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ÖZGÜN BİR FİKİR
SİNA AFRA
Türkiye Girişimcilik Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı
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Kuruluşumuzdan bu yana geçen dört seneye dönüp
bakarsak:
Türkiye’nin en çok başvuru alan STK’sı olmuş
olabiliriz. 2017’de gelen başvuru sayısı 94 bin.
Kurulduğumuz 2014’te aldığımız 6 bin başvurunun
15 katı. 18-24 arası gençlerin dahil olmayı en çok
istedikleri yer Girişimcilik Vakfı’nın Fellow Programı.
Kurulduğumuz sene Mütevelli Heyeti’nin aidatları
bütçemizin %50’sini oluşturuyorken, bugün
%10’un altında. Geliştirdiğimiz projeler sayesinde
yeni gelir kapıları açmayı başardık. Örneğin
Android Akademi’yi kurduk. Airpreneurs ve Needs
and Leads gibi kendi alanlarında yenilikçi
projelerimiz var.
Sponsorlarımızın hepsi özel sektörden ve farklı
ülkelerden: Almanya’dan Allianz veya ABD’den
Boeing olsun, Türkiye’de bizi ilk günümüzden beri
destekleyen Garanti Bankası, Ünlü & Co., Otokoç,
Airties, Hedeffilo veya GittiGidiyor olsun, gayet geniş
bir sektör ve ülke yelpazesi oluşturmayı başardık.
Bu tabii ki devam edecek.
2017’de ikincisini düzenlediğimiz Giveback Gala
Dinner etkinliğimize bu sene 650 davetli katıldı.
İlkinde Sir Richard Branson onur konuğumuz
olmuştu. İkincisinde Yossi Vardi onur konuğumuz
olarak ilham verici bir konuşma yaptı. Gala
sponsorumuz Turkcell bizi yalnız bırakmadı.
Giveback Gala’yı İstanbul’daki en değerli “Charity
Dinner” olarak konumlamaya devam ederek, her
sene düzenliyor olacağız.
Finansal şeffaflık ilkemiz doğrultusunda tüm gelir
ve giderlerimizi şeffaf ve denetlenebilir bir halde
web sitemizde bulabilirsiniz. Bu arada ABD’de
önemli olan idari masraflarımızın toplam
masraflarımızın %25’inin altında olması kriterini
sürdürülebilir bir şekilde yerine getiriyoruz.
Girişimcilik Vakfı’nın (Girvak) Türkiye’den çıkan
özgün bir fikir olduğunu da hatırlatmak isterim.
Başka bir kuruluşun veya yapının bir uyarlaması
değiliz. Tam tersine, artık yurt dışından bu özgün
fikrin kendi ülkelerinde uygulanması için bize
ulaşan STK’lar var artık. Global çapta örnek
olabilmek bizi çok cesaretlendiriyor.
Değerli Kurucularımıza, Mütevelli Heyetimize,
Sponsorlarımıza, Girvak Ekibine, tabii ki
Fellow’larımıza, Alumni’lerimize ve bizi gönüllü
olarak destekleyen sayısız elçimize teşekkürlerimizi
sunuyorum.
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Girişimcilik Türkiye’nin
yakıtlarından biri.
Bir diğeri ise eğitim.
Bu iki konu ülkemizin
uzun vadeli katma
değer üreten bir ülke
olmasının arkasındaki
itici güçler.
Girişimcilik Vakfı
olarak 2014’te bu
vizyon doğrultusunda
yelken açıp,
yola çıktığımızdan beri
tamamen gençlere
odaklanıp, her gün
genişleyen bir
ekosistemin içinde
yer almayı başardık.

GELECEĞE
DAİR
UMUT,
İLHAM
VE GÜÇ
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MEHRU ÖZTÜRK AYGÜL

Girişimcilik kültürü gelişmiş
bir toplum; ekonomik, sosyal
ve kültürel açıdan güçlü
bir toplum demektir.
Çünkü girişimcilik, çözüm
odaklı bir dünya görüşü,
değer üretmeyi öncelik
edinen bir duyarlılık ve
ilerlemeci bir bakış açısı
anlamına gelir. Bu kültürü
benimseyen gençler ise
girişimciliğin gücünü
artırarak geleceğe taşıyacak
olanlardır.

Türkiye Girişimcilik Vakfı
Genel Müdürü

Dört yıl boyunca öğrendiklerimiz ve edindiğimiz
deneyim bizi çalışmalarımıza 3 ana başlıkta bakma
noktasına getirdi. Girişimcilik kültürünün gelişmesi
için tüm çalışmalarımızı da bu başlıklar altında
topladık. Gençlerin kendi yollarından giderek iz
bırakmalarını sağladığımız Fellow Programı,
toplumdan aldığımızı topluma geri vererek sadece
tek taraflı değil çok yönlü bir kültür oluşturmayı
hedeflediğimiz Giveback Programları ve üçüncü
çalışma alanımız olarak; 4 yıldır 2,5 milyondan fazla
kişiye ulaşmamızı sağlayan, ekosistemi büyüten ve
kültürü yaygınlaştırmayı sağlayan Impact
Programlarımız.
Dokunduğumuz herkesten aldığımız geri bildirimler,
dünyadaki yeni gelişmeler ve gitmek istediğimiz
yönü harmanlayarak her yıl kendimizi ve
programlarımızı geliştirmeye, hep daha iyisini
yapmaya odaklanıyoruz.

07
ve gelişmesine ihtiyaç var. Amacımız yazılımcılara
girişimcilik bakış açısı da kazandırarak yeni
girişimlerin yolunu açmak.

80 Fellow’umuz ve Fellow’larımızın
yarattığı 29 startup ile girişimciliğe bakış
açısını değiştirmeye ve herkes için yeni
rol modellerini desteklemeye devam
edeceğiz.

Girişimcilik Vakfı olarak biliyoruz ki girişimci bakış
açısına sahip gençler bu ülkenin ve dünyanın her
yerinde rol model olarak değişimi ve gelişimi
destekleyecek. Yarattıkları etki ve verdikleri ilham ile
görüyoruz ki, gençler girişimciliğin bir kariyer
alternatifi olduğunu geniş kitlelere yaygınlaştırmaya
başladı.

Bu yıl sadece ikincisini düzenlediğimiz Giveback
Gala ile değil Fellow’larımızın gerçekleştirmeye
başladığı sosyal sorumluluk projeleri ile de
Giveback Programlarına güçlenerek devam
ediyoruz. Geri vermenin yaratacağı etkiyi daha da
büyütmek için global bir ortaklık kurarak Founders
Pledge’in Türkiye partneri olduk ve 8 girişimcimiz ile
ilham vermeye başladık. Bu sayının 2018’de
artacağına inanıyoruz. Yarattığımız etkiye
odaklandığımız Impact Programlarımız, en çok
sayıda kişiye ulaştığımız ve Türkiye’nin her yerine
girişimcilik ilhamı yaygınlaştırdığımız
projelerimizden oluşuyor. Garanti Bankası ile
yürüttüğümüz farkındalık çalışmaları, 2016’da
Boeing ile başladığımız Airpreneurs, 2015’ten bu
yana Allianz ile devam ettiğimiz inovasyon
projelerimiz, Otokoç ile düzenlediğimiz Fikirküpü
yarışması bu alandaki önemli örneklerimizden.
2017’de Google ile birlikte başladığımız Android
Akademi ise önümüzdeki yıllarda çok daha
büyüyeceğine ve Türkiye’nin en önemli
sorunlarından biri olan yazılım sektöründeki
istihdam sorununa çözüm olacağına inandığımız bir
program. İlk yılında 600 başvuru arasından
seçtiğimiz 15 takım ile gerçekleştirdiğimiz program,
2018 yılında yeni Android yazılımcıları
geliştirdiğimiz bir akademi haline gelecek. Dünyada
her gün yeni bir teknoloji gelişmesi yaşanırken
Türkiye’nin girişimcilik ile anılan ülkeler arasına
girmesi için yazılımcılarımızın sayısının artmasına

Bir yıl önce söz verdiğimiz gibi 2017 bizim için
geliştiğimiz, global işbirliklerimizi artırdığımız ve
bilgi üretmeye başladığımız bir yıl oldu. Hem
elimizdeki mevcut gençlik datasını
anlamlandırdığımız araştırmayı hem de Google ile
partner olduğumuz Türkiye Girişimcilik Ekosistemi
araştırmasını 2018 yılında sizler ile paylaşacağız.
Bilgi üretme ve datalara dayalı bir strateji ile
2018’den itibaren farklı araştırmalar da ortaya
koymaya başlamayı hedefliyoruz.

