirdik. Hedefimiz, 
girişimcilik potansiyeli olan gençlerin kendi yollarından 
giderek iz bırakmalarına destek olmak. Dünyada eşi 
benzeri olmayan bu programla fikirlere değil, insanlara 
yatırım yapıyoruz. Bizce her bir genç binlerce fikirden 
daha değerli. 

As Entrepreneurship Foundation, one of our main purposes 
is to spread the entrepreneurship culture and inspiration 
to the whole society via the energy of university students. 
Therefore, we implemented the Fellow Program in 2014. 
Our aim is to support young people with an entrepreneurship 
potential to leave a mark while they are going from their own 
path. In this unique program, we invest in people not in ideas. 
In our opinion, every young person is more precious than 
thousands of ideas.

Bugüne kadar Fellow Programına 350 bin başvuru 
aldık. Sadece 2018’de tüm illerimiz ve tüm 
üniversitelerimizden 112 bin başvuru kabul ettik. 
Büyük bir bölümü dijitalize edilmiş özel bir seçim 
süreciyle yüzlerce genç seçtik. Hepsi özel hikayeleri 
olan güçlü liderler. Her birinin yarattığı etki bize her 
gün umut etmek için yeni bir neden daha veriyor. 
Faaliyet raporumuzun içinde onlar hakkında daha 
fazla bilgi edinebileceksiniz.

We have selected hundreds of young people with a special 
selection process which is mostly digitized. 110 women and 
110 men from different majors of 63 universities became a 
part of our family. All of them are powerful leaders who have 
special stories. Each of their impacts gives us a new reason 
to hope every day. You will find more information about them 
in our activity report.
 

Fellowlarımız, kendileri gibi düşünen gençlerle bir araya 
geldiklerinde, ilham dolu bir ailenin parçası olduklarını 
ve her zaman destekleneceklerini biliyorlar. Biz onlara 
bir kapı açıyoruz, o kapıdan geçtikten sonra yollarını
kendileri çiziyor. Bugün fellowlarımız arasından 
teknolojiyi kullanarak gördükleri sorunları çözmek
isteyen 55 girişim çıktı. 16 girişimimiz Türkiye’den 

Mehru AYGÜL
Genel Müdür 
General Manager 

ve dünyadan yatırım aldı. Bu girişimler istihdam yaratmaya 
başladı. Bunlar bizim için sadece birer sayı değil, dünyada 
ilk kez hayata geçen programımızın yarattığı etkilerinden 
sadece birkaçı. Kimisi çalıştıkları kurumları içerden 
dönüştürürken kimisi de topluma geri vererek kendi eşsiz 
hikayesini yazıyor.  

Our fellows know that they are a part of a family full of 
inspiration and that they will always be supported when they 
come together with young people who are like-minded. We are 
opening a door for them and they make their own way when 
they pass through that door. Today, there are 55 startups 
founded by our fellows and all of them solve a problem using 
technology. 16 of them got an investment from Turkey and the 
world. These startups started to create employment. These 
are not just numbers for us but just a few of the impacts of our 
program which is unique in the world. Some are transforming the 
company that they work for and some are creating their unique 
story by giving back to society.  

Girişimcilik kültürü bizce bir ülkenin ana damarlarından 
biri. Bu kültürün tüm ülkenin bir parçası olması için 
sadece belirli bir sayıdaki üniversite gençleriyle 
çalışmanın yetmeyeceğini biliyoruz. Bu nedenle 
girişimciliğin değişim yaratan gücünü, toplumsal 
sorunları çözmek için kanalize etmek ve daha çok kişiye 
ilham olmak istiyoruz. İlk günden bu yana bize inanan 
ortaklarımızla yaklaşık 3,5 milyon gence ulaştık.  Ana 
destekçilerimiz Garanti Bankası, Boeing, Allianz, TSKB, 
Ünlü&Co, Marjinal ve KTH ile birlikte Türkiye’nin 
her yerine girişimcilik ilhamı verdik.

Entrepreneurship culture is one of the main veins of a country. 
We know that it is not enough to work with a certain number of 
university students in order to make this culture a part of our 
whole country. That’s why we want to canalize the changing 
power of entrepreneurship in order to solve social problems 
and we want to inspire more people. Since day one, we have 
reached 3.5 million young people with our partners who believe 
in us. We gave entrepreneurship inspiration to all parts of Turkey 
with our main supporters Garanti Bankası, Boeing, Allianz, TSKB, 
Ünlü&Co, Marjinal PN and KTH. 



Gençlerin varlığı bana yaşama 
sevinci veriyor. Bakış açıları, hiç 
düşünemediğiniz konuları algılama 
ve anlatma becerileri, tepkileri…. 
Püf nokta: Dinlemek!

Presence of young people give me joy 
of life. Their point of views, perception 
and narrative skill of topics that you 
cannot even think about,  
their reactions... 
The key point is: to listen!

Asuman Bayrak

02 VİZYON / MİSYON 
Vision / Mission

09
Beş yılda edindiğimiz deneyim ve ortaklarımızın 
gücüyle  Android Akademi’yi ortaya çıkardık. Bu 
programla teknolojiyi kullanarak toplumsal sorunları 
çözmek için gençlerle değer yaratıyoruz. Google 
Türkiye’nin ortaklığı, BTK, THY ve GM’ın desteğiyle 
hayata geçirdiğimiz program bu yıl da devam ediyor. 
Bu programla önümüzdeki yıl Türkiye’nin teknoloji ve 
girişimcilikle kalkınmasını destekleyecek yazılımcılar da 
yetiştirmek istiyoruz. Böylelikle Türkiye’de mezun olan 
yazılımcı sayısını yüzde 10 yükseltme şansına sahibiz.

We have implemented Android Academy with our five-years 
of experience and with the power of our partners. With this 
program, we create value with young people in order to solve 
social problems by using technology. The program that we 
have created in partnership with Google Turkey and with the 
support of BTK, THY, and GM, continues to be implemented 
this year as well. We want to raise software developers who 
will support the development of Turkey with technology 
and entrepreneurship with this program over the next year. 
Thus we have a chance to increase the number of newly 
graduate software developers in Turkey by %10.

2019 bizim için 5. yılımız olması nedeniyle de çok 
özel bir yıl olacak. Bu yıl ilk kez gerçekleştireceğimiz 
etki analizimiz ile 5 yılın sonunda yarattığımız etkiyi 
sizler ile paylaşacağız. 

2019 is going to be a special year for us because it is our fifth 
year. We will share with you the impact that we have created 
in 5 years with our ‘’impact analysis’’ which will be executed 
this year for the first time.

Girvak, güçlü ekibi ve destekçileri ile büyük bir aile. 
Bizler Girişimcilik Vakfı olarak bu ülkenin umudu olan 
fellowlarımızla hayal etmeye, üretmeye ve ilham 
vermeye devam edeceğiz.

Entrepreneurship Foundation is a big family with its strong 
team and supporters. As the Entrepreneurship Foundation, 
we will continue to dream, produce and inspire with our 
fellows who are the hope of our country.

2014’ten itibaren 1000’den fazla genç kadını 
destekledik. Girişimcilik ekosistemimiz henüz erkek 
yoğun bir topluluk ancak Girvak daha eşit bir aile 
yaratmayı hedefliyor. Bir kadın olarak inanıyorum ki 
yarınımızı güçlendirecek olanlar kesinlikle girişimciler 
ama en çok da kadın girişimciler. Kadınların gücünü 
girişimciliğe ve böylece ekonomiye yansıtamazsak, 
tek ayağında duran bir ülke olacağız. Sıçrama için iki 
bacağımızın tam kuvvetine ihtiyaç var.

We have supported more than 1000 young women since 
2014. Entrepreneurship ecosystem mostly consists of 
men but the Entrepreneurship Foundation aims to create 
a more equal family. As a woman, I believe that the people 
who will empower our future is definitely entrepreneurs 
but mostly women entrepreneurs. If we do not reflect the 
power of women to entrepreneurship and accordingly to the 
economy, we will be a country that will have to stand on one 
foot. We need the full power of our 2 feet to leap. 

Girişimcilerin en önemli özelliği, bir dertlerinin olması 
ve buna çözüm bulana kadar durmamaları. 2018’den 
bu yana gerçekleştirdiğimiz mülteci girişimcilik 
programlarında mülteci girişimcilerle çalışmak bize 
bunun gücünü bir kez daha gösterdi. Toplumsal 
cinsiyet eşitliği girişimcilik için ne kadar önemliyse, 
mülteci konusu da bir o kadar önemli.

The most important feature of entrepreneurs is that they 
have a problem and that they won’t stop until they find a 
solution. Working with the refugee entrepreneurs in our 
refugee programs since 2018, showed us the power of it 
one more time. Refugee matter is as important as the social 
gender equality for entrepreneurship. 



Vizyon: 
TÜRKİYE’NİN GELİŞMİŞ ÜLKE 
OLMA YOLUNDAKİ DÖNÜŞÜMÜNÜ 
GİRİŞİMCİLİKLE HIZLANDIRMAK

Vision: 
To Speed Up Turkey’s Transformation Of Becoming 
A Developing Country With Entrepreneurship.

Misyon:  
TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜNÜ 
OLUŞTURMAK VE YAYGINLAŞTIRMAK

Mission: 
To Create And Spread The Entrepreneurship 
Culture In Turkey.

5 YILDA
NELER OLDU?

5 YEARS
What happened in the last  

2014

?

2015

12
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2018

2016 2017

2019
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Sina Afra

Pelin Kuzey (Google)

Fevzi Güngör

Erol Bilecik

Yomi Kastro

Hakan Baş

 Ali Can Kaya Sıdıka Baysal
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04 MÜTEVELLİ HEYETİ
Board of Trustees 

Gençlerin mutlaka davaları olsun. 
Mücadele, para ve başarı için olmaz. 
Mücadeleyi dünya için, başkaları ve 
çevrelerindeki sorunlar için yapsınlar.
Young people should absolutely have 
a cause. Struggle is not for money or 
success.  They should fight for the world, 
for other people and for environmental 
issues. 

Erden Timur
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Mehru Aygül

Dila Hisarlı 

Öykü Yılmaz

Işın Ünlü

Ece Ömür

05 EKİBİMİZ
Our Team

Kendinizi değiştirmeyi ve geliştirmeyi 
deneyin. Çalıştığınız şirket için değil, 
kişisel geleceğiniz için...

Try to change and improve yourself. Not 
for your company, but for your personal 
development.