Bir sivil toplum kuruluşu olarak birlikte üretmeye,
ilham vermeye ve gelişime inanıyoruz. 4 yıldır bir
yandan girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya
çalışırken bir yandan da yeni bir sivil toplum
anlayışı getirmeye çalışıyoruz. Markamıza yatırım
yaparak, stratejilerimizi geliştirerek, global
ortaklıklar kurarak ve ekosistemin tüm paydaşları
ile birlikte çalışarak değer üretmeye odaklandık.
2018 bizim hız kesmeden büyüdüğümüz,
kurumsallaşma yolunda ilerlediğimiz ve her zaman
olduğu gibi markamıza ve gençlerimize yatırım
yaptığımız bir yıl olacak.

Gençlerin bize her gün verdiği
geleceğe dair umut, ilham ve güç ile
çalışmaya devam ediyoruz.
İnanıyoruz ki girişimcilik ve
girişimciler sadece bu ülkeyi değil
dünyayı daha iyi bir yer haline
getirecek.
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Fellow Programı’nı bu yıl Fellow’larımız ile birlikte
yeniden tasarlayarak 2 yıllık bir program haline
getirdik, ilerleyen sayfalarda bu konuda detaylı bir
bilgi bulabileceksiniz. Bizi en çok heyecanlandıran
bu yıl, Türkiye’nin her yerinden yani 81 ilinden
aldığımız 94.000 başvuru oldu. Her yıl çıtamızı biraz
daha yükseltiyoruz. Yüksek sayıdaki başvurunun en
önemli çıktısı, farklı coğrafyalardan ve farklı
deneyimlerden gelen Fellow’larımız oluyor.
Bununla birlikte son aşamaya kalan kadın
öğrencilerimizin sayısında yaklaşık olarak %20
oranında bir artış oldu. Programın yarısının kadın
öğrencilerden oluşuyor olmasının öğrenciler
üzerindeki pozitif etkisini görmekten çok mutluyuz.
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MÜTEVELLİ HEYETİ
ÜYELERİMİZ

Alemşah Öztürk

Ali Sabancı

Ali Can Kaya

Alp Saul

Asuman Bayrak

Avi Alkaş

Berke Sarpaş

Burak Divanlıoğlu

Bülent Çelebi

Can Yücaoğlu

Christian Theisen

Coşkun Yücekök

Emre Zorlu

Erdem Yurdanur

Erden Timur

Erdoğan Çeşmeli

Erol Bilecik

Esin Güral Argat

Faruk Eczacıbaşı

Fevzi Güngör

Google Türkiye

Gökhan Uğur Bağcı

Gülden Yılmaz

Gürol Çarmıklı
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Hakan Baş

Hasan Aslanoba

Işık Keçeci Aşur

Joachim Behrendt

Klaus Hommels

Murat Özyeğin

Önder Öztarhan

Özcan Tahincioğlu

Sedef Orman

Selçuk Saraç

Serdar Urçar

Sıdıka Baysal

Sina Afra

Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü

Şevket Başev

Turgut Konukoğlu

Ümit Boyner

Varol Civil

Wendy Kopp

Yomi Kastro
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FELLOW PROGRAMI 2017

94.000

BAŞVURU

Türkiye’de girişimcilik kültürünü oluşturmak
ve yaygınlaştırmak misyonu ile kurulan
Türkiye Girişimcilik Vakfı, 2017 yılında
Fellow Programı’na 94.000 başvuru aldı.
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Her sene programa, girişimcilik potansiyeli olan öğrencileri dahil
etmek amacıyla 6 aşamalı bir seçim süreci düzenliyoruz. 2 sene
süren Fellow Programı ile hayatta kendi yolundan giderek iz
bırakmaya çalışan gençlerin fikirlerine değil, potansiyellerine
yatırım yapıyoruz.
Girişimcilik kültürünü oluşturmanın ve yaygınlaştırmanın, ilham
verici hikayelerle ve kişilerle tanışmaktan geçtiğine inanıyoruz.
Bu sebeple FellowUp’larda, Fellow’ların, konuşmacıların
hikayelerini dinleyip, ilham alıp, kendilerini motive etmelerinin
değişimin ilk adımı olduğunu düşünüyoruz. İki ayda bir
düzenlediğimiz FellowUp’larda, gençler hem ilham verici
konuşmaları dinleyerek hem de öğlen yemeğimizde Mütevelli
Heyet üyelerimiz ve davetlilerimiz ile bir araya gelerek, geniş bir
network’ün parçası haline geliyorlar.
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ilham

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.

network

İlhamı network ile birleştirmek girişimciliğin altın kurallarından
biridir. Fellow’larımız program süresince katıldıkları etkinlikler ve
tanıştıkları kişiler sayesinde global bir network’ün parçası haline
geliyor, Türkiye’deki ve dünyadaki önemli girişimcilik etkinliklerine
ücretsiz katılıyorlar.

burs

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

Fellow Programı
seçilen
Fellow’lardan
neler bekliyor?

katılım

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.

giveback

Girişim Elçileri
Fellow Programı’na seçilen üniversite öğrencileri hem programdan
aldıkları ilhamı çoğaltmak hem de çarpan etkisi ile girişimcilik
kültürünü yaygınlaştırmak için üniversitelerinde girişimcilik
etkinlikleri düzenliyorlar.
Blog
Fellow’larımız Giveback kültürünün bir aşaması olarak katıldıkları
her etkinlik sonrasında ve kendi deneyimleri hakkında girisimle.com
blogumuza yılda en az 3 blog yazısı yazıyorlar.
Sosyal Sorumluluk Projesi
Program boyunca Fellow’ların Giveback kültürünü devam
ettirebilmeleri için, en az 3 Fellow ile birlikte bir sosyal sorumluluk
projesine dahil olmaları ya da projeyi oluşturmaları gerekiyor.
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Fellow
Programı
seçilen
Fellow’lara
ne sağlıyor?
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FELLOW OLMAK
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benim için

Ahmet Ulukan

Ali Rıza Nazlı

Bana her anlamda katkı
sağlayan, hayallerime
yürüdüğüm yolda yalnız
olmadığımı hissettiren
motive edici bir güç.

Üretirken paylaşmak,
paylaşırken üretmektir.

Aslınaz Aykaya

Ata Çağan Timur

Yerini bulmak.

İlham.

Atakan Ülgen

Ayşenur Yanardağ

Aidiyet duygusunu
hissetmek, gerçekten
bir şeylerin
değiştirilebileceğini
görüp, bu değişime
öncülük etmek
demektir.

Hayal ettiğim yolda
yürürken, tüm
deneyimlerini içtenlikle
paylaşan ve yoluma ışık
olan ütopyada yaşamak
gibi!

Bahar Özkan

Barış Ceviz

Her bir üyesinden yeni
bakış açıları edindiğim,
değişime öncü olmak
isteyen kocaman bir
aileye sahip olmak :)

Önümdeki engelleri
aşmak için motivasyon
kaynağıdır.

Barış Eğilli

Barkın Özdemir

79 tane daha “ben” ile
tanışmış olmak, hayal
etmenin en önemli şey
olduğunu anladığım yer.

Kendimi keşfetme
yolculuğumdur.
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Berkay Çerçi

Keşfetmek demek!

Fellow sıfatı,
vizyonumun,
dostluklarımın ve
başarımın katalizörünü
simgeler.

Beste Tonga

Burak Elitaş

Kurumsal hayatta "bu
insanlar neden bu
işlerle uğraşıyor?"
sorusuna hiçbir cevap
bulamamak.

Hedefe korkmadan
gidebilen gözlüksüz ve
jokeysiz bir at gibi
olmak.

Burak Yıldırım

Büşra Tuncel

Hayallerine bin adım
daha yakın olmaktır.

Hayallerin gerçeğe
dönüşmesinin an
meselesi olmasıdır.

Çağla Akbaş

Çise Ulus

Hayallerimi
gerçekleştirecek gücü
sınırsız olarak hissettiğim,
liderliğimi geliştirdiğim,
vizyonuma katkı sağlayan
kişisel destek ve güven
mekanizması.

Farklı düşünen, farklı
hisseden özel azınlığın
içinde olmak. Hayatının
kırılma noktası
demektir.

Dilan Tulan

Dinçer Can
Demirkılınç

Her geçen günün daha
çok ilham, dostluk ve
umut dolu olması.

Gelecekte değer
yaratmak için genç
yaşta yola başlamaktır.
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Berfin Özsoy

FELLOW OLMAK

benim için

Doğan Turan

Duygu Serbes

Her şeyin mümkün
olduğuna dair bir umut.

Fellows see the magic
because they look for it.

Ece Sayılı

Emine Büşra
Çevik
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Her kelimesiyle vizyon
katan sohbetler, her gün
görsem yine doymam
diyeceğiniz muazzam
insanlar ve bol bol
motivasyonla ilham.

Yesterday, Today,
Tomorrow

Emine Nural
Öztürk

Erhan Kaan
Bilgin

Bambaşka bir hayata
doğup, yepyeni bir
aileye sahip olmak
demek.

Yaratımın başlangıcı.

Esra Nur
Gördük

Ezgi Doğan

Öğrendikçe hayatımı,
paylaştıkça dünyayı
değiştirebileceğime
inanmak.

Hayallerin masallar gibi
imkansız değil, yaşamlar
gibi gerçek olduğunu
öğrenmek; her an
gerçekleşebileceğini bildiğin
sonsuz sayıda hayali
kocaman bir aile ile
kurmaktır.

Fatih Aksoy

Ferit Şen

Tanışmayı sadece hayal
ettiğiniz kişiler ile
birlikte yemek yeme
keyfidir.

Köyümden Aldım’dır.
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Gizem İlhan

Hayata her gün yeni
gözlerle bakmak
demek.

Değişim yapma arzumu
ve kendimi bulma
savaşında en iyi
müttefik, kendim için
yaptığım en iyi şey.

Halil Öklü

Hazal Geçgel

Öğrenmek, sürekli
geliştirmek, pes
etmemek ve en
önemlisi kararlı
olmaktır.

Fellow olmak benim için
fark yaratmak!

Hüseyin Yapıcı

İlke Evrim
Görgülü

Yolu aynı denizde
buluşan farklı
akarsulardan biri
olmaktır.

İlknur Selen
Haysal
Once in a lifetime
experience.

İrem Mutlu
Hiç bitmeyecek bir
yolculuğa çıkmak.

Kendimi keşfedebilmek!

İpek Aksel
Kendi
farkındalıklarımdan
ilham alarak, bizi zengin
kılan farklılıklarımızı
özgür bırakacak
girişimlerin tohumlarını
atmaya başlamak.

İrem
Karaosmanoğlu
Bana her anlamda katkı
sağlayan, hayallerime
yürüdüğüm yolda yalnız
olmadığımı hissettiren
motive edici bir güç.
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Gamze Evirgen

FELLOW OLMAK

benim için

Kadir Çelikten

Kerem Engin

Gökkuşağının yedi
renginden biri olmaktır.

Başımın üzerinde bazen
ilham vermek, bazen
yoluma ışık tutmak
üzere devamlı taşıdığım
bir peri gibi.

Kerem Akılıoğlu

Koray Hisarlı

Aynı tutkuyu
paylaştığım global bir
network'ün parçası
olmak demek.

Tek cümle ile tarif
edilemeyecek bir
tecrübe.

M. Furkan Oruç

Mehmet
Bostancıoğlu
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Hayalini kurduğum
değişim.

Doğru yer, doğru
zaman!

Melike Kılıç

Mert Kaderoğlu

Yüreğe fısıldanan
hayallerin megafonla
kitlelere haykırılması.

Uyanmak istemeyeceğim
bir rüya.

Mert Cicigün

Muhammed
Furkan İnalcık

Hamdım,
Pişiyorum,
Yanabilirim!

Gecenin karanlığına
uyanıp senin için
aydınlatılmış bir yolda
yürümektir.
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Nazlı Şeker

Yeni kapıların anahtarı.

Samimi bir ailenin
içinde olmak demektir!

Nur Ersan

Nuriddin Ekimci

Attığım her adım
sonrası arkamda
kocaman bir aile
olduğunu bilmektir.

Kocaman bir aile, farklı
düşünceler, ortak
amaçlar...

Ödül Akyol

Oğulcan Kargül

Yeni maceralara evet
demek.

Hayatındaki en zor
şeyleri başarmaktır.

Oğuzhan
Kadaifciler

Onur Ciğerli

Aradığım ilham
kaynağını bulup
hayallerimi
gerçekleştirmek.

Merak etmeyin,
ben yalnız değilim
diyebilmektir.

Onur Parlayan

Orhun Canca

Geleceğin
şekillenmesini izlemek
yerine, onu yaratanlar
arasında olduğum yer.

Kendinden büyük bir
bütünün parçası olmak.
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FELLOW OLMAK
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benim için

Özge Tirsi

Özge Doğan

Dream until your dream
comes true.

Gerçek bir mutluluk,
kusursuz bir tecrübe!

Pelin Erel

Rasim Keskin

1000 adım uzaktaki
hedefe ulaşmak için
atılan ilk adım.

Dünyada fark
yaratabileceğimizi öğreten,
hayallerimizin
gerçekleştiği, yazılar ile
ifade edilemeyen
muhteşem bir aile,
dünyaya doğmuş 7. renk!

Robin Askar

Selen Koç

Küçük hikayemi
yazarken uğradığım
limanlardan birisi...

Değer kazanırken değer
yaratmak...

Selin Sezgin

Sena Aydın

Değişimin liderlerinden
olmak.

Değişime yön gösterirken
yalnız olmadığımın hissidir.

Seren Oruç

Şerif Kaya Çınar

Sınırsızlıklara liderlik
etmektir.

Geleceğe umutla
bakanların parçası
olmaktır.
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Sıla Bozen

Arkasında müthiş bir
dünya olan kapıyı
açmak ve içinde
olmaktır.

Kariyer için atılmış en
büyük, ilham için
kazanılmış en güçlü
adım.

Sönmez Akıllı

Süleyman Fincan

Geleceği birlikte
şekillendirmek,
kazandıklarımızı
çevremize yaymak
demek.

Tastamam bir İstanbul
demek.

Tolga Ata

Tolunay Tosun

Farklı bir deneyim.

İlhamın ve cesaretin en
samimi şekliyle varolan
yepyeni bir yolculukta
asla yalnız olmadığımı
hissetmektir.

Tuğrul Çavuş

Tunya Irkad

Geleceğe karşı
sorumluluğunun
farkında olan bir ailenin
üyesi olarak yarınımız
için çalışmaya
öğrenmeye devam
etmektir.

İki yıl değil, bir ömür
sürecek bir şey.

Umutcan Savcı

Şilan Karhan

Hayale uçan kanadımda
güç bulmak, başka
kanatlara rüzgar
olmaktır.

Her zaman sırtımı
dayayabileceğimi
bildiğim kocaman bir
aileye sahip olmak
demek.
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benim için
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Ahmet Serdar
Eminoğlu

Ali Gür Güvenilir

Şampiyonlar Ligi Grup
Elemeleri’nden
yükselmek gibi :)

İlham meşalesini yeni
Fellow’lara devrederek, hem
Girvak Fellow’larının örnek
alacağı bir danışma ve dayanak
organı olmak hem de
girişimcilik tutkusunu paylaşan
her gence destek için
ulaşılabilir olmak demektir.

Alper Cem Polat

Anıl Erkul

Ardında bıraktığı güzel
arkadaşlıklar ve
öğrettiği sayısız dersleri
düşünüp mutlu
olmaktır.

Güzel olan şeylerin bazen
bitmediğinin kanıtı.

Asya Atik

Aycan Duran

Hiçbir zaman yalnız
hissetmemek, arkanda
durduğunu bildiğin
kocaman ve
sapasağlam bir aileye
sahip olmak demek.

Basamakları sağlam
adımlarla çıkmaya
devam etmektir.

Ayşe Işın Budak

Bade Sonat

Girvak hikayemin
devam etmesinden
çoooook mutlu olmak,
heyecanla ve muhteşem
fikirlerle sarılmaya
devam etmek!

Büyüyen bir ailenin içinde
olmak, birlikteyken daha
da büyüyebilmektir.

Barış Kömürcü

Başak Feyzioğlu

Öğrencilik bittiğinde
biten diğer birçok
kolaylığın aksine bir
destek ve akıl hocası
olarak Girvak ailesini
daima arkanızda
hissetmek.

Sonu olmayan kendini
geliştirdiğim, dünyadaki
güncel trendleri takip
edebildiğim,
mentorlarımızın da
desteğini aldığım bir dostluk
platformunda büyük bir
mutlulukla buluşmak!
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Berna Ömür

Bir kuşun yuvadaki
sürüsünden havadaki
sürüsüne geçişi gibi bir
his.

Beste Arıoğlu

Betül Özyılmaz

Hiç bitmeyecek
öğrenme yolculuğunda
kocaman bir destek.

Girişimcilik yolculuğumda
yaşadıklarımı gönül
rahatlığıyla
paylaşabildiğim ve
koşulsuz destek
gördüğüm bir ailenin
parçası olmak.

Betül İncirkuş

Beyza Gürel

Eşsiz bir mirasa sahip
olmaktır.

Uzun bir aradan sonra
evine kavuşmanın
verdiği rahatlık gibidir.

Bilal Aydın

Bora Alp Arat

Prestijli Girişimcilik
Vakfı’nın parçası olmaya
devam etmek ve
arkamda güçlü bir
desteği hissetmek
demek.

Alumni olmak benim
için hiç bir zaman tek
başıma mücadele
etmeyeceğimi bilmektir.