Barış Özistek



İlham Burs
Inspiration Scholarship
Girişimcilik kültürünü oluşturmanın ve yaygınlaştırmanın, 
ilham verici hikayelerle ve kişilerle tanışmaktan 
geçtiğine inanıyoruz. Her iki ayda bir düzenlediğimiz 
FellowUp’larda, Fellow’larımız Türkiye’den ve dünyadan 
ilham verici girişimci hikayelerini dinliyorlar. FellowUp’larda 
amaçladığımız;  Fellow’ların, konuşmacılar hakkında 
başka hiçbir yerde öğrenemeyecekleri detayları 
girişimcilerin ağzından dinleyip, ilham alıp, kendilerini 
motive etmeleri ve “ben de yapabilirim!“ diyebilmeleri. 

We believe creating and disseminating entrepreneurship 
culture can be possible through inspirational stories and 
meeting different people. Our fellows listen to inspirational 
entrepreneur stories both from Turkey and from the world 
at out FellowUp meetings that we organize every two 
months. Our goal at FellowUps is for our fellows to listen to 
an entrepreneur’s story firsthand, get inspiration, motivate 
themselves and say ¨I can do it too!¨.

Programda fikirlere değil, insana yatırım yapıyoruz.
Fellow Programı ile Fellow’larımızın programa katılımlarını 
ve kişisel gelişimlerini desteklemek için 12 ay boyunca 
500 TL burs alıyorlar. 

We provide our Fellows 500 TL of monthly scholarship for 
12 months in order to support their program participation 
and personal development via the
Fellow Program.

Network
Network
İlhamı network ile birleştirmek girişimciliğin altın 
kurallarından biri. Fellowlarımız program boyunca 
girişimcilik ekosistemine dahil olarak konferanslara 
ve etkinliklere katılma şansı elde ederek geniş bir 
network’ün parçası haline geliyorlar.

Combining inspiration with the network is one of the 
golden rules of entrepreneurship. Our fellows become 
a part of a global network through the activities they 
attend and the people they meet during the program. 

06
FELLOW PROGRAMI,  
FELLOW’LARA 
NE SAĞLIYOR?
What Do We Offer 
On Fellow Program

Türk insanı hırsı, ortaya koyduğu 
girişimci ruh itibarıyla her şeyin 
üstesinde gelecektir. Meseleye 
bardağın dolu tarafından bakmamız 
gerekir diye düşünüyoruz.

With ambition and with spirit of 
entrepreneurship, Turkish people 
will overcome everything.
We think that we should look 
at the matter from the bright side. 

Erol Bilecik
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Giveback
Giveback
Girişimcilik toplumdan beslenerek büyüyen ancak topluma aynı oranda geri verdiğinde yaygınlaşan bir olgu. Bu nedenle 
ekosistemlerin büyümesi, gençlerin girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak görmesi için önemli etken Giveback –Topluma Geri 
Vermek. Geri vermenin ilham verici gücü ile Girvak, farklı hedef kitlelere yönelik etkinlikleri ile geri verme kültürünü yaygınlaştırıyor.

Entrepreneurship is a fact which grows when it feeds from society but spreads when it gives back to society at the same rate. That’s 
why Giveback- giving back to society, is an important factor for ecosystems to grow and for young people to see entrepreneurship as 
a career alternative. With the inspirational power of giving back, Turkish Entrepreneurship Foundation spreads the giveback culture 
with its events organized for different target groups. 

Katılım
Participation
Fellow Programı’ndaki etkinliklerin birçoğuna katılım zorunlu. Fellow’ların FellowUp etkinliklerine sadece bir kez katılmama hakkı 
var, sonrasında Yönetim Kurulu kararı ile program dışında kalabiliyorlar.

Participation in most of the activities in the Fellow Program is mandatory. Fellows have the right not to participate in FellowUp activities 
only once. If they do not follow the participation rule, they may be kicked out of the program with the decision of the Board of Directors. 

1. Girişim Elçileri
Entrepreneurship Ambassadors
Fellow Programı’na seçilen üniversite öğrencileri hem programdan aldıkları ilhamı çoğaltmak hem de çarpan etkisi ile 
girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak için üniversitelerinde senede 2 kez girişimcilik etkinlikleri düzenliyorlar. 
University students who are selected to the Fellow Program organize entrepreneurship events at their universities 2 times each 
year in order to get inspired more and from to spread the entrepreneurship culture with a multiplier effect.

2. Blog
Blog
Fellow’larımız Giveback kültürünün bir aşaması olarak katıldıkları her etkinlik sonrasında ve kendi deneyimleri hakkında 
girisimle.com blogumuzda yayınlanmak üzere yılda en az 3 blog yazısı yazıyorlar.
As a step of spreading the giveback culture, our fellows write at least 3 blog posts every year and share it at our blog site called 
girisimle.com. These blog posts are about every event they have attended and about their personal experiences. 

3. Sosyal Sorumluluk Projesi
Social Responsibility Project
Program boyunca Fellow’ların Giveback kültürünü devam ettirebilmeleri için, en az 3 Fellow ile birlikte bir sosyal 
sorumluluk programına dahil olmaları ya da projeyi oluşturmaları gerekiyor. 
During the programme for Fellows to provide continuance of the giveback culture, they should get involved or create a social 
responsibility project with 3 other Fellows in minimum. 

Fellowları zor bir seçim süreci sonrasında programda kalmak için de zorlu bir yol bekliyor.
After a tough selection process, a tough road to staying in the program awaits our fellows.

07
FELLOW’LARDAN 
NELER 
BEKLİYORUZ?
What Is Expected 
From The Fellows?

İşlerinizi delege edebilirsiniz ama 
hayallerinizi ve vizyonunuzu delege 
edemezsiniz.
You can delegate your work but you 
cannot delegate your dreams and your 
vision. 

Esin Güral Argat



28

08
SAYILARLA 
FELLOW PROGRAMI 
Fellow Program by 
the Numbers

Size çok akıllıca gelen stratejiler 
bazen başarılı olmayabilir. 
Bunun için denemek gerekiyor. 
Denemekten vazgeçmeyin.
Sometimes strategies that you think are 
wise might fail. Therefore, you need to try. 
Dont give up  trying.

Gülden YILMAZ
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Atahan Yılmaz Atakan Ülgen Aybüke Temel Ayşenur Yanardağ

Bahar Özkan Batuhan Demir Berin Akşit Burak Yıldırım

Buse Ece Güldiken Büşra Tuncel Damla Yener Dila Meydan

Abdullah Doğmuş Akile Ekin Dönmez Ali Doruk Gezici Ata Çagan Timur

09 FELLOWLAR 
Fellows
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M.Furkan Oruç Mahişeker Polat Mehmet Bostancıoğlu Melih Onur TanElif Güler Emine Nural Öztürk Esma Yılmaz Ezgi Doğan

Mert Cicigün Muhammed Gültekin Nurgül Tosun Onur DursunFatmanur Bilke Ferhat Babacan Gizem İlhan Halit Tekin

Orçun Doğmazer Orhun Canca Öykü Kılıç Öykü KırşanHasan Furkan Gök Hatice Birgealp İlke Evrim Görgülü İpek Aksel

Kadir Can Kırkoyun Kayra Irmak Tan Kerem Akıllıoglu M.Furkan İnalcıkDuygu Serbes Efe Nadir Elçin Hazal Geçgel Elif Aleyna Duman
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Robin Askar Samed Kütük Selen Demir Selen Kale

Selin Sezgin Selinay Filiz Parlak Şevval Karadağ Sinan İbrahim 
Bayraktar

Sıla Bozen Tolga Barış Ata Tuğrul Burak Aldı Tuğrul Çavuş

Tuna Sarp Umut Ulaş Tarhan Umutcan Savcı Volkan Can Çiftçi

Özenç Çelik Özgür Cem Taş Pelin Erel Rasim Keskin



36

10
BİR KELİME 
İLE GİRVAK 
Girvak Explained 
in a Word

Sabırlı olan, odaklanan, farkındalığı ve 
gerçekçiliği kaybetmeyen, çok çalışan, 
etik değerleri kaybetmeyen girişimciler 
eninde sonunda mutlaka başarılı 
olacaklar.
Entrepreneurs who are patient, focused, 
who do not lose awareness and realism, 
who work hard and do not lose his/her 
ethical values will eventually succeed.

Hakan Baş



11 FELLOWUP
FELLOWUP

Murat Özyeğin

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde dahi 
işsizlikle baş etme konusunda en 
önemli güç girişimciliktir. Bizim kadar 
hızla gelişen bir ülkede bu daha da 
kritik.

Most common way of overcoming 
unemployment, is entrepreneurship, 
even in the developed countries of the 
world. In a fast- growing country like us, 
it is more critical.



Her iki ayda bir FellowUp’larda, Fellow’larımız ilham 
verici girişimci hikayelerini dinliyorlar. Başka hiçbir yerde 
öğrenemeyecekleri detayları dinledikleri FellowUp’lara 
katılım ise zorunlu. İlhamı network ile birleştirmek 
girişimciliğin altın kurallarından biri. Fellow’larımız her 
FellowUp öncesi katıldıkları yemekler ile girişimcilik ve 
iş dünyasından tanıştıkları kişiler sayesinde global bir 
networkün parçası haline geliyorlar.

Fellows are listening to inspirational entrepreneur stories every 
two months at Fellow Up’s. It is mandatory to attend Fellow Up’s 
where they get a chance to listen unknown details. Combining 
inspiration with networking is one of the golden rules of 
entrepreneurship. Our Fellows are becoming part of a global 
network thanks to the meals they attend before each FellowUp 
with our guests from the entrepreneurship ecosystem and 
business world.
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12

Global Girişimcilik 
Haftası’nda Girvak  
Entrepreneurship 
Foundation at Global 
Entrepreneurship 
Week

Önce hayal edeceksiniz.
First, you have to dream.

Sıdıka Baysal
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2014 yılından itibaren fellow programından mezun 
olan 146 Alumnimiz ile Girişimcilik Vakfı ailesi 
büyümeye devam ediyor. Mezun Fellowlarımızın 
deneyimlediği heyecanı ve tutkuyu etrafındakilerle 
paylaşması ve topluma geri verme kavramını yeni 
nesillerin vazgeçilmez bir parçası haline getirmesi 
için, onları desteklemeye ve ilham vermeye devam 
ediyoruz. 

Since 2014 Turkish Entrepreneurship Foundation family is 
continuing to grow with 146 Alumni who have graduated 
from the Fellow Program. We are continuing to support and 
inspire them to make the giveback concept necessary 
for new generations and to share the excitement and the 
passion they experienced with others around them. 