Buğra Çil

Burak Yılmaz

Çevremde gördüğüm
potansiyeli,
çevremdekilerin açığa
çıkarması için
cesaretlendirmektir.

Alumni olmak benim
için her an
yardımlaşabileceğim
birilerinin olmasının
güveni.
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Berat Öcal

ALUMNİ OLMAK

benim için

Burak
Özkırdeniz
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Gün geçtikçe büyüyen
Girişimcilik Vakfı
ailesinin bir parçası
olmak demek.

Burak Kale
Umudun her zaman
korunduğu, tutku dolu
bir dünya!

Burcu Gürel

Burcu Öztopçu

İlham aldığın taraftan
ilham verdiğin tarafa
geçişin ilk adımı.

"Hayaller Hayatlar"
mitolojisinin aslında
hayallerin:hayatına
dönüşmesine yardımcı
olan bir serüven.

Buse Ahmetoğlu

Büşra Yılmazöz

Geleceğe umutla
bakmaktır.

Dünyada büyüyen bir
network’ün parçası
olmak.

Çağrı C. Ural

Can Dörtkardeşler

Fellow olmak gibi değil.
Fakat mesafeden
bağımsız aidiyet
hissetmek, nerede olursan
ol sana destek olabilecek
birilerinin olduğunu
bilmek. Gurur duymak.

İlham bayrağını taşıdığını
hissetmektir.

Can Orman

Canan Döşlü

Her daim yolumda
destekleyici bir ailenin
parçası olmak...

Khaleesi'nin küllerinden
yeniden doğması :)
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En güzel iyi ki ! En
parlak gerçek :)

Cemre Oğuz
Erşahin
Bomba gibi bir sezon
öncesi hazırlık dönemi
geçirip, birbirinden
yetenekli takım
arkadaşlarıyla harika
bir sezon geçirmek gibi.

Cihan Oklap

Cihan Çınar

Her geçen gün, aynı yola
baş koymuş bireyleriyle
büyüyen ailenin,
kopmayan bir bireyi
olmak...

Büyük resimdeki fırça
darbesi olmak için
mükemmel zaman.

Didem Ertem

Doruk Tekin

Sınırları süresiz
kaldırmaktır!

Bundan 10 sene sonra
da gururla
söyleyeceğim en güzel
unvan.

Ecem Asma

Eda Aydoğan

Her zaman desteğini
hissettiğim bir aileye
sahip olmak.

Ayaklarımı daha sağlam
bastığım yeni bir yol
demektir.

Ege Demirtaş

Egemen Filiz

Harekete geçme
zamanı!

Düştüğümde kaldıracak
el, yükselirken kanat
olacak insanların
varlığını bilmek demek.
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ALUMNİ OLMAK
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benim için

Zeliha Çetin

Elif Küçükkırsoy

Kendinde dünyayı
keşfedecek gücü
bulmaktır.

Geriye dönüp
baktığımda öğrencilik
hayatımın en güzel iki
yılını Girişimcilik
Vakfı'na borçlu
olduğumu görüyorum.

Elif Derya
Mercan

Elif İrem
Kunduracı

Vazgeçemeyeceğim bir
ailenin parçası olmaya
devam etmek demektir.

Girvak ailesinin desteğini
her zaman arkamda
hissetmektir.

Eray Erdoğan

Erdem Meriç

Çok güçlü bir ailenin
yanında olduğu
bilinciyle başladığın
heyecan verici yolculuk.

Girişimcilik Vakfı, bir
ilham denizi. Vizyoner,
büyük bir aile. Topluma
karşı sorumluluk,
hayata heyecan katıyor.

Eren Güzelceada

Fatih Özdemir

Eşi benzeri olmayan bir
ailenin parçası olmak.

Alumni olmak benim için
hiç bitmeyecek tutkulu
bir filmin mutluluk dolu
son sahnesi gibi.

Ferhat Melih
Dal

Gizem Kaya

Üretken insanlar
diyarından kopmamak.

Sürekli olarak birbirinden
öğrenerek gelişen
insanlarla bitmeyen bir
network'ün parçası
olmak!
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Gizem Yeniçıkan

Sihirli Girvak dünyasının
daimi parçası
olabilmektir.

"You may say I am a
dreamer, but I am not
the only one ! "

Gökçe Gülcüler

Gözde Topgüloğlu

Kendime kazandırdığım
en kıymetli
hediyelerden biridir.

Her daim kendi
potansiyelimin gücünü
hissetmek, bitmek bilmeyen
ilhamla içimdeki değişim
tutkusunu canlandırmak,
paylaşmak ve arkamda
kocaman bir ailenin hazır
olduğunu bilmek demektir.

Gözde Çobanoğlu

Hasan Hiram
Çontuk

Ortak tutkularımız ile bir
bütün olarak çalışmak,
ayrı yollarda yürüsek de
büyük bir ailenin
parçası olmak demek.

Hasan Zafer
Elcik
Ulaşılamazların
ulaşılabilir olmasıdır.

İlayda Dönmez
It's not where you start.
It's where you finish."

Hayatın her anında ve
alanında arkamda büyük bir
desteğin olduğunu hissetmek
demek. Yorulduğun her an
arkana baktığında sana
yardımcı olmak için bekleyen
büyük bir ailen olmasından
daha güzel ne olabilirdi ki :)

İbrahim Kuşçu
Fırsatlara açılan kapı,
hayallerimi
gerçekleştirmek için iç
sesime vereceğim ses,
benim için en güçlü göz,
en güçlü kulak.

İrem Yücel
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Gizem Toprak

ALUMNİ OLMAK

benim için

Kemal Taşdeniz
Daha iyisini yapma
arzusu.

Mahmut Yavuz
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Büyük ve rengarenk bir
ailenin parçası olmak
demek.

Macit Ersin
Sezer
Ali Koç’un Fenerbahçe
başkanı olması kadar
güzel bir hayal.

Mehmet Sencer
Karadayı
Hiçbir şeye
değişmeyeceğim bir
ayrıcalık...

Mert Okur

Mert Can

İnsanların hayatlarına
dokunmak ve kendimi
bir adım öteye taşımak
demek.

Önce bir heyecanla
uyanmak, sonrasında
mutluluk ve güvenle
devam etmek.

Mert Can Boyar

Merve Kavas

Kocaman bir ailenin
desteğini attığım her
adımda arkamda
hissetmektir.

Birlikte üretmek,
keşfetmek, paylaşmak!

Merve Boz

Merve Toroslu

Hayata atıldığın bu zorlu
yolda, geçmişin enerjisi
ile geleceğe umutla
bakmak, birlik olmak
BİR olmak...

İnsanın hayatında
karşısına nadir
çıkabilecek değerli bir
fırsat.
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Her geçen gün
olgunlaştığım
öğrendikçe evrildiğim,
ilham verici, şaşırtıcı,
güçlü bireylerle aynı
okuldan mezun olmak
gurur verici.

Muhammet
Yurtseven
En büyük öğrenimim
olan giveback kültürünü
yaymak, yaşamak,
anlatmak vakti.

Nur Bildik

Ömer İlhan

Paha biçilemez.

Artık vefa zamanın
yaklaştığının biraz daha
farkına varmak demektir.

Onur Can Kar

Öykü Kurtoğlu

Umudun bir parçası
olabilmektir.

Koskoca bir ailenin
parçası olmak.

Ozan Ulaş

Özge Öncel

İlham olmak, birlikte
hayalleri
gerçekleştirmek demek!

Hayatımın en büyük
şansı ile bana açılan
ufukları yeni ilhamlarla
zenginleştirip
paylaşmak.

Özge Özmen

Özge Nur
Dağcıoğlu

Girişimcilik Vakfı'nın
bize kattığı değerler,
hayallerimiz,
heyecanımızla beraber
alumnilerle
yürüdüğümüz güzel bir
yol.

Hayatımda attığım her
adımda, arkamda
kocaman bir ailenin
olduğunu bilmek
demek...
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ALUMNİ OLMAK

benim için

Pelin Gezer

Sebiha Güngör

Alumni olmak benim
için, hayallerini
destekleyen
arkadaşlarınla birlikte
olmak, hayal ortağı
olmak demek.

Sanki elimde bitmeyen
bir ilham çeki var gibi!
Herkesten öğrenip
herkese dağıtabildiğim.
İyi ki Girvak alumni!

Selin Akpınar

Selin Öztekin

Girvak ailemin desteğini
her zaman yanımda
hissetmek.

Devamlı büyüyen,
genişleyen bir ailenin hep
başından beri bir parçası
olduğumu bilip, özel
hissetmek demek.

Selin Hande
Karasu

Sera Giz Özel

Serkan Türkoğlu

Sezai Özdemir

Dünyayı daha iyi bir yer
haline getirmek isteyen
insanlardan oluşan bir
ailenin parçası olmak.