2018 yılında kurduğumuz Alumni Komitesi; Türkiye 
Girişimcilik Vakfı mezunlarını tek bir çatı altında 
toplayan oluşum. 3 kişiden oluşan bu komite, 
Girişimcilik Vakfı-Alumni ve Fellow-Alumni ilişkilerini 
geliştirme ve güçlendirme çalışmaları yapar.

Founded in 2018, Alumni Commitee is responsible for 
creating a network between alumni and keeping in alive, 
so that alumni members can support each other in 
social, educational and career-related matters. 3 alumni 
members run the committee and work on developing and 
strengthening the relationships between Entrepreneurship 
Foundation-Alumni and Fellow-Alumni groups.

Aynı zamanda Alumnilerin birlikteliğini sağlayacak  
sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler 
ile yemekler, eğlenceler düzenler. Alumnileri bu 
etkinliklere katılım için teşvik eder. 

At the same time, the committee organizes events around 
social, cultural, sportive and art-based themes as well as 
dinners and entertainments in order for Alumni group to stay 
together as a community. 

13
ALUMNI 
PROGRAMI
Alumni Program

Sina Afra

Paylaşmaktan korkmayın. Ne kadar 
çok paylaşırsanız, her şey o kadar 
büyüyecektir.

Don’t be afraid of sharing. The more you 
share, the more everything will grow. 
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Alumni Postası

Fellow-Alumni 
Happy Hour Buluşmaları

Alumni Newsletter

Fellow-Alumni Happy Hour Meetings 

Mezunlarımıza 3 ayda 1 olmak üzere son dönemde yaptığımız çalışmalar, etkinlikler ve yeni haberler hakkında detaylı bilgiler 
bulabilecekleri bir bülten gönderiyoruz. 

We send newsletters to our Alumni in order to inform them about our recent activities, works and news once in every 3 months.

29 Eylül 2018 - Fellow&Alumni Kahvaltısı / September 29, 2018 - Fellow-Alumni Breakfast

29 Eylül 2018 - Fellow&Alumni Kahvaltısı / September 29, 2018 - Fellow-Alumni Breakfast

14
NELER
YAPIYORUZ?
What Are We Doing? 
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2 Kasım 2018 - Fellow&Alumni Happy Hour

Yoda & Yodi 
Mentorluk Ağı

Fellow 2 Fellow 
(F2F) Buluşmaları

Yoda & Yodi Mentorship 
Network

Fellow 2 Fellow (F2F) Meetings

Online mentorluk platformu Mentorik’in desteği ile bu 
sene, programdan mezun olan 63 Alumni (Yodalar), 
programda olan 68 Fellow’a (Yodilere) mentorluk 
yapıyor. Bu sayede, yapılandırılmış ve sonuç odaklı 
gelişim deneyimlerini birlikte yönetebiliyorlar.

This year, with an online mentoring platform called 
Mentorink, 63 of our Alumni who graduated from the 
program (Yodas) gave mentorship to 68 of our Fellows 
(Yodis) who are continuing the program. With this program, 
they can manage their structured and result-oriented 
development experiences together.

Fellow2Fellow (F2F) buluşmaları ile fellow ve alumniler 
kendi seçtikleri konu hakkında onlıne/offline olarak 
diğer Alumni ve Fellowlar ile bir araya gelip, bilgi 
alışverişinde bulunabiliyor. Sadece Fellow ve Alumnilere 
özel olan bu buluşmalar, buluşmanın organizatörünün 
inisiyatifi dahilinde, herkese açık olarak düzenlenebiliyor. 
Ayda 1 düzenlenen bu buluşmalar ile 30 farklı ilde 
bulunan Fellow ve Alumnileri, online olarak bir araya 
gelme fırsatı buluyorlar. 

With F2F Meetings, Alumni and Fellows can come together 
online/offline for information exchange on different topics. 
The meetings are exclusive for Fellows and Alumni group 
members. They can also be organized publicly with the 
initiative of the organizer. Moreover, our Fellows and Alumni 
from different cities get a chance to come together online 
once a month thanks to these meetings. 

Alumni PowerUp 
Alumni PowerUp 

Geçtiğimiz sene gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ve atölyeler: 

Events and workshops that we have organized last year

22 Mayıs 2018 - Finansal Okuryazarlık Atölyesi, Attila Köksal / May 22,  2018: Financial Literacy Workshop, Atilla Koksal

15 Aralık 2018 - Yeni Yıl Yemeği / December 15, 2018- New Year Dinner
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Fellowların Katıldığı Global Etkinliklerİlham Dolu 
İsrail Gezisi Global Events That Our Fellows Attended

Inspirational 
İsrael Tour

İsrail’deki girişimcilik ekosistemini tanımak amacıyla, 
bu sene dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz gezimiz 
23-26 Nisan tarihlerindeydi. 4 gün boyunca 
Fellowlarımız, Mütevelli Heyet üyelerimiz ile birlikte 
toplam 52 kişi olarak İsrail girişimcilik ekosistemini 
gezme fırsatına sahip olduk. İlk gün yapılan Kudüs 
turunun ardından, Kudüs’teki startup ekosistemini ve 
teknoloji komunitesini bir araya getiren Made in JLM 
ve erken aşama girişimleri kitlesel fonlama yöntemi ile 
yatırım bulmasını sağlayan OurCrowd’u ziyaret ederek, 
hikayelerini dinledik. İkinci gün Interdisciplinary 
Center (IDC) kampüsünü ziyaret ederek, girişimcilik 
programları hakkında bilgi sahibi olduktan sonra 
okuldan çıkan girişimleri dinleme fırsatını yakaladık. 
Kampüs ziyaretinin ardından Tel Aviv’deki Türk 
Büyükelçiliği’nin ev sahipliğindeki resepsiyona 
katılarak, Sayın Büyükelçimiz Kemal Ökem’i ziyaret 
ettik. Ardından ICQ’nun ilk yatırımcılarından ve İsrail’in 
en başarılı girişimci ve yatırımcılarından Yossi Vardi 
ile akşam yemeğine katıldık. Yossi Vardi, ilham veren 
kendi girişimcilik hikayesini Fellowlarımız ve Mütevelli 
Heyet üyelerimizle paylaştı. Gezimizin son gününde 
ise Girişimcilik Vakfı Mütevelli Heyeti üyelerimizden 
Google’ın ev sahipliğinde tüm gün Campus Tel 
Aviv’deydik. Gün boyunca Google direktörlerinin 
ve Youtube çalışanlarının yanı sıra İsrail’in başarılı 
startuplarının sunumlarını dinledik. Tüm gezi boyunca 
dinlediğimiz hikayeler, tanıştığımızı insanlar bize ilham 
ve motivasyon verdi!

The forth of our annual trip to Israel, took place on April 
23-26. For 4 days, we had the opportunity to visit the Israeli 
entrepreneurship ecosystem as a group of 52 people 
with our Fellows and members from our Board of Trustees. 
On the first day of our program, we visited the Made in 
JLM, which brought together the startup ecosystem and 
technology community in Jerusalem, and the OurCrowd, 
which enabled the early stage initiatives to find investment 
through mass funding. On the second day, we visited 
the Interdisciplinary Center (IDC) campus and had the 
opportunity to hear about the entrepreneurship programs. 
Afterwards we attended to a reception hosted by the 
Turkish Ambassador in Tel Aviv and had the chance to meet 
Mr. Ambassador Kemal Ökem. At the dinner hosted by Yossi 
Vardi, one of the first investors of ICQ and one of the most 
successful entrepreneurs and investors of Israel, he shared 
his inspirational story of his own entrepreneurship journey 
with our Fellows and members of the Board of Trustees. On 
the last day of our trip, we were in Campus Tel Aviv all day 
hosted by the members of the Board of Trustees, Google. 
Throughout the day, we listened to the presentations of 
Google directors and YouTube employees as well as Israel’s 
successful startups. The stories we listened throughout the 
whole trip, the people we met inspired and motivated us 
deeply!
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Ahmet Serdar Eminoğlu Ahmet Ulukan Ali Gür Güvenilir Ali Rıza Nazlı

Alper Cem Polat Anıl Erkul Aslınaz Aykaya Asya Atik

Aycan Duran Ayşe Işın Budak Bade Sonat Barış Eğilli

Barış Kömürcü Barkın Laçin Özdemir Başak Feyzioğlu Berat Öcal

15 ALUMNI
Alumni

Kadın istihdamının, kadın 
girişimciliğinin önünü açmak için
artık daha fazla söze değil, 
daha fazla eyleme ihtiyacımız var.

 In order to pave the way for women 
employment and women entrepreneurship, 
we need actions more than words. 

Ümit Boyner
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Büşra Yılmazöz Can Dörtkardeşler Canan Döşlü Cansu Ünal

Cemre Oğuz Erşahin Cemre Şirin Cihan Çınar Cihan Oklap

Çise Ulus Cüneyt Çağrı Ural Didem Ertem Dilan Tulan

Dinçer Can Demirkılınç Doğan Turan Doruk Tekin Ece Sayılı

Berfin Özsoy Berkay Çerçi Berna Ömür Beste Arıoğlu

Betül İncirkuş Betül Özyılmaz Beyza Gürel Bilal Aydın

Bora Alp Arat Bouse Achmet Oglou Burak Elitaş Burak Kale

Burak Özkırdeniz Burak Yılmaz Burcu Gürel Burcu Öztopçu
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Ferit Şen Gamze Evirgen Gizem Kaya Gizem Toprak

Gizem Yeniçıkan Gökçe Gülcüler Gökçe Çobanoğlu Gözde Topgüloğlu

Halil Öklü Hasan Hiram Çontuk Hasan Zafer Elcik Hüseyin Yapıcı

İbrahim Kuşçu İlayda Dönmez İlknur Selen Haysal İrem Karaosmanoğlu

Ece Asma Eda Aydoğan Ege Demirtaş Egemen Filiz

Elif Derya Mercan Elif İrem Kunduracı Elif Küçükkırsoy Emine Büşra Çevik

Eray Erdoğan Erdem Meriç Eren Güzelceada Erhan Kaan Bilgin

Esra Nur Gördük Fatih Aksoy Fatih Özdemir Ferhat Melih Dal
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Merve Toroslu Müge Ulusoy Muhammet 
Yurtseven

Muhittin Can Orman

Mustafa Buğra Çil Naz Aras Nazlı Şeker Nur Bildik

Nur Ersan Nuriddin Ekimci Ödük Akyol Oğulcan Kargül

Oğuzhan Kadaifçiler Ömer İlhan Onur Can Kar Onur Ciğerli

İrem Mutlu İrem Yücel Kadir Çelikten Kemal Taşdeniz

Kerem Engin Koray Hisarlı Macit Ersin Sezer Mahmut Yavuz

Mehmet Sencer Karadayı Melike Kılıç Mert Can Boyar Mert Can

Mert Kaderoğlu Mert Okur Merve Boz Merve Kavas
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Seren Oruç Şerif Kaya Çınar Serkan Türkoğlu Sezai Özdemir

Şilan Karhan Sönmez Akıllı Süleyman Bağırgan Süleyman Fincan

Tolunay Tosun Tunya Irkad Umutcan Duman Volkan Şimşek

Yarkın Derya Yılmaz Odacı Yusufcan Bozkuş Zafer Çiğdem

Zeliha Çetin

Onur Parlayan Öykü Kurtoğlu Ozan Ulaş Özge Doğan

Özge Nur Dağcıoğlu Özge Öncel Özge Özmen Özge Tirsi

Pelin Gezer Sebiha Gündör Selen Koç Selin Akpınar

Selin Hande Karasu Selin Öztekin Sena Aydın Sera Giz Özel
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FELLOW/ALUMNI 
STARTUP
Fellow/Alumni
Startups
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17 PROGRAMLARIMIZ
Our Programs

Varol Civil

Eski köye yeni adet getiren 
daha çok gencimize 
iş insanımıza ihtiyaç var.

We need more young people and 
business people who challenge our 
communities with innovative ideas
and new ways of doing things.
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Android Akademi programımızın sonunda Ocak 
2018’de gerçekleştirdiğimiz Demo Day’de seçilen 
Car4Future, Çözümkent ve Sensgreen takımları 
Mayıs 2018’de San Francisco’ya gitmeye hak 
kazandı.

3 teams got selected as winners at the Demo Day that 
we have organized at the end of the Android Academy in 
January 2018. These 3 teams- Car4Future, Çözümkent, 
and Sensgreen, won a trip to San Francisco for a week 
to experience the entrepreneurship ecosystem there.

Aynı zamanda kazanan takımlarla Ankara’da ilgili 
bakanlıklar ve kurumlarla görüşmeler ayarlandı. 
Kazanan 3 takımdan Sensgreen ve Car4Future, 
çalışmalarına devam ederken, biz de onları 
desteklemeye devam ediyoruz. 

At the same time, we have organized meetings for these 
winner teams with ministries and corporations in Ankara. 
Sensgreen and Car4Future/Bluedot.co continue to 
develop and we continue to support them. 

Türkiye’nin her yerinden 150 takımın 
(600 kişi) başvurduğu programımıza 2 aşamalı 
seçim sürecimiz olan başvuru formu ve online 
mülakat aşamalarından toplam 15 takım seçildi 
ve Android Akademi’ye katılmaya hak kazandı. 

150 teams (600 people) from all around Turkey 
applied to our program. After filling out an online 
application form and going through online interviews, 
15 teams were selected to the Academy.

Öğrenciler program boyunca belirlenen 3 alan 
olan Akıllı Şehirler, Erişilebilirlik ve Vatandaş 
Etkileşimi konularında toplumsal problemleri 
çözmeyi hedefleyen Android altyapılı mobil 
uygulamalar geliştirdiler. 

Students applied with their business ideas on social 
problems in 3 main areas- Smart Cities, Accessibility 
and Citizen Engagement and developed mobile 
applications that run on the Android platform. 

Android Akademi
Android Academy

Üniversitede yazılım okuyan veya teknoloji  konusunda 
kendine güvenen girişimcilik ruhuna sahip 
öğrencilerden oluşan bu takımlar, Impact Hub 
ve General Mobile ekipleri ile gerçekleştirdiğimiz 
girişimcilik ve Android eğitimlerinin ardından, 
mentorlarıyla tanışma ve fikir alışverişinde 
bulunma şansını yakaladılar. 

These teams included university students studying 
software programming or students who have an 
entrepreneurship potential and who have self-confidence 
in the subject of technology.  Throughout the program, with 
the trainings we executed with Impact Hub and General 
Mobile, teams got a chance to meet with their mentors and 
exchange ideas.

Girişimcilik Vakfı ve Google Türkiye olarak ülkemizde 
tekno-girişimlerinin sayısının artırılması amacıyla, 
Türk Hava Yolları ve General Mobile ortaklığında ve 
BTK destekleriyle Türkiye’deki genç yazılımcıların, 
girişimcilerin ve öğrencilerin Android programlama 
ve Girişimcilik eğitimleri aldıkları, yazılım ve girişimci 
mentorları ile çalıştıkları Android Akademi 
programımızı 2017 senesinde gerçekleştirdik. 

As the Turkish Entrepreneurship Foundation and 
Google Turkey, with our partners Turkish Airlines and 
General Mobile and with the support of Information 
and Communication Technologies Authority, we have 
created and executed a program called Android 
Academy in 2017,  in order to increase the number 
of techno-entrepreneurs in our country. Throughout 
the program, young developers in Turkey got Android 
development and entrepreneurship trainings as well as 
mentorships from senior developers and entrepreneurs.

powered by
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Airpreneurs
Airpreneurs

Havacılık ve uzay sektörünün lideri Boeing ile birlikte üniversite öğrencilerine yönelik yürüttüğümüz Airpreneurs Programı 
ile 2 senedir havacılık alanında gençleri daha girişimci kılmayı ve bu alanda yeni fikirlerin ortaya çıkmasını 
sağlamayı amaçlıyoruz.

We are continuing our Airpreneurs Program that we have created with the leader of the aviation and aerospace sector- Boeing. 
With this program, we aim for students in the aviation field to improve their entrepreneurial mindset and find 
innovative ideas.

Girişimcilik Vakfı olarak ortağımız Boeing ile Ufuk Batum moderatörlüğünde 6 farklı şehirde Airpreneurs “Aklım 
Göklerde” Programımızın ikincisini gerçekleştirdik. İstanbul, Gaziantep, Ankara, Trabzon, Elazığ ve Antalya’da 
gerçekleşen programın tanıtım süreci boyunca 250.000 üzeri öğrenciye ulaşılırken başvuran 1000 öğrenci 
arasından 600 öğrenci programa katıldı. 

We have organized the Aipreneurs Program for the second time in 6 different cities (Istanbul, Gaziantep, Ankara, Trabzon, 
Elazig, and Antalya), in collaboration with our partner Boeing and Ufuk Batum. We have reached to more than 250.000 students 
throughout the advertising and promotion process of the program.  1000 students applied and 600 students attended the 
program. 

İstanbul’da düzenlediğimiz büyük finalde kazanan fikir “Mayday Packs” ile Fırat Üniversitesi’nden Emrah Koyuncu, 
Kübay Telçeken, Melike Aksu, Enes Bağkesen ve Rabia Atılmış oldu. Takım, 3 aylık inkübasyon süreci ve 1 yıllık mentorluk 
hakkı kazandı. Mayday Packs, kullanıcıların yurtdışından istedikleri ürünü veya kargolarını hızlı ve kolay bir şekilde temin 
edebilecekleri bir uygulama. Airpreneurs Program detaylarına www.airpreneurs.org’dan ulaşabilirsiniz.

In the grand finale in İstanbul, ‘’Mayday Packs’’ team founded by Emrah Koyuncu, Kubay Telceken, Melike Aksu, Enes Bağkesen and 
Rabia Atilmis from Firat University won the competition. They won a year of mentorship and 3 months of office space. Mayday Packs 
is a platform that brings together people who want to buy products abroad with people who can bring them from abroad. 
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Build Your Future
Build Your Future
GIZ desteğiyle, Girişimcilik Vakfı yürütücülüğünde, 
Impact Hub Istanbul içeriğini tasarladığı, Build 
Your Future programının amacı; mültecilerin 
girişimcilik kapasitelerini geliştirmek 
yoluyla ekonomik hayata katılımlarını teşvik 
etmektedir. Mayıs 2018 itibariyla başladığımız 
program ile bugüne kadar 50’nin üzerinde 
mülteci girişimcinin katıldığı İstanbul’da 
bir Ideathon (Fikir Atölyesi), Gaziantep’te bir 
Ideathon ve  3 Meet Up gerçekleştirdik.

Build Your Future program aims to facilitate 
the integration of refugees to economic life by 
developing their entrepreneurship potential and 
capabilities. This unique program is sponsored by 
GIZ, executed by TEF, and the content of the program 
is designed by Impact Hub Istanbul. Since May 2018, 
more than 50 refugee entrepreneurs attended to 
Ideathons and Meet Up in İstanbul and Gaziantep. 

Build Your Future programının son adımında, 
48 takım başvurusu arasından seçtiğimiz 
mültecilerden oluşan 11 takım, iş modellerini 
oluşturmak için katıldıkları 5 günlük bir 
Bootcamp’ın sonunda “Pitch Night” 
etkinliğimizde fikirlerini sahnede anlatıp, 
seyircilerden geribildirim aldılar. Program sonunda 
ise her takımı, mentorleri 3 ay boyunca 
desteklemeye devam etti. 

In the last step of Build Your Future, 11 teams were 
selected out of 48 teams. Selected teams presented 
their ideas and got feedback at “Pitch Night” after 
attending to a 5 days Bootcamp. All teams got 
mentorship support for 3 months, after the 
end of the program.

Build Your Future programının 
ilk mezunları neler dedi? 
What did Alumni of Build Your Future program say?

Majd Alrifaey, Abcarenoo

BYF programı benim için çok faydalı oldu çünkü yeni 
insanlarla tanışma fırsatı sağladı ve projemi geliştirme 
fırsatını verdi. Kurduğum iş ile ilgili sorunun ne olduğunu 
anlamaya çalışırken bazı sorunlarım vardı ve neden 
işimle ilgili ileriye gidemediğimi anlamaya çalışıyordum. 
Burada bir şeyleri daha kolay yapmanın yollarını buldum 
ve şimdi ileriye gidebileceğimi hissediyorum.

BYF program was very helpful for me because it gave me 
an opportunity to meet with new people and a chance to 
develop my project. I had issues when I was trying to figure 
out what the problem was with my business, why I am not 
making a progress.. Here I found it easier to do things and 
feel like I could move forward.

Mohamad Raafat Dallal, Autolyze

BYF programına katılmak, önceliklerimi belirlemem için 
gerçekten güzel bir fırsattı. Mentorlarla tanıştığımız son 
gün, tecrübesi olan insanlar ile iş fikirlerimiz üzerine 
konuştuk ve ben “yolculuğumun başındayım” diye 
düşündüm ve bir girişim kurmak için daha çok çaba 
harcamamız gerektiğini farkettim.

In the last day where we met with our mentors, we talked 
about our business ideas with them and I thought  “I’m at 
the beginning of my journey”. Thus, I realized that we need 
to make a lot of effort in order to establish a business. 