Kolektif bilgi ve
dayanışma kültürünün
bir parçası olmaktır.

Süleyman
Bağırgan

Umutcan Duman
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Birbirinden çok farklı
olup da bir bütün halini
alan ve güçlenerek
büyüyen bu güzel ailenin
bir parçası olmaktan
gurur duymak demek.

Hayalleri gerçek kılmak için
yola çıktığınızda geçmişinizde
öğrendikleriniz ışık olur.
Alumni olmak benim için,
aydınlık geleceği inşa
etmektir.

Özel ve güzel bir ailenin
parçası olmak demektir.

Zamanla derinleşen ve
güçlenen ilişkilerimiz
sayesinde
yapabileceklerimizin
sınırı olmadığını görmek
demek.
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Yılmaz Odacı

İş yerinde, "bu işler boş,
bi'startup falan yapmak
lazım" havası atmak.

İlham almayı
Fellow’lara devrederek,
ilham verebilmek için
atılan ilk adım.

Yusufcan Bozkuş

Zafer Çiğdem

Girvak ailesinin
güçlenerek büyümesine
mutlulukla şahit
olmaktır.

Yeniliklere açık, tutku ve
heyecan dolu büyüyen bir
aile ile, hızlı adımlarla
girişimcilik yolunda
yürümek ve eşlik etmek
isteyenlere yol göstermek,
yeni yollar oluşturmak
demek.
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Volkan Şimşek

Yarkın Derya

GELECEK

dayanışma

gelişim

ESTEK

Cansu Ünal

ilham

aileayrıcalık
KEŞİF
şansfırsat

FELLOWUP

FELLOWUP 4
27 Ekim 2017

FELLOWUP 4
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27 Ekim 2017

FELLOWUP 2
2 Mayıs 2017
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FELLOWUP 3
20 Haziran 2017

FELLOWUP 2
2 Mayıs 2017

FELLOWUP 1
3-4 Mart 2017

FELLOWUP 3
20 Haziran 2017

FELLOWUP

FELLOWUP 1
FELLOWUP 1
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3-4 Mart 2017

FELLOWUP 1
3-4 Mart 2017

3-4 Mart 2017
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FELLOWUP 2
2 Mayıs 2017

FELLOWUP 2
2 Mayıs 2017

FELLOWUP 2
2 Mayıs 2017

FELLOWUP

FELLOWUP 4
27 Ekim 2017

FELLOWUP 2
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2 Mayıs 2017

FELLOWUP 4
27 Ekim 2017
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FELLOWUP 2
2 Mayıs 2017

FELLOWUP 2
2 Mayıs 2017

FELLOWUP 2
2 Mayıs 2017

FELLOWUP 2
2 Mayıs 2017
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GGH ETKİNLİKLERİMİZ
Girişimcilik101 / Campus Game

İstanbul

Marmara Üniversitesi

Start to Improve

İstanbul

İstanbul Teknik Üniversitesi

İçindeki girişimciyi harekete geçir!

Edirne

Trakya Üniversitesi Sabancı Seminer Salonu

Girişimci Akademi'17

İstanbul

Galatasaray Üniversitesi

Hayal Gücü Endüstrisi

İzmir

Teknopark İzmir

İzmir ve Girişimcilik

İzmir

Dokuz Eylül Üniversitesi
BAMBU Hızlandırıcı ve Ön Kuluçka Merkezi

Youth'UP! "Nasıl başlasak? "

Mardin

Mardin Gençlik ve Kültür Evi

SchoolChain

İstanbul

Habita

DURMA! Fikrini Geleceğe Taşı

Balıkesir

Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Bu Gençlikte İş Var

Elazığ

Fırat Üniversitesi - Atatürk Kültür Merkezi

Kampüste Girişimcilik

İstanbul

Yıldız Teknik Üniversitesi

Inspire in Talks

İstanbul

Koç Üniversitesi

E-Ticaret ve Girişimcilik

İstanbul

Koç Üniversitesi - SGKM

Let's inspire!

Ankara

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Denizcilik ve Girişimcilik

İstanbul

Moda Deniz Kulübü

Değişim İçin Girişim

Diyarbakır

Dicle Üniversitesi

Girişimcilik ve Girişimcilik Vakfı

Uşak

Uşak Üniversitesi

Farklı Duraklar

İstanbul

Kadir Has Üniversitesi

Bu Gençler Pek Girişimci

Bartın

Bartın Üniversitesi

Kampüsü Dinliyoruz

İstanbul

Bahçeşehir Üniversitesi

Start from Scratch

İstanbul

Sabancı Üniversitesi

Çaçaron

İstanbul

İstanbul Teknik Üniversitesi

Neymiş bu girişimcilik?

Ankara

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Sürpriz! Girişimcilik!

Ankara

Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Benden girişimci olur mu?

Ankara

Gazi Üniversitesi

Girişimcilik Kampüste

İstanbul

Yeditepe Üniversitesi Anfi

Girişimcilik Vakfı ve Fellow Programı

Ankara

Bilkent Üniversitesi Kampüsü

İlk Bitcoin'im

İstanbul

Walter's Coffee Roaster

Türkiye’de Girişimcilik

İstanbul

FMV Işık Üniversitesi

Girişimcilik nedir? Girişimcilik Vakfı'nın Rolü

Sakarya

Sakarya Üniversitesi

Girişimcilik nedir? Girvak Etkisi nedir?

İstanbul

İstanbul Bilgi Üniversitesi
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14 Şubat 2017

Youngpreneurs Open Day

İstanbul

17 Şubat 2017

AnkaraUp

Ankara

18-19 Şubat 2017

Boeing

Ankara

3-4 Mart 2017

FellowUp - Alemşah Öztürk

Ankara

25-26 Mart 2017

Airpreneurs

Antalya

1-2 Nisan 2017

Airpreneurs

Eskişehir

8-9 Nisan 2017

Airpreneurs

İzmir

21 Nisan 2017

İzmirUp

İzmir

29-30 Nisan 2017

Airpreneurs

Elazığ

12-13 Mayıs 2017

DiyarbakırUp

Diyarbakır

2 Mayıs 2017

FellowUp - Atilla Yurtseven

İstanbul

31 Mayıs 2017

Girvak Happy Hour

İstanbul

3-4 Haziran 2017

Boeing

İstanbul

20 Haziran 2017

FellowUp Mezuniyet-Gamze Cizreli

İstanbul

5 Ağustos 2017

Girvak Brunch

İstanbul

26-27 Ekim 2017

FellowUp - Sina Afra

İstanbul

KATILDIĞIMIZ ETKİNLİKLER
16 Mart 2017

Startup Grind

İstanbul

23 Mayıs 2017

Startup Grind

İstanbul

6-7 Haziran 2017

Startup Village

Rusya

22-23 Haziran

NOAH

Berlin

5-10 Eylül 2017

DLD Conference

TelAviv

27-28 Eylül 2017

Smartcon

İstanbul

17 Ekim 2017

Startup Grind

İstanbul

18 Ekim 2017

Webrazzi Summit

İstanbul

20-23 Ekim 2017

Startup İstanbul

İstanbul

26-27 Ekim 2017

DLD Conference

Berlin

14 Kasım 2017

G3 Forum

İstanbul

15 Kasım 2017

Webrazzi Developer

İstanbul

19 Kasım 2017

MZV Gençlik Zirvesi

İstanbul

28 Kasım 2017

Startup Grind

İstanbul

5 Aralık 2017

Hello Tomorrow

İstanbul

6 Aralık 2017

Webrazzi Fintech

İstanbul

27 Aralık 2017

Startup Grind

İstanbul
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PROGRAMLARIMIZ

Needs&Leads
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Needs&Leads ihtiyaç sahibi genç girişimcilerle, tecrübeli girişimcileri, yatırımcıları
ve kurumsal şirket çalışanlarını bir araya getiren Girişimcilik Vakfı’nın yeni
programı. 2017 yılında Amerika Büyükelçiliği’nin fon desteği ile hayata geçen
Needs&Leads halihazırda fikri olan veya yola koyulup belirli bir aşamaya gelmiş
olan tüm genç girişimciler ve Suriyeli genç girişimciler için tasarlandı.
Needs&Leads oturumları genç girişimcilerin ve girişimci adaylarının 3 dakika
içinde fikirlerini ve ihtiyaçlarını anlatacakları ve onları dinleyen tecrübeli girişimci,
yatırımcı ve kurumsal şirket çalışanlarından destek alabilecekleri bir etkinlikler
dizisi. Programın sonundaki etkinlikte ise, kurumsal şirket çalışanları ya da büyük
startuplar sorunlarını söyleyecek ve gençler çözüm bulacaklar.
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Girişimcilik Vakfı olarak sponsorlarımız ve işbirliği yaptığımız
kurumlarla Fellow’larımızı ve üniversitede okuyan gençleri
bir araya getirdiğimiz programlar ve projeler yaratıyoruz.