Amr Ajlouni, Gate of Sun

BYF programından öğrendiğim temel şey, fikrinizi
nasıl gerçek bir ürüne dönüştüreceğinizdi.
Projem için farklı bir bakış açım vardı. Şimdi tüm
insanların ürünümü nasıl gördüklerini görebiliyorum. 
Bu da iş fikrimi geliştirmeme ve diğer insanlarla 
paylaşmama  yardımcı oluyor.

The main learning I got from BYF was how to change your
idea into a real product. I got another perspective for my
project but now I can see how all the other people see my
product. That helps me to improve my business idea and 
 share it with other people.
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TSKB Teknoloji ve 
Girişimcilik Platformu
TSKB Technology and 
Entrepreneurship Platform

2018’in ikinci yarısında ailemize katılan Fellow 
Sponsorumuz TSKB ile hayata geçirdiğimiz TSKB 
Teknoloji ve Girişimcilik Platformu gençler ve 
kurumlar arası iletişimi sağlamlaştırmak ve kurum 
içinde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla 
kuruldu. 

Uzman bankacılık deneyimi ve genç girişimci bakış 
açısının bi araya geldiği programın açılış toplantısında 
katılımcılar, TSKB Genel Müdürü Suat İnce ve 
GİRVAK Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra’nın açılış 
konuşmalarıyla başlayan TSKB Teknoloji ve Girişimcilik 
Platformu tanıtım toplantısına, MEF Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, Core Strateji Kurucusu 
İhsan Elgin, Core Strateji Yönetici Ortağı Ussal Şahbaz, 
500 Startups Yönetici Ortağı Rina Onur Şirinoğlu, Hello 
Tomorrow Türkiye Kurucusu Timur Topalgoekceli, 
Microsoft Dijital Dönüşüm Danışmanı Bülent Ekuklu, 
Evreka Kurucusu Umutcan Duman, Colendi Kurucu 
Ortağı Bülent Tekmen, Ödeal Kurucusu Fevzi Güngör, 
Insider Kurucusu Hande Çilingir ve Netaş Uluslararası 
Pazarlar Genel Müdürü Serdar Urçar’ın hikayelerini 
dinleyerek, ilham aldılar.

Our new fellow sponsor TSKB has joined us in the second 
part of 2018.  Together, we established TSKB Technology 
and Entrepreneurship Platform in order to strengthen 
communication between young people and institutions and 
to popularize entrepreneurship culture within institutions.

The program is unique in a way that it brings together 
expert development banking experience and young 
entrepreneurship perspective. We started off our program 
with a kick off meeting where, TSKB General Manager 
Suat İnce and GİRVAK Board Chairman Sina Afra, started 
off with inaugural speeches, afterward Mef University 
vice-chancellor Prof. Dr. Erhan Erkut, Core Strategy Founder 
İhsan Elgin, Core Strategy Co-Founder Ussal Şahbaz, 500 
Startups Co-Founder Rina Onur Şirinoğlu, Hello Tomorrow 
Turkey founder Timur Topalgoekceli, Microsoft Digital 
Conversion Consultant Bülent Ekuklu, Evreka Founder 
Umutcan Duman, Colendi Co-Founder Bülent Tekmen, Ödeal 
Founder Fevzi Güngör, Insider Founder Hande Çilingir and 
Netaş International markets General Manager Serdar Uçar’s 
inspired us on different topics by sharing their experiences.
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TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu kapsamında 
fellowlar ve TSKB çalışanları, belirlenen konularda farklı 
fikir ve iş modelleri geliştirmeye devam ediyorlar. 11 
takım, programın ikinci ayağında 13-14 Aralık’ta Tasarım 
Odaklı Düşünme ve Fikir Geliştirme atölyesine katıldılar. 

Eş zamanlı olarak TSKB üst düzey çalışanlarından 
oluşan mentor grubumuz, Yatırımcı Gibi Düşünme 
eğitimi aldı. Önümüzdeki süreçte TSKB ve Girişimcilik 
Vakfı ağından mentörleriyle birebir çalışacak 
olan takımlar, sunum eğitimlerini tamamladıktan 
sonra mayıs ayında sunum gününde birbirleriyle 
yarışacaklar. Kazanan takım, Haziran 2019’da Berlin’de 
gerçekleşecek olan NOAH Berlin Konferansı’na gitmeye 
hak kazanacak.

Within TSKB Technology and Entrepreneurship Platform 
fellows and the TSKB employees continue to develop new 
ideas and business models in the specific topics in teams. 
11 teams have participated in Desing Thinking and Idea 
Development atelier.

At the same time, our mentor group composed by TSKB 
senior employees got training on ‘’Thinking like an investor’’. 
During the program teams will continue to work with 
both mentors form TSKB and TEF’s network, and will be 
presenting their work in front of a jury after they have the 
Pitching training as well. The winning team will go to NOAH 
2019 Conference in Berlin.
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ÜNLÜ & Co
ÜNLÜ & Co
ÜNLÜ & Co, Girişimicilik Vakfı ve Endeavor işbirliği 
ile 2018’de, kadın girişimcileri desteklemek, 
deneyim paylaşımı ve karşılıklı öğrenim alanları 
yaratarak destek mekanizması oluşturmak amacı 
ile düzenlediğimiz Ünlü&Co Kadın Girişimciler 
Akademisi’nin üçüncüsünü ekim ayında 
gerçekleştirdik. 

With collaboration of ÜNLÜ & Co, Turkish Entrepreneurship 
Foundation and Endeavor in order to support women 
entrepreneurs, sharing experiences and to create 
supporting mechanism with a mutual learning area, we 
organized the third ÜNLÜ & Co Women Entrepreneur 
Academy in October. 

Akademi ile her sene olduğu gibi 20 kadın girişimci, 
2 gün boyunca girişimcilik eğitimleri ve mentorluk 
desteği aldı. Mütevelli Heyeti üyemiz Şebnem 
Kalyoncuoğlu Ünlü’nün açılışı ile başlayan program, 
girişimcilik hikayeleri, finansal eğitimler, dijital hikaye 
anlatımı, markalaşma, liderlik ve insan yönetimi, yatırım 
süreçleri ve vaka analizleri konularıyla devam etti. 
İlk günün sonunda gerçekleştirdiğimiz networking 
etkinliği ile de girişimcilerimizi ekosistemle bir 
araya getirdik. 

Within the academy, 20 women entrepreneurs 
got entrepreneurship training and mentorship 
support during the 2 days. The program started off 
with a speech given by our member of Board of Trustees, 
Şebnem Kalyoncuoğlu ÜNLÜ and continued with shared 
entrepreneurship experiences, and training on the topics 
of financial management, digital storytelling, branding, 
leadership, human resource management, investment 
management, and case analysis. We brought together 
our entrepreneurs with the ecosystem members at 
a networking event which was held at the end of the 
day.

Akademi’nin ilk iki sene mezunlarıyla da farklı etkinlikler 
düzenledik. Tüm mezunların davet edildiği bir günlük 
etkinlikte ekonomi, finans, hukuk, dijital hikaye anlatıcılığı 
ve yatırım alma konularında uzman konuşmacılarla 
interaktif seanslar gerçekleşti. 10 kadın girişimci 
fellowumuzun da mezun olarak yer aldığı program, 
ÜNLÜ & Co’nun mentorluk destekleriyle devam 
ediyor. 

We also organized activities with the Alumni of the academy. 
A day long sessions were held with the participation of all 
alumni about the economy, finance, law, digital storytelling, 
and investment with the contributions of expert speakers. 
10 of our women Fellows are currently program 
beneficiaries at this state. The program continues 
with ÜNLÜ & Co mentorship support. 



8483

ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler 
Akademisi 2018 Katılımcıları 

ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler 
Akademisi mezunları neler dedi? 

ÜNLÜ & Co Women Entrepreneurship Academy 
2018 Participants

What did Alumni of ÜNLÜ & Co Women Entrepreneurship 
Academy say?

İlayda Aşıcıoğlu - Çiçekçiçek, Aslı Ergun - Markaton Bilgi Teknolojileri, Ilgın Yazgan - Accouchee, 

Tuğba Uçan - Pro Kemik  Suyu, Fulya Genç - Nifbox, Nilsu Sertatıl - Glamy, Duygu Aynur - Carbon, 

Duygu Yılmaz - Biolive, Başak Süer - Givin, Pınar Gül Ramsay - Pakolino, Berna Akın - Little Sleepers, 

Tanem Kuriş - Heryerdepilates, Meryem Sıtkı -  Pariyer,  Ayfer Tüfekçi  - BabyAcademy, Elif Atmaca - 

Toyi, Beybin Esen - Kimola, Duygu Kutluoğlu Kılıç - FineDine, Pia Pınar Boysel - Parrotize, Özden Pusat  

- Tutumluanne, Duygu Aksoy - TDS Maker, Gül Ağış - Lug Von Siga, Prof. Dr. Zehra Çaltepe - Tazi.ai

İlayda Aşıcıoğlu - Çiçekçiçek, Aslı Ergun - Markaton Bilgi Teknolojileri, Ilgın Yazgan - Accouchee, 

Tuğba Uçan - Pro Kemik  Suyu, Fulya Genç - Nifbox, Nilsu Sertatıl - Glamy,  Duygu Aynur - Carbon, 

Duygu Yılmaz - Biolive, Başak Süer - Givin, Pınar Gül Ramsay - Pakolino,  Berna Akın - Little Sleepers, 

Tanem Kuriş - Heryerdepilates, Meryem Sıtkı -  Pariyer, Ayfer Tüfekçi  - BabyAcademy, Elif Atmaca 

- Toyi, Beybin Esen - Kimola, Duygu Kutluoğlu Kılıç - FineDine, Pia Pınar Boysel - Parrotize, Özden 

Pusat  - Tutumluanne, Duygu Aksoy - TDS Maker, Gül Ağış - Lug Von Siga, Prof. Dr. Zehra Çaltepe 

- Tazi.ai

Benim için etkileyici ve öğretici olduğu için tüm 
kadınların faydalanmasını isterim ve öneririm.

It was an extremely impressive and informative 
experience for me, I recommend the program to
every woman entrepreneur. 

Girişimimi desteklediklerini ve hep içlerinden biri 
olduğumu bana hissettirdikleri için ayrıca onur 
duyduğumu ifade etmeden edemeyeceğim. 
Bu faydalı akademinin devamlılığını diliyorum.

I am honored to state that the program always 
supported my startup and made me feel included.
 I wish the continuity of this program. 



8685

Garanti Bankası
Garanti Bank

Ana sponsorumuz Garanti Bankası ile Girişimcilik 
Vakfı fellowları ve alumnileri, İnovasyon Projeleri 
kapsamında, Garanti Bankasının belirlediği 3 alanda 
inovatif projeler geliştirdi.

Girvak olarak inovasyon projeleri ile amacımız, yenilikçi 
ve yaratıcı bakış açıları ile şirket içinde yapısal ve 
inovatif değişimlere yol açacak, projeler ortaya 
çıkarmasına ortak olmak.

Tasarım Odaklı Düşünme atölyesi ile başlayan 
program, mentorluklar ve ara çalışma dönemi ile 
devam etti. 29 Kasım’da Garanti Bankası üst düzey 
yöneticilerinine ve Girişimcilik Vakfı Mütevelli Heyeti 
üyelerinin jüri olarak yer aldığı sunum gününde 2 takım 
geliştirdikleri proje ve iş modelleri ile kazanan olarak 
belirlendi. Kazanan takımlar, People Make the Brand 
etkinliğine gitme şansı yakaladı. 

Within the Garanti Bank Innovation Project, TEF Alumni 
and Fellows developed innovative projects about 3 different 
topics which are determined by our main sponsor Garanti 
Bank. 

As Entrepreneurship Foundation our aim with the Innovation 
Projects is to take part projects which allows innovative and 
structural changes within enterprises, through adopting 
reformist and creative thinking.

The programme has started off with a Design Thinking 
workshop, continued with mentoring sessions and recess-
work term. In the presentation day, the jury, comprised of 
Garanti Bank Senior Staffs and Entrepreneurship Foundation 
members of Board of Trustees, determined  2 teams as 
winners. The winning teams got the chance to attend People 
Make the Brand conference.

Allianz
Allianz
Girisimcilik Vakfı fellowları, bu sene ortağımız 
Allianz için inovasyon projeleri geliştirdiler. 
17 fellowumuzdan oluşan 6 takım, Allianz’ın 
belirlediği konu etrafında 3 ay boyunca çalıştılar. 
Projenin ilk gününde takımlar mentorlarıyla bir günlük 
fikir geliştirme atölyesine katıldılar. Ardından 4 ay 
boyunca belirli aralıklarla mentorlarıyla ve Girişimcilik 
Vakfı ile projelerini geliştiren takımlar, büyük finalde 
Allianz CEO’su Aylin Somersan, Allianz Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Sina Afra ve Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru 
Aygül’ün de aralarında bulunduğu büyük jüride 
sunumlarını gerçekleştirdi. Kazanan ekip Allianz Ali 
projesi ile Şevval Karadağ, Berkay Çerçi ve Tolga Ata 
oldu. Allianz Ali, farklı seyahat platformlarına entegre 
edilebilen chatbot altyapıllı bir özel asistandır.

Fellows of Turkish Entrepreneurship Foundation 
developed innovative projects for our partner Allianz. 
17 Fellows, divided into 6 teams and worked for 
3 months about the topic which Allianz specified. 
The first day of the project, the teams participated in the 
idea development workshop along with their mentors. After 
that, the teams developed their projects for 4 months while 
keeping in touch with their mentors and TEF. In the grand 
final all teams made a presentation in the presence of the 
jury which included CEO of Allianz Aylin Somersan, 
Allianz Managing Board, Board Chairman of 
Entrepreneurship Foundation Sina Afra and General Manager 
of Entrepreneurship Foundation Mehru Aygül.
The winning team of Allianz innovation project is comprised 
of Şevval Karadağ, Berkay Çerçi, and Tolga Ata. Allianz Ali 
is a special assistant who is integrable to different travel 
platforms with chatbot substructure.
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Google Türkiye, OC&C ve Girişimcilik Vakfı işbirliğiyle 
Türkiye’de Teknoloji Girişimciliği Araştırması
gerçekleştirildi. Bu çalışmayla
Türkiye’deki teknoloji girişimciliği ekosistemi
incelendi; ekosistem içinde yer alan önemli
oyuncuların birbiriyle etkileşimleri ve gelişme
beklentileri tanımlandı; Türkiye’deki teknolojik
girişimcilik aktiviteleri ve ekosistemin itibarını
etkileyen düzenleyici politikaları değerlendirildi.
Ayrıca yurt dışındaki iyi uygulama örneklerinin
lokal ekosistemde yaratabileceği etkilerin
değerlendirilmesi ve ülkeye özgü, teknoloji
girişimciliği ekosistem performansını geliştirici
politika ve düzenleme önerilerinin ortaya konması
da çıktılar arasında yer aldı.

Google Turkey, along with OC&C and Turkish 
Entrepreneurship Foundation, implemented and 
published a research on Technology Entrepreneurship 
in Turkey. With this research, technology 
entrepreneurship ecosystem in Turkey was 
examined; the interaction between the players of the 
ecosystem and their development expectations was 
identified; and political regulations that are shaping 
entrepreneurship activities in Turkey and the reputation 
of the ecosystem were evaluated. Furthermore, some 
of the other outputs found with the research include 
new development policies and suggestions related 
to developing unique techniques that will increase 
the performance of the ecosystem. This part of the 
research is done by evaluating the impact of the global 
examples.

Türkiye’nin teknoloji alanında girişimcilik ekosistemi 
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki en geniş 
ekosistemlerden biridir ve çoğunlukla e-ticaret, içerik, 
ve Saas gibi başarılı olduğu kanıtlanmış iş modellerinin 
lokalize versiyonlarından oluşmaktadır. 

Turkey’s tech entrepreneurship ecosystem is one of 
the largest in the EMEA region and it is driven mainly by 
‘localized versions’ of e-commerce, content, and SaaS 
business models that have proven successful elsewhere.

Kamu otoriteleri teknoloji sektörünü geliştirmek adına 
güçlü taahütler verse de, alınan aksiyonların etkisini 
artırmak adına alınan aksiyonların koordine ve düzenli 
olması gerekmektedir. 

While public authorities have made a strong commitment 
to developing the tech sector, the effectiveness of those 
efforts could be improved with a more orchestrated effort.

Kaynak geliştirmek Türkiye’deki teknoloji 
girişimcilerinin karşılaştığı en büyük zorluklardan biridir 
ve erişilebilir kaynakların artışı, teknoloji şirketlerinin 
ekonomiye katkısını kayda değer şekilde artıracaktır. 

Raising funding is a major pain point in the Turkish tech 
entrepreneurship ecosystem and an increase in available 
funding would greatly increase the economic contribution 
made by tech entrepreneurship.

18

TÜRKİYE’DE 
TEKNOLOJİ 
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Ecosystem 
Research in Turkey
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19 GIVEBACK GALA
Giveback Gala

Bir girişimciye en çok sorduğum 
soru ‘’bu girişim uğruna neyi feda 
ediyorsun?’’

The question that I ask the most to an 
entrepreneur is: ‘’ what do you sacrifice 
for this startup?¨ 

Yomi Kastro
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Girişimciliği ve geri vermeyi kutladığımız Giveback Gala bu yıl Turkcell Arıkovanı ve Google Türkiye’nin destekleriyle 
gerçekleşti. Gecenin onur konuğu uzaya çıkan ilk kadın uzay kaşifi ve X Prize Foundation CEO’su Anousheh Ansari, 
konuşmalarıyla katılımcılara ve bizlere ilham verdi.

Turkcell Arikovani and Google Turkey were the main supporters of the night where we celebrated entrepreneurship and the 
power of giving back. Our guest of honor was the first women space explorer and the CEO of X Prize Foundation, Anousheh 
Ansari. She inspired us with her marvelous speech. 

Girişimcilik potansiyeli olan gençlere destek olmak ve “Giveback” kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla  Fellow’ların, 
girişimcilerin, iş ve sanat dünyasından önemli isimlerin katılımıyla üçüncü Giveback Gala’mız 600 kişinin katılımı ile 
5 Şubat 2019’da Raffles İstanbul’da gerçekleşti. 

We hosted the third of our Giveback Gala with participation of 600 guests from the business world and Fellows, at Raffles İstanbul 
on the 5th of February. Giveback Gala is organized in order to support youth and disseminate “Giveback” culture to the ecosystem. 
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GLOBAL
Global
Founders Pledge
Founders Pledge

Cherie Blair Foundation 
Cherie Blair Foundation 

Girişimcilik Vakfı,  teknoloji liderlerinin sonra değil şimdi ekosisteme geri vermelerine önayak olan Founders Pledge’in 
Türkiye’deki ilk ve tek iş ortağı olarak çalışmalarına devam ediyor. Founders Pledge’e imza atan girişimciler, 
şirketlerinden exit ettikten sonra gelirlerinin en az yüzde 2’sini tercih ettikleri bir sivil toplum kuruluşuna bağışlamayı 
vaat etmiş oluyor. Girişimcilik Vakfı, 2018 senesinde Founders Pledge’in bir parçası olan Türk girişimcilerinin sayısını 8’e çıkardı.  

Founders Pledge sözleşmesini imzalayan girişimciler: Sina Afra, Yomi Kastro, Hakan Baş, Efe Kethüda, 
Umutcan Duman, Hasan Zafer Elçik, Eray Erdoğan, Sinan Zabunoğlu

Turkish Entrepreneurship Foundation continues to be the only partner and representative of Founders Pledge in Turkey. Founders 
Pledge works in order to encourage technology leaders to giveback to the ecosystem, entrepreneurs who sign Founders Pledge’s 
contract, pledge to donate %2 of their revenue to a non-profit organization after their exit. By 2018, the number of Turkish 
entrepreneurs who signed Founders Pledge’s contract increased to 8. 

Entrepreneurs who pledged: Sina Afra, Yomi Kastro, Hakan Baş, Efe Kethüda, Umutcan Duman, Hasan Zafer Elçik, 
Eray Erdoğan, Sinan Zabunoğlu

Cherie Blair’in kurucusu olduğu Cheire Blair Foundation  dünyanın farklı ülkelerindeki kadın girişimcileri desteklemeyi 
amaçlayan bir mentorluk programı yürütüyor.  Farklı ülkelerden 100’ün üzerindeki kadın girişimciyi 80’nin üzerinde farklı 
sektör ve uzmanlıklardan mentorlarla bir araya getiriyor. Her ülkeden bir yerel ortakla çalışan Cherie Blair Foundation, 
Türkiye’de 2018 yılı itibariyla Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın ortağı oldu. Bugüne kadar Girişimcilik Vakfı’nın aday gösterdiği 
toplam 20 kadın girişimci, Türkiye’de bu global ağa ve programa dahil oldu. 