G İ Rİ Şİ M C İ L İ K VA KF I

AKAD E Mİ
p ower ed by

Girişimcilik Vakfı Android Akademi
Girişimcilik Vakfı ve Google Türkiye olarak ülkemizde tekno-girişimlerin 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 gerçekleştirdik. 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. Öğrenciler program boyunca
belirlenen 3 alan olan Akıllı Şehirler, Erişilebilirlik ve Vatandaş Etkileşimi
konularında toplumsal problemleri çözmeyi hedefleyen Android altyapılı mobil
uygulamalar geliştirdiler. 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. Android Akademi programımızın sonunda Demo
Day’de seçilen Car4Future, Çözümkent ve Sensgreen takımları San Francisco’ya
gitmeye hak kazandı.

PROGRAMLARIMIZ

Boeing ile Airpreneurs Programı
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Havacılık ve uzay sektörünün lideri Boeing ile birlikte üniversite öğrencilerine
yönelik yürüttüğümüz Airpreneurs Programı ile havacılık alanında gençleri daha
girişimci kılmayı ve bu alanda yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamayı amaçladık.
Girişimcilik Vakfı olarak ortağımız Boeing ile Ufuk Batum moderatörlüğünde 7
farklı şehirde Airpreneurs “Aklım Göklerde” Programı’mızı gerçekleştirdik. İstanbul,
Ankara, Bursa, Eskişehir, Antalya, Elazığ ve İzmir’de organize edilen programımızın
tanıtım süreci boyunca 50.000 üzeri öğrenciye ulaşırken toplam 1250 başvuran
öğrenci arasından 700 öğrenci programa katıldı. Programda kazanan fikir “Bagajın
Bende” ile Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Fatih Aksan, Ege Üniversitesi’nden Emin
Can Devran, Ayşe Sürmen, Berk Leblebici ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden
Nil Kaplan oldu. Kazanan takım Startup İstanbul ve Startup Turkey’e gitme şansını
elde etti.
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Build Your Future, Suriyeli mültecilerin girişimcilik kapasitelerini geliştirmek
yoluyla ekonomik hayata katılımlarını teşvik etmektedir. Hem İstanbul hem
Gaziantep’te organize edilecek buluşmalarda konuyla ilgili paydaşlarla bir araya
gelinecek ve ideathon’lar ile katılımcılar iş fikirlerini iş modellerine dönüştürmek
için adım atacaklar. İstanbul’da katılacakları 5 günlük Bootcamp’te girişimcilik
eğitimi alacak katılımcılar mentorlarıyla da süreçlerini iyileştirecek ve destek
almaya devam edecekler.

SUGlobe
İSTKA 2016 yılı Girişimcilik Mali Programı önceliklerinden “İstanbul’da işbirliğine
dayalı, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla girişimciliğin geliştirilmesi” başlığı
kapsamında desteklenen proje ile Sabancı Üniversitesi SUCool ve Türkiye
Girişimcilik Vakfı ortaklığında bir Girişim Hızlandırma ve Kuluçka merkezi kuruldu.
Projenin amacı; teknoloji tabanlı iş fikri sahibi erken aşama girişimcilerin pazara
çıkmadan evvel iş fikirlerini olgunlaştırmaları, ulusal ve uluslararası müşteri ve
pazar taleplerine uygun iş modelleri kurgulamaları ve bunları test edebilmelerinin
yanı sıra yerli ve yabancı yatırımcılar ile farklı fon kaynaklarına erişebilmeleri.
Bu amaçla 2017 yılında, 2 girişim hızlandırma programında, toplam 26 girişim
ekibi ile çalışıldı. 18 tanesi programı tamamladı. Temmuz ve Kasım 2017'de 1'er
haftalık Londra Kampları gerçekleşti. Her kampta on beşer toplantı/görüşme ve
birer Demo Day yapıldı. Toplamda 9 girişim ekibi Londra girişimcilik ekosistemi ile
tanışmış oldu.

Allianz ile İnovasyon Projesi
Allianz ile kurumiçi girişimcilik ekipleri ile Fellow’ları bir araya getirdiğimiz projeler
gerçekleştirdik. Fellow’larımız farklı ve yenilikçi bakış açıları ve deneyimleriyle
projelere destek oldular. Allianz bünyesindeki kurumiçi girişimcilik ekiplerinin her
birine bir Fellow dahil olarak farklı iş fikirleri üzerinde Allianz çalışanları ile 4 ay
boyunca kurumiçi girişimcilik eğitimi alıp çalıştılar. Toplam 6 Fellow’un katıldığı
proje ile kurum içi girişimcilik kültürü geliştirildi.

ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi
Ortağımız ÜNLÜ & Co ve Endeavor Etkin Girişimci Destekleme Derneği ile birlikte
Kadın Girişimciler Akademisi’nin ikincisini düzenledik. Akademi ile 20 kadın
girişimciye girişimcilik eğitimleri verdik ve mentorluk desteği sağladık.
Fellow’larımızdan Brandiyo’nun kurucusu Beste Tonga ile Sade’nin kurucusu Elif
Küçükkırsoy etkinliğimize katıldı. Network’ümüzden ise Unibble’ın kurucusu Didem
Bakır, Reality Arts Studio’nun kurucusu Bahar Baziki, Reflect’in kurucusu Ece
Altunmaral, Impact Hub’ın kurucusu Ayşe Sabuncu, Hamamlook’un kurucuları
Deniz Sezen Akgüngör ile Ece Çırakoğlu, Dem Derneği’nin kurucusu Damla İşeri,
Sevgilibebek’in kurucusu Fatma Nur Olcay ve Ochifood’un kurucusu Tuğçe Ergün
katılımcılar arasındaydı. Akademi’nin ilk mezunlarıyla da farklı etkinlikler
düzenledik.
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Build Your Future

PROGRAMLARIMIZ

Otokoç ile Fikirküpü Yarışması
Türkiye’nin lider otomotiv perakendecisi Otokoç Otomotiv’in büyük şehirlerde
ulaşım sorununu çözmek amacıyla üniversite öğrencilerinin inovatif fikirlerini
değerlendirdiği Otokoç Fikirküpü Yarışması’nı gerçekleştirdik. Bu yarışma ile
üniversite öğrencileri ulaşım alanındaki bir probleme çözüm geliştirdiler. Genç
bakış açısını Otokoç değerleriyle birleştirdiğimiz bu yarışmanın kazanan takımı
Mega ekibine ait Proje TransMe oldu. Şehirlerde yaşanan ulaşım sorununa mevcut
kaynaklarla çözüm bulmayı hedefleyen yarışmada en başarılı fikir olarak
değerlendirilen TransMe projesinde; toplu taşıma ile seyahat eden yolcular
kullanacakları servis ve gidecekleri rotayı servis şoförü ile uygulama üzerinden
paylaşarak şoförün gideceği güzergahı optimize etmesine yardımcı oluyor. Bu
sayede araçta kalan boş koltuklar aynı güzergahı kullanan diğer yolcular için
kullanılabilir hale geliyor. Birinci olan Mega ekibinin üyeleri Mert Okur, Ece Sayılı,
Gamze Evirgen ve Aslınaz Aykaya 6-7 Eylül 2017 tarihlerinde Tel Aviv‘de
düzenlenen dünyaca bilinen DLD etkinliğine katıldı. Mega ekibi fikirlerini hayata
geçirmek üzere Otokoç Otomotiv bünyesinde gerçekleştirilen inkübasyon sürecine
dahil olma imkanına da sahip oldu.