Cherie Blair Foundation, founded by Cherie Blair, aims to support women entrepreneurs worldwide,   its mentorship program. The 
program brings together women entrepreneurs, coming from more than 100 countries and mentors specializing in more than 
80 different sectors and specialties. Cherie Blair Foundation operates through its local partners in each country and became 
partners with Turkish Entrepreneurship Foundation in 2018. Until today, 20 women entrepreneur from Turkey, nominated by TEF 
became a part of the global network and got mentorship. 

Cherie Blair mentorluk programı katılımcısı Nilsu Sertatıl: 
Cherie Blair Foundation dünyanın dört bir yanında bir şeyler yapmak için çalışan biz kadın girişimcileri bir araya getiriyor ve 
aile sıcaklığında her daim iletişimde olabilmemiz için elinden geleni yapıyor.

Cherie Blair Foundation unites us women entrepreneurs who are working in order to create value, and does anything in it’s power to 
get us stay connected and communicate as a family. 

20 İŞBİRLİKLERİMİZ 
Our Collaborators
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Cherie Blair Mentorluk Programı Katılımcıları
Cherie Blair Mentorship Program Mentees 

Global Giving
Global Giving

Türk Filantropi Vakfı 
Turkish Philanthropy Funds 

Ayşe İnal - 24 saateiş, Aytül Erçil - Vispera, Bahar Baziki - Reality Arts Studio, Beste Tonga - Brandiyo, Burcu 
Gürel - Luxury Insider, Ceren Melis Abacioglu Sezener - SweatersApp, Ece Demirpençe - Hamamlook, Elif 
Küçükkırsoy - Sade, Reyhan Arslan - Mekan.com, Nilsu Sertatıl - Glamy, Pınar Gül Ramsay - Pakolino, Duygu 
Aynur - Carbon, Demet Tanem Kuriş - Heryerdepilates, Ece Çiftçi - SosyalBen, Duygu Yılmaz - Biolive

Ayşe İnal - 24 saateiş, Aytül Erçil - Vispera, Bahar Baziki - Reality Arts Studio, Beste Tonga - Brandiyo, Burcu Gürel 
- Luxury Insider, Ceren Melis Abacioglu Sezener - SweatersApp, Ece Demirpençe - Hamamlook, Elif Küçükkırsoy 
- Sade, Reyhan Arslan - Mekan.com, Nilsu Sertatıl - Glamy, Pınar Gül Ramsay - Pakolino, Duygu Aynur - Carbon, 
Demet Tanem Kuriş - Heryerdepilates, Ece Çiftçi - SosyalBen, Duygu Yılmaz - Biolive

Girişimcilik Vakfı olarak dünyanın birçok yerindeki STK’ları, bağışçıları ve şirketleri aynı noktada buluşturan bir kitlesel 
fonlama platformu olan Global Giving’de yer alıyoruz. Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak için bize destek olmak 
isterseniz Global Giving’e sizleri de bekleriz. 

As TEF, we take part in the Global Giving platform, which is a crowdfunding platform designed to bring together non-profits, 
donators, and companies in the same place. If you would like to support us on our journey in popularizing entrepreneurship 
culture, you can go to Global Giving and check our profile!

Türkiye girişimcilik ekosisteminin Ziya Abi’sinin zamansız aramızdan ayrılmasının ardından sevgili eşi Prof. Nakiye 
Boyacıgiller ve ailesi tarafından 2015 senesinde bir burs fonu oluşturuldu. Bu burs fonu ile son 3 yıldır girişimcilik 
potansiyeli olan gençlerin Fellow Programına katılımı desteklenerek Ziya Boyacıgiller’in vizyonunu yaşatmak için 
çalışıyoruz. 

Ziya Boyacıgiller was like a big brother to everyone in Turkish entrepreneurship ecosystem and he was loved immensely. After his 
timeless death, a scholarship fund was put together by his family and wife Prof. Nakiye Boyacıgiller in 2015. The fund is allocated 
to support university students in Fellow Program for 3 years. As TEF we try to keep Ziya Boyacıgiller’s vision alive and to pass it to 
future generations. can go to Global Giving and check our profile!

LOKAL
Local
Deloitte Türkiye 
Deloitte Turkey

Hello Tomorrow Türkiye 
Hello Tomorrow Türkiye 

Hürriyet Kampüs  
Hürriyet Campus  

Deloitte Türkiye ile 2018 itibarıyla atölye serisi gerçekleştirmeye başladık. Fellowlara özel tasarlanan atölyeler teknik 
anlamda gençleri güçlendiriyor. 

As of 2018, we started to organize a series of workshops designed especially for Fellows, by Deloitte Turkey. These workshops are 
intended to enrich Fellows from a technical perspective. 

Türkiye’nin deep-tech ekosistemini inşa etmek amacıyla çalışan Hello Tomorrow, Türkiye Girişimcilik Vakfı’nı ve 
Fellowlarını destekliyor. 

Hello Tomorrow, who works to build Turkey’s deep-tech ecosystem supports Turkish Entrepreneurship Foundation and its Fellows. 

Hürriyet Kampüs, Girişimcilik Vakfı’nın desteği ile her hafta bir genç girişimcinin röportajını yayınlayarak girişimcilik 
konusunda ilham veriyor. Hürriyet Kampüs’ün yarattığı bu platform ile 2018’de 36 girişimcinin ilham verici hikayeleri 
çevirimiçi olarak 11.500, basılı olarak 10.000’den fazla sayıda insana ulaşıyor.

By publishing an interview with a young entrepreneur every week, Hürriyet Campus along with Entrepreneurship Foundation 
inspires public about entrepreneurship as an alternative career choice. With this platform of Hurriyet Campus inspirational stories 
of 36 entrepreneurs reached more than 11.500 people online, and more than 10.000 people offline. 
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Mentorink 
Mentorink 

Webtures
Webtures

Online mentorluk platformu Mentorink ile bu sene, programdan mezun olan 63 Alumni (Yodalar), programda olan 
68 Fellow’a (Yodilere) mentorluk yapıyor. Bu sayede, yapılandırılmış ve sonuç odaklı gelişim deneyimlerini birlikte 
yönetebiliyorlar.

Through online mentoring platform Mentorink, 63 Alumni of the Fellow programme (Yodas) mentored 68 Fellows (Yodis). 
That way, both parties can manage together their structured and result-based experiences. 

Türkiye’de bulunan SEO ve dijital pazarlama konularında hizmet veren SEO ajansıdır. Girişimcilik Vakfı, dijital sponsoru 
Webtures işbirliği ile yenilenen girisimle.com’u girişimcilerle buluşturdu.

Webtures is an SEO agency, offering services on digital marketing and SEO. As our digital sponsors, Webtures rebuilt our blog 
girisimle.com. 

Kolektif House
Kolektif House  
Girişimcilik Vakfı ve Kolektif House gençleri desteklemek, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak için güçlerini birleştirdi. 
Kolektif House, Girvak’ın yaptığı etkinlikler için ücretsiz mekan sağlayarak, hem gençlerin girişimcilik maceralarını 
destekliyor hem de yaratıcı mekanlarıyla gençlere ilham oluyor. 

Entrepreneurship Foundation and Kolektif House joined forces to support young people and to popularize entrepreneurship culture. 
Kolektif House provides physical space for TEF’s events to support the entrepreneurship journey of young people and to inspire 
them with its creative places.

Medyada Girvak
Entrepreneurship Foundation on Media
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Yeni nesil sigortacılığın öncülüğünü yapma vizyonumuzla yüzünü geleceğe dönen bir kurum olarak inovasyon 
ve değişim  gündemimimizin ilk sıralarındaki yerini koruyor. İnovasyon ve dönüşüm farklı ve yeni bakış açıları 
demek. Yeni bakış açıları ise gençlik demek... En seçkin eğitimleri almış, en önemli inovasyon disiplinleri ile yakından 
tanışmış, girişimciliği pratik etmiş özel bir gençlik grubunun Girvak çatısı altında bizimle işbirliği yapıyor olması bizi 
rakiplerimizden farklılaştıran en önemli özelliklerden birisi.. Ayrıca, Girvak ile olan işbirliğimiz, kurum ve öğrenciler 
arasında sinerji yaratmak için önemli bir fırsat. Allianz gibi köklü bir kurumun dönüşüm yolculuğuna tanıklık eden, 
destek veren Girvaklı gençler ayrıca Allianz ile daha yakından tanışma fırsatlarını da yakalıyor.

As a forward facing organization, our vision is to become the pioneers of new generation insurance, thus innovation and 
change hold a primary place in our agenda. Innovation and transformation means different and new points of views. New 
points of views mean youth... Being in collaboration with a student group who got the most exclusive education, who has 
closely met with principles of innovation, who has practiced entrepreneurship under the roof of TEF is one of the most 
important features that distinguish us from our competitors. At the same time, our collaboration with TEF is an opportunity to 
create synergies between the organization and students. Fellows who have witnessed the transformation journey of such 
rooted organization as Allianz also find an opportunity to get to know the organization closer. 

SPONSORLARIMIZIN GÖZÜNDEN
From our sponsors’ point of view

Boeing ve Girişimcilik Vakfı işbirliği, Türkiye’de havacılık sektörünün potansiyelini girişimcilik kültürünün dinamizmi ile 
bir araya getiriyor. Bu işbirliği, gençleri Türkiye’nin büyüyen havacılık sektörünün potansiyelini görmeye ve bu alandaki 
girişimcilik fırsatlarını değerlendirmeye yönlendiriyor. Gençleri havacılık alanında daha girişimci kılmak ve bu alanda yeni 
fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla geliştirilen “Airpreneurs” programı, Türkiye’de havacılık alanında girişimcilik 
kültürünün yaygınlaşmasını destekliyor. Airpreneurs Programı, Boeing’in Türkiye’deki ortaklarıyla birlikte 2017 yılında 
başlattığı Boeing Türkiye Milli Havacılık Planı’nın Nitelikli İnsan Gücü ayağının da tohumlarını ekti. Milli Havacılık Planı’nın 
Nitelikli İnsan Gücü ayağıyla Boeing, Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda havacılık alanında stratejik becerilere yönelik 
eğitim programları uyguluyor ve Türkiye’nin uzun vadede havacılıkta sürdürülebilir büyümesini teminen bu alandaki 
nitelikli insan kaynağı kapasitesini geliştirmeyi hedefliyor. Bu alanda girişimciliğin yayılması konusunda Boeing, Girişimcilik 
Vakfı’nın en doğru ortak olduğuna inanıyor. Bu kapsamda, hem Airpreneurs hem de Fellow Programı destekçisi olarak 
Girişimcilik Vakfı ile işbirliğine devam ediyor ve bu işbirliği ile daha çok gencin bilgilerini ve donanımlarını cesaretleriyle 
birleştireceklerine gönülden inanıyor. 

The collaboration between Boeing and TEF brings together the potential of Turkish aviation sector with the dynamism of 
entrepreneurship culture. This collaboration allows young people to notice the potential of the aviation sector and to make use of the 
entrepreneurship opportunities within the sector. Airpreneurs program, which is designed to encourage entrepreneurial approaches 
in the aviation sector and to ensure the emergence of new ideas in this field, supports disseminating entrepreneurship culture in the 
field of aviation. Airpreneurs Program also planted to seeds of Turkish National Aerospace Plan “Qualified Workforce” which started in 
2017 with Boeing’s partners. Through Turkish National Aerospace Plan “Qualified Workforce”, Boeing organizes education programs 
tailored specially according to sector’s needs and aims to develop the qualified workforce in order to sustain Turkey’s growth in the 
aviation sector in the long-run. As Boeing, we believe that TEF is the most appropriate partner in order to popularize entrepreneurship 
in aviation. Both as the sponsor of Airpreneurs Program and Fellow Program, we continue to collaborate with TEF and we hope that 
this collaboration will help many more students to combine their knowledge with their courage. 

Garanti Bankası olarak güçlü bir ekonomi ve toplumun en kritik yapı taşlarından birinin, bireylerin eşit fırsatlara sahip 
olması olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada atılacak önemli bir adımın da girişimciliğin desteklenmesi olduğu bilinciyle 
yola çıkarak 2014 yılından beri girişimcilik kültürünü geliştirmek ve gençlerin, rol modellerinden ilham ve ders alarak, 
çeşitli girişimcilik etkinliklerine katılıp network geliştirerek girişimciliği deneyimlemelerini sağlamak için çalışan Girişimcilik 
Vakfı’nın (Girvak) ana destekçisi olduk. Böyle dinamik bir vakfın yarattığı sinerji, büyük mutluluk ve gurur verici.

As Garanti Bank, we believe that it is critical for individuals to have equal opportunities in order to have a strong economy and 
society.  Bearing in mind that, supporting entrepreneurship would be a critical step at this point, we became TEF’s main sponsor 
in 2014, which works in order to disseminate entrepreneurship culture, inspire youth through introducing role models, create a 
network of entrepreneurs by organizing regular events. The synergy created by this dynamic foundation is making us proud and 
gives us enthusiasm. 
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Gençlerin kendi yolundan giderek iz bırakmaları ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması için kurulan Girişimcilik 
Vakfı’nın üstlendiği misyon ülkemizin geleceği için çok değerli. Kuruluşundan bu yana desteklediğimiz Girvak, 
ülkemizde üniversite çağındaki gençlere girişimciliğin kapılarını açıyor. Gençlere ilham verebilmek, fikirlerinin 
peşinden gidebilmelerini sağlamak ve onlara bu yolda gereken tecrübe, donanımı ve network’ü sağlayabilmek 
için onların potansiyellerine yatırım yapan Fellow Programı’nı desteklemekten dolayı gurur duyuyoruz. Her yıl 20 
kadın girişimcinin katılımı ile düzenlediğimiz ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi için bizlere sunduğu kıymetli 
destekleri için Girvak’a ayrıca teşekkür ediyoruz.

TEF’s mission of encouraging young people to follow their own path and to popularize entrepreneurship culture is utterly 
valuable for our country. We support TEF since its establishment and since they day it founded and we are proud to support 
the Fellow Program that invests in young people’s potential by inspiring them, encouraging them to follow their dreams and 
providing the resources and network they need. We also want to especially thank TEF for its support to Ünlü & Co Women 
Entrepreneurship Academy. 

Girvak’ın girişimcilik kültürünü yaygınlaştırma misyonu ile TSKB’nin kalkınma ve yatırım bankacılığı alanındaki 
deneyimini harmanlayan, uygulanabilir yeni ürün ve stratejiler ortaya çıkarmayı hedefledik. Bu nedenle; TSKB’nin 
kurum içi girişimcilik ve inovasyon süreçlerini hızlandırmak, farklı ve yenilikçi bakış açıları kazanmak, tüm 
çalışanlarımızın ve gençlerimizin ortak aklı ile teknoloji ve girişimciliği iş yapış biçimimize adapte edebilmek için 
GİRVAK’ın genç fellowları ile birlikte projeler geliştirerek GİRVAK’ı destekliyoruz. Girişimcilik ekosisteminin öncü kurumu 
olan GİRVAK ile yaptığımız kuvvetli işbirliği ile zamanın ruhunu yakalayarak, geleneksel iş modellerinin teknoloji ve 
inovasyon ekseninde yepyeni bir bakış açısıyla güçleneceğine inanıyoruz.

As TSKB, we envisioned to bring together TEF’s mission of popularizing entrepreneurship culture and TSKB’s experience on 
investment and development banking to bring about applicable new products and services. In order to accelerate TSKB’s 
in-house entrepreneurship and innovation processes, to adopt a different and reformist point of view and to adapt all our 
employees and young people to our way of doing business, we design projects involving TSKB employees and Fellows. We 
strongly believe that, through our collaboration with the pioneer of the entrepreneurship ecosystem, TEF, our organization will 
grasp the spirit of modern times and will get even stronger by transforming traditional business models along with innovation 
and technology. 
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Bize ve gençlere ayırdıkları zaman, gösterdikleri inanç ve verdikleri ilham için tüm destekçilerimize ve gönüllülerimize 
teşekkür ederiz. Sizin desteğinizle büyüyoruz, daha çok gencin hayatını değiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 

Alpay Alptekin
Arda Aşkın 
Ahmet Agah Uğur
Acar Sertaç Komşuoğlu
Ahmet Onur
Alarko
Albert Nahmiyas
Ali Can Kaya
Ali Ertuğ Aydın
Ali Serdar Emre
Ali Koç 
Arda Kutsal
Aslı Ogay
Av. Serdar Paksoy
Alp Öcal
Avi Alkaş 
Ayça Ögel
Ayşe Öztuna
Ayşecan Özyeğin
Aylin Seçkin
Bahadır Ilgaç
Barbaros Özbugutu
Barış Özistek
Barış Tansever
Bülent Dölek
Bülent Peker
Burhan Karaçam
Çağlar Meriç
Can Dörtkardeşler
Can Özinci
Can Yücaoğlu
Cem A. Azak
Cem Özkaynak 
Cem Soysal

Cenk Bayrakdar 
Doğa Oran
Doğan Dirim
Ebru Özdemir
Ebru Özsezgin
Emin Güvenç
Emine Kamışlı 
Emre Ölçer 
Engin Küpeli
Erman Kalkandelen
Ezgi Yıldız Kefeli
Faruk Eczacıbaşı
Fethi Pekin
Fevzi Güngör
Gökhan Aydoğan
Görgün Özdemir
Hakan Akbaş
Halil Erdoğmuş
Hamdi Ulukaya
Hasan Hiram Çontuk
Hayrullah Doğan
Hüsnü Kılınçoğlu
İhsan Elgin
Kaan Gülten
Kemal Kaya
Mehmet Ali Karamehmet
Mehmet Çelikol 
Murat Tayhan
Mustafa Özilhan
Muzaffer Gölcü
Nüket Küçükel Ezberci
Numan Numan
Ömer Aras
Orhan Ayanlar

Okan Demirkan
Pelin Akın Özalp
Pınar Dinçer
Reyhan Çepik
Rıfat Perahya
Rudi Dökmecioğlu
Sebahattin Yaman 
Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü
Sedat Kılıç
Sedef Orman
Selçuk Tümay
Semih Şalhon
Serkan Türkoğlu
Sertaç Taşdelen
Sina Afra
Sinan Zabunoğlu
Suat İnce
Suat Soysal
Tansu Öztorun
Tolga Kabataş
Tunç M. Berkman
Tuncay Büyükoğlu
Turgut Konukoğlu
Ümit Boyner
Varol Civil
Yomi Kastro 
Yoni Pinto
Yunus Emre Güzer
Yunus Güvenen
Yves Philippuchi
Google
Turkcell

Destekçilerimiz
Supporters
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Ahmet Serdar Eminoğlu
Ali Üstündağ 
Asude Akgöl Baran
Ata Uzunhasan
Atilla Daci
Atıl Erken
Ayşe İnal
Ayşe Sabuncu
Aziz İhsanoğlu
Baran Gürcan
Baran Korkut
Barış Ceviz
Başar Çankaya
Başar Kaya
Berkay Çerçi
Berke Sarpaş
Berrak Kutsoy
Beste Tonga
Buğra Çil
Bülent Ekuklu
Burak Elitaş
Burak Yaman
Burak Yılmaz
Burcu Gürel
Can Dörtkardesler
Can Gürsu
Can Kağıtçıbaşı
Can Özinci
Canan Döşlü
Ceyhun Göcenoğlu
Cihat Kahraman
Dani Benreytan
Didem Cikse
Doğan Çelik

Doğan Turan
Ece Altunmaral
Ece Özenir
Eda Aydoğan
Efe Kethüda
Ege Demirtaş
Elif Atmaca
Elif Boncuk
Elif Derya Mercan
Elif Küçükkırsoy
Elif Ulun
Emir Alkaş 
Emir Dişli
Enes Dişli
Eray Erdoğan
Erdem Lafcı
Eren Utku
Ersin Sezer
Ertuğrul Belen
Fatih Özdemir
Fevzi Güngör
Gökhan Arıksoy
Gökhan Hayırsever
Hakan Baş
Hakan Erten
Hale Tanşık
Hande Aytaç
Hasan Zafer Elcik
İrem Karaosmanoğlu
İsmet Özmen 
Jason Lau
Kadircan Kırkoyun
Kemal Taşdeniz
Levent Çatak

Macit Ersin Sezer
Mehmet Salim Ayan
Mehru Aygül
Melis Abacıoğlu
Mert Okur
Merve Keleş
Metin Aslantaş
Mümtaz Hacıpaşaoğlu
Murat Çim
Naci Kahraman
Nevgül Birsel Safkan
Ömer Ongun
Onur Can Kar
Orhan Murat Bahtiyar
Öykü Yılmaz
Pamir Yanık
Pınar Çomak
Rıfat Perahya
Şahika Özcan 
Seda Köknel
Semih Boyacı
Serdar Özerman
Sina Afra
Sinan Zabunoglu
Süleyman Bağırgan
Tahir Zaimoğlu
Timur Topalgoekceli
Tunya Irkad
Umutcan Duman
Yasemin Eren
Yavuz Cingitas
Yomi Kastro
Yiğit Gökçe
Zeynep Dağlı

Gönüllülerimiz
Our Volunteers
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www.girisimcilikvakfi.org

www.girisimle.com