GittiGidiyor ile İnovasyon Projesi
Ortağımız GittiGidiyor ile 19 Fellow’umuz yaklaşık iki aydır GittiGidiyor’un kurum
içinde kararlaştırdığı bir konu üzerine projeler geliştirdi. Girişimcilik potansiyeli olan
genç Fellow’larımızın farklı bakış açılarıyla projelere inovatif bir yön kattığı bu
süreçte 2 atölye ve birebir mentorluk seanslarından sonra final jüri gerçekleştirdik.
Takımların birbirleriyle yarıştığı işbirliğimizde GittiGidiyor CEO’su Öget Kantarcı,
GittiGidiyor Strateji Direktörü Murat Özalp ve Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru
Aygül tarafından seçilen 2 takım büyük ödül olan 2500 TL’lik GittiGidiyor hediye
çekinin sahibi oldu. Kazanan takımlar Fellow’larımızdan Emine Büşra Çevik ve
Beste Arıoğlu’nun olduğu Teamone Takımı ile Selen Koç, Serkan Türkoğlu, Beste
Tonga ve Tunya Irkad’ın olduğu Anka Kuşu Takımı oldu. Takımların projeleri
GittiGidiyor ekipleriyle hayata geçecek.
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Türkiye’de Teknoloji Girişimciliği Ekosistemi Araştırması
Google söz konusu çalışmayı, Rusya Federasyonu, Günay Afrika, Nijerya, Birleşik
Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan Krallığı’nın (SAK) yer aldığı toplamda 6
ülkeden oluşan araştırmanın bir parçası olarak, Türkiye’deki teknoloji girişimciliğini
etkileyen politika ve yönetmeliklerde gelişime açık alanların belirlenmesi amacıyla
başlattı. Türkiye’de Google’ın OC&C ve Girişimcilik Vakfı ile birlikte gerçekleştirdiği
çalışmanın temel hedefi Türkiye’deki Teknoloji girişimciliği ekosistemini incelemek;
ekosistem içinde yer alan önemli oyuncuların birbiriyle etkileşimlerini ve gelişme
beklentilerini tanımlamak; Türkiye’deki teknolojik girişimcilik aktivitelerini ve
ekosistemin itibarını etkileyen düzenleyici politikaları değerlendirmektir. Ayrıca yurt
dışındaki iyi uygulama örneklerinin lokal ekosistemde yaratabilecekleri etkilerinin
değerlendirilmesi ve ülkeye özgü, teknoloji girişimciliği ekosistem performansını
geliştirici politika ve düzenleme önerilerinin ortaya konması da beklenen çıktılar
arasındadır.

47
Webtures
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.

IBM
IBM ile birlikte, 2014 yılından bu yana girişimcilik ekosistemine dair
topladığımız verilerin anlamlandırılması adına çalışmalara başladık. Bu
çalışma ile ekosisteme dair bir sonuç raporu çıkarmayı hedefliyoruz.

Hürriyet Kampüs
Hürriyet Kampüs her hafta bir genç girişimcinin röportajını yayınlayarak
girişimcilik konusunda ilham veriyor. Girişimcilik Vakfı Hürriyet Kampüs’e
genç girişimciler önererek içerik desteği verirken aynı zamanda
network’ündeki girişimcilerin tanıtılmasını sağlıyor. Geçtiğimiz sene 20 farklı
girişimcinin tanıtılmasını sağladık.

Mentorink
Online mentorluk platformu Mentorink ile bu sene, programdan mezun olan
37 Alumni (Yodalar), programda olan 80 Fellow’a (Yodilere) mentorluk yapıyor.
Bu sayede, yapılandırılmış ve sonuç odaklı gelişim deneyimlerini birlikte
yönetebiliyorlar.
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İŞBİRLİKLERİMİZ

GLOBAL ORTAKLIKLARIMIZ
Founders Pledge
Girişimcilik Vakfı, 2016 senesinde teknoloji liderlerinin sonra değil şimdi
ekosisteme geri vermelerine önayak olan Founders Pledge’in Türkiye’deki ilk
ve tek iş ortağı oldu. Founders Pledge'e imza atan girişimciler, şirketlerinden
exit ettikten sonra gelirlerinin en az %2'sini tercih ettikleri bir sivil toplum
kuruluşuna bağışlamayı vaat etmiş oluyor. Girişimcilik Vakfı, 2017 senesinde
ise Founders Pledge’in bir parçası olan Türk girişimcilerinin sayısını 8’e
çıkardı.

Efe Kethüda

Eray Erdoğan

Hakan Baş

KTH Events&Etkinlikcim.com
Kurucusu

Lala Eğitim Kurucu Ortağı

Lidyana.com Kurucusu

Sina Afra

Sinan Zabunoğlu

Türkiye Girişimcilik Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı

iyisahne.com Kurucu Ortağı
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Hasan Zafer Elcik
Otsimo Kurucu Ortağı

Umutcan Duman

Yomi Kastro

Evreka Kurucu Ortağı

Inveon&Inventures Kurucusu
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Global Giving
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.

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

Ziya Boyacıgiller
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GIVEBACK GALA

Girişimcilik potansiyeli olan
gençlere destek olmak ve
“Giveback” kültürünü
yaygınlaştırmak amacıyla
Fellow’ların, girişimcilerin,
sanat ve iş dünyasından
önemli isimlerin
katılımıyla “Giveback Gala”
etkinliğimizi gerçekleştirdik.

Girişimcilik potansiyeli olan gençlerin
kendi yollarından giderek iz bırakmasına
destek olarak, “Giveback” kültürünü
yaygınlaştırmak amacıyla Fellow’ların,
girişimcilerin, sanat ve iş dünyasından
önemli isimlerinin arasında olduğu 650
kişinin katıldığı “Giveback Gala”
etkinliğimizi 23 Kasım 2017’de Raffles
İstanbul’da gerçekleştirdik.
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Turkcell’in ana sponsorluğunda
gerçekleşen gala, Yönetim Kurulu
Başkanımız Sina Afra ve
Turkcell’in Genel Müdürü Kaan
Terzioğlu’nun açılış konuşmaları ile
başladı. Gecenin onur konuğu dünya
çapında 40’dan fazla start-up’ın
yatırımcısı ve ICQ’nun ilk yatırımcısı
olan Yossi Vardi, konuşmalarıyla
katılımcılara ve bizlere ilham verdi.

SOSYAL MEDYA

FACEBOOK

31BİN
TAKİPÇİ

TWITTER
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22TAKİPÇİ
BİN

BLOG

889 YAZI

AYLIK 25 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ
30 BİNDEN FAZLA GÖRÜNTÜLENME
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SPONSORLARIMIZ
ANA SPONSOR

FELLOW SPONSORU

CO-SPONSOR

FELLOW UP SPONSORU

İLETİŞİM SPONSORU

İÇERİK SPONSORU

DİJİTAL SPONSOR

ETKİNLİK SPONSORU

İŞBİRLİKÇİLERİMİZ

NETWORK SPONSORU

MATBAA SPONSORU

DESTEK SPONSORU

GÖNDERİ SPONSORU

SPONSORLARIMIZ

Garanti
Ekonomik büyüme için girişimciliğin önemine inanan Garanti, girişimcilik ekosistemini
desteklemeyi de temel sorumluluklarından birisi olarak kabul ediyor. Girişimcilere finansal
destek sağlamak, onların hayallerini gerçeğe çevirmek, Türkiye’nin başarı öykülerini yazacak
girişimcilere olanak sağlamak için çalışıyor. Bu kapsamda, 2014 yılından bu yana girişimcilik
kültürünü geliştirmek ve gençlerin girişimciliği bir kariyer alternatifi olarak görmesini
sağlamak için çalışan Girişimcilik Vakfı’nın ana destekçisi olan Garanti, Girvak Fellow
Programı’na katılan gençlerin, girişimciliği rol modellerinden ilham alarak ve girişimcilik
ekosistemindeki çeşitli etkinliklere katılıp, network geliştirerek deneyimlemesinden gurur
duyuyor.

Boeing
Boeing, Girişimcilik Vakfı işbirliği ile, Türkiye’de havacılık sektörünün potansiyelini girişimcilik
dinamizmiyle bir araya getirmeyi hedefliyor. Gençleri havacılık alanında daha girişimci kılmak
ve bu alanda yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla geliştirilen Airpreneurs
Programı, Türkiye’de havacılık alanındaki girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasını destekliyor.
Boeing, Havacılık gibi teknoloji yoğun bir alanda girişimcilik potansiyelini Türkiye’deki
gençlere yaymak için Girişimcilik Vakfı’nın doğru ortak olduğuna inanıyor. Bu kapsamda,
Boeing hem Airpreneurs hem de Fellow Programı destekçisi olarak Girişimcilik Vakfı ile yola
devam ediyor ve bu işbirliği ile daha çok gencin bilgilerini ve donanımlarını cesaretleriyle
birleştireceklerine inanıyor.
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Allianz
Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui: “Toplumlar ve kurumlar yarınlarına yön vermek
için yaşam biçimlerini değiştiren teknolojik gelişmelere ve derinleşen rekabet dinamiklerine
uyumlanarak hızlıca dönüşmek zorunda. Dönüşüm için mevcut iş yapış biçimini sorgulamak
ve yeniden tanımlamak gerekiyor. İşte bu noktada ‘girişimcilik’ yaklaşımına ihtiyaç duyuluyor.
Girişimcilik Vakfı’nın tam da bu bağlamda önemli bir sosyal misyonu başarıyla yerine
getirdiğine inanıyoruz. Biz Allianz Türkiye olarak çalışanlarımızın, girişimci ruhuyla davranma
yeteneği kazanmalarının yanı sıra onların müşteriyi ve pazardaki potansiyeli sürekli
gözlemleyen, hızlı test edebilen, öğrenen, olaylara bütünsel bakarak aksiyona geçebilen
bireyler olmalarını istiyoruz. Kurum kültürümüzü dönüştürme odaklı çabalarımızla genç bir
yaş ortalamasına sahip çalışanlarımızın teknoloji ve müşteri odaklı inovasyon kaslarını
güçlendirirken bir yandan da ekosistemde öne çıkan girişimciler ve oyuncularla iş birliği
yapıyoruz. Girvak ile kurduğumuz, verimli ve samimi ortaklık, bu işbirliklerinin en
anlamlılarından... Girişimcilik yaklaşımıyla tanışan gençlerin sadece fikirleri değil,
yapabileceklerine dair inançları, yüksek enerjileri ve geliştirdikleri farklı bakış açıları da bize
ilham veriyor. Çalışanlarımızı bu gençlerle mümkün olduğu kadar aynı ortamda
buluşturmaya özen gösteriyoruz. Böylelikle girişimcilere kurumsal pratikler ve sigortacılık,
çalışanlarımızaysa girişimcilik ve yeni müşteri odaklı iş modelleri konusunda değer
katıyoruz. Girvak’ın, sektörümüzün lideri olarak öncülük ettiğimiz alanların başında gelen,
sürdürülebilirlik modelimizin merkezine oturan inovasyon ve girişimcilik uğrunda attığı
adımları memnuniyetle izliyoruz ve yürüdükleri bu anlamlı yolda desteğimizi sürdürüyoruz.”
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Hedef Filo olarak, en yenilikçi ve kaliteli hizmeti sunma vizyonuyla müşterilerimizin hedeflerine
varmaları için 15 yıldır durmaksızın çalışıyoruz. Başarmak için çok çalışmanın yanında
cesaretin de olmazsa olmaz olduğuna inanarak, girişimciliğin genç nesiller arasında daha
fazla yaygınlaşması için yapılan çalışmaları hayranlıkla takip ediyoruz. Girişimcilik Vakfı’nın
gençlerimiz için üstlendiği bu eşsiz görevin bir parçası olabilmenin mutluluğunu taşıyoruz.

Otokoç
1928 yılında Vehbi Koç tarafından, Koç Holding’in ilk otomotiv yatırımı olarak kurulan ve
otomotivle ilgili tüm çözümleri tek çatı altında buluşturan, Türkiye’nin lider otomotiv
perakendecisi ve araç kiralama şirketi Otokoç Otomotiv; koşulsuz müşteri memnuniyeti
ilkesiyle müşterilerine en kaliteli hizmeti sunabilmek için her alanda kendini yenilemekte ve
geliştirmektedir. Otokoç Otomotiv olarak 2015 yılında başladığımız kurum içi girişimcilik
programı kapsamında, 2017 yılında kurum dışında da aktif olarak genç girişimciler ile bir
araya gelme hedefini benimsedik. Bu süreçte, yaptığı örnek çalışmalar ile genç beyinlere
girişimcilik kültürünü aşılayan ve onları sonuna kadar destekleyerek Türkiye'de girişimcilik
kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak misyonu ile çalışan Türkiye Girişimcilik Vakfı ile
yollarımız kesişti. Girvak’ın katkıları ile birlikte düzenlemiş olduğumuz üniversiteler arası
yarışma sayesinde birbirinden değerli gençlerimiz ile tanışma ve birlikte çalışma imkanını
yakalamış olmanın yanı sıra yepyeni tecrübeler kazandık. Bu süreçte bizleri kıymetli
destekleri ile hiç yalnız bırakmayan Girvak ailesine teşekkürlerimizi sunuyor, girişimcilik
kültürünün ve girişimciliğin gençler arasında yaygınlaşması ve onlara yepyeni ufuklar açması
ile ilgili yapılan çalışmaların bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz.

ÜNLÜ & Co
Girişimcilik ruhuna her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde Girvak’ın
üstlendiği misyon ülkemizin geleceği için çok değerli. Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip
ülkesi olan Türkiye’de, girişimcilik kültürünün gelişmesi hedefiyle çalışmalarını sürdüren
Girvak’ın, gençlerin iş dünyasını daha yakından tanımalarına ve girişimcilerin deneyimlerinden
faydalanmalarına olanak sağlayan Fellow Programı’na gurur ve mutlulukla destek sağlıyoruz.
20. yılımız kapsamında, kadınların ekonomiye, istihdama ve sosyal yaşama aktif olarak
katılımının önünü açmak ve girişimci ekosistemini güçlendirmek için hayata geçirdiğimiz
ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi için bizlere sunduğu kıymetli desteklerini 2017
yılında da devam ettiren Girvak’a ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz.

GittiGidiyor
Bundan 17 yıl önce üç girişimci tarafından kurulan GittiGidiyor, 2011 yılında eBay tarafından
satın alınarak Türkiye’de temelleri atılıp büyük bir yatırımla olgunlaştırılan ilk ve en önemli
projelerden biri oldu. GittiGidiyor olarak; düşünen, üreten, kendisinin ve ülkesinin geleceğini
şekillendirecek fikir önderlerini ve girişimci gençleri destekliyoruz. Türkiye’de girişimcilik
kültürünü yayan ve destekleyen Girişimcilik Vakfı ile de bu vizyonumuz çerçevesinde ilk kez
2017 yılında bir araya geldik. Gençlerin fikirlerine değil öncelikli olarak potansiyellerine yatırım
yapmak için üniversiteli gençler arasından seçilen Girişimcilik Vakfı Fellow’larıyla yaptığımız
projeler sonucunda ilgili konuyu odağında tutan, uygulanabilir projeleri ödüllendirdik ve hayata
geçirmek için ilk adımları attık. Bu işbirliği, kurum olarak bizi farklı bakış açıları ve fikirlerle
buluşturduğu gibi, kazanan gruplara da sektörde deneyimli global bir şirket kültürüne dahil
olarak işinde deneyim sahibi kişilerle çalışma fırsatını verdi. 2018 yılı da girişimcilik ve yenilikçi
fikirlerden konuştuğumuz bir yıl olsun!
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DESTEKÇİLERİMİZ
212 Ventures

Google

Ahmet Onur

Görkem Öğüt

Akbank

Gülden Yılmaz

Ali Can Kaya

Hakan Baş

Ali Koç

Hakan Saruhan

Ali Sabancı

Hamdi Ulukaya

Alp Saul

Hayrullah Doğan

Altuğ İnci

Hüseyin Camcı

Arda Kutsal

Hüsnü Kılınçoğlu

Arif Akdağ

İbrahim Arınç

Arzu Ünal

İhsan Ateş

Aslı Ogay

İhsan Elgin

Asuman Bayrak

İsmet Öztanık

Avi Alkaş

İyzico

Aydan Bozkurt

Kaan Gülten

Aylin Somersan

Kaan Kayabalı

Ayşe Arkis

Mert Yıldız

Ayşe Güçlü Onur

Microsoft

Ayşecan & Murat Özyeğin

Murat Tayhan

Bülent Tekmen

Murat Yeşildere

Burak Sezercan

Nazım Salur

Çağlar Erol

Nestle

Çağlar Göğüş

Netmarble

Çağrı Bozay

Okan Demirkan

Cem Aydın

Olcay Akbay

Cem Azak

Revo Capital

Cem Özkaynak

Reyhan Çepik

Christian Theisen

Rina Onur

Çisil Çakır

Riot Games

Coşkun Yücekök

Rıfat Perahya

Doğan Dirim

Rudi Dökmecioğlu

Emin Güvenç

Serdar Paksoy

Emine Kamışlı

Serkan Borancili

Emre Uğurlu

Sertaç Taşdelen

Erden Timur

Sina Afra

Erman Kalkandelen

Soner Canko

Erol Bilecik

Soner Casur

Ersin Pamuksüzer

Tahir Zaimoğlu

Ertuğrul Bul

TPF

Esin Güral Argat

Turgut Konukoğlu

Evtiko

Turkcell

Ferruh Karakaşlı

Türkven

Fethi Pekin

Tüsiad

Fethi Pekin

Umur Özal

Fevzi Güngör

Varol Civil

Garanti Bankası

Yener Girişken

GittiGidiyor

Yomi Kastro

Gökhan Aydoğan

Yunus Emre Güzer

Gökhan Öğüt

Yunus Güvenen

Zeynep Kılınçoğlu Pazarbaşıoğlu

GÖNÜLLÜLERİMİZ
Asude Akgöl Baran

Aziz İhsanoğlu

Barış Ceviz

Başar Kaya

Can Gürsu

Can Kağıtçıbaşı

Can Özinci

Cihat Kahraman

Deniz Tunç Tuncer

Efe Kethüda

Elif Boncuk

Emir Alkaş

Emir Dişli

Erdem Lafçı

Eren Utku

Fevzi Güngör

Gökhan Hayırsever

İsmet Özmen

Kadir vCan Kırkoyun

Mehmet Salim Ayan

Merve Keleş

Murat Çim

Nevgül Birsel Safkan

Semih Boyacı

Tahir Zaimoğlu

Zeynep Dağlı Kastro
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