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Sağlam Adımlarla
Daha İyi Bir Geleceğe

Powerful Steps
to a Better Future

Beklemediğimiz bir seneyi arkamızda bırakıyoruz.
Hayatımıza Covid, yeni normal, mücbir sebep, Çin
aşısı gibi yeni kavramlar eklendi. Önümüzdeki
döneme daha büyük bir umutla bakıyoruz.

We’re putting an unexpected year behind us. New
concepts such as COVID, new normal, force majeure,
Chinese vaccine have been added to our lives. We are
looking forward to the coming period with greater
hope.

2020 senesinde yıllık Gala’mızı neyse ki sene
başında yapmışız dedik. Anton Piech’in konuşmacı
olduğu Gala gecesine 650 misafirimiz katıldı.
Bir sonraki galamızı 2021’in sonuna doğru
yapabileceğimizi umuyoruz.

2020 brought many changes to GİRVAK as well:
GİRVAK worked from home. Our fellows have joined
virtual FellowUps for the first time. And GİRVAK
went digitized even more. Even before the pandemic,
our digitalization intensity was high – for instance,
efficient digitization is needed to reduce 120,000
fellow applications to the last hundred each year. But
2020 has taken us a big step further. 2020 has been a
great year of digitization for GİRVAK, with new digital
formats and improvements on the communication
side. In a way, COVID was our CTO.

Aramıza 2020’de katılan mütevelli heyeti
üyelerimize tekrar bir hoş geldiniz diyorum. Aynı
şekilde yeni yönetim kurulumuz hayırlı olsun. Hep
beraber çok güzel projelere imza atacağız. Bizim
hep yanımızda olan, destekleyen ana sponsorumuz
İş Bankası başta olmak üzere ÜNLÜ &CO, Shell,
Allianz, ZES ve Google’a teşekkür ediyorum.

2020 GİRVAK açısından da birçok değişimi
beraberinde getirdi: GİRVAK da evden çalıştı.
Fellow’larımız ilk defa sanal FellowUp’lara
katıldı. Ve GİRVAK daha fazla dijitalleşti. Pandemi
öncesinde de dijitalleşme yoğunluğumuz yüksekti
– örneğin her sene 120 bin fellow başvurusunu
son yüze indirgemek için, verimli bir şekilde
dijitalleşme gerekiyor. Ama 2020 bizleri bunun
büyük bir adım ilerisine taşıdı. Yeni dijital
formatlar, iletişim tarafında geliştirmeler derken,
2020 GİRVAK için büyük bir dijitalleşme yılı oldu.
Bir bakıma Covid bizim CTO’muz konumundaydı.
Dijitalleşen GİRVAK dışında ana amacımız olan
Girişimcilik kültürünü yaymak düşüncesine
uygun bir şekilde projelerimizi, geliştirmeye veya
uygulamaya devam ettik: Fellow Programımız
genişledi ve Challenger Programı hayata geçti.
Böylece daha fazla genci bünyemize alabiliyoruz.
Girişimciliğin önündeki engellerden biri olan
finansman konusunda GİRVAK olarak bir katkıda
bulunmak üzere Founder One ile ilk adımlarımızı
attık. Teknoloji dünyasında girişimlerin sayılarının
artması için bir başka engel olan yazılımcı
sayılarını yükseltmek için Android Akademi’yi
geliştirerek devam ediyoruz. Dünya’daki başarılı
örneklerinden öğrendiğimiz üzere, bir girişimcilik
ekosisteminin gelişmesi için olmazsa olmazlardan
bir tanesi de ekosistemin buluşabileceği alanlar,
mekanlar ve fırsatlar yaratmak. Bu konuda ilk
adımları attık ve İstanbul’a ve ülkemize çok
yenilikçi bir yapı kazandırmak üzere yola çıktık.
Yukarıda kısaca bahsettiğim üç proje (Founder
One, Android Akademi ve İnovasyon ve Teknoloji
Merkezi) vakfımızın startup’tan bir scale-up’a
doğru evrildiğinin en güzel göstergeleri.
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Apart from the digitized GİRVAK, we continued to
develop or implement our projects in accordance
with the idea of “Spreading the entrepreneurship
culture”: Our Fellow Program has expanded and
the Challenger Program has been implemented
so that we can include more young people in our
programs. As GİRVAK, we have taken our first steps
with Founder One towards making a contribution
to financing, which is one of the obstacles in the
way of entrepreneurship. We continue to develop
Android Academy to increase the number of software
developers which is another obstacle to increasing
the number of startups in the tech world. As we
have learned from successful examples around the
world, one of the essentials for the development of
an entrepreneurship ecosystem is to create spaces,
places and opportunities where the ecosystem can
meet. We took the first steps in this regard and set
out to give Istanbul and our country a very innovative
structure.
The three projects I briefly mentioned above (Founder
One, Android Academy and new entrepreneurship
center) are the best indicators of our foundation’s
evolution from startup to a scale-up.

Girişimcilik bir kültürdür, bir bakış açısıdır.
Yöntemlerle gelişir, inovasyonlarla beslenir
ama bir ilhamla başlar. Bu kültürün ülkemizde
ve özellikle gençlerimiz arasında daha fazla
yaygınlaşması için 2021’de yolumuza devam
edeceğiz.
In 2020, we fortunately had our annual Gala at the
beginning of the year. 650 guests attended the Gala
night where Anton Piech was the speaker. We hope to
have our next galatowards the end of 2021.
I would like to welcome our board of trustees who
joined us in 2020. Likewise, best wishes to our new
board of directors. We’re all going to do some great
projects together. I would like to thank our main
sponsor, İş Bank, which has always been there for us,
as well as ÜNLÜ & Co, Shell, Allianz, ZES and Google.
Entrepreneurship is a culture, a point of view. It
thrives on methods, feeds on innovations, but begins
with inspiration. We will continue our way in 2021 to
make this culture more widespread in our country
and especially among our young people.

Sina Afra
Türkiye Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of Turkish Entrepreneurship Foundation

06

Aydınlık Günler İçin
İlham Gençlerden

Youth is the Inspiration
for Brighter Days Ahead

GİRVAK’ın ilk hayallerini kurduğumuz 2014’ten
bu yana 7 yıl geçti. Vakfın kuruluşu, eşsiz ve
güçlü bir mütevelli heyetinin aynı amaç uğrunda
bir araya gelmesi, dünyada bir ilk olan Fellow
Programı’nın başlaması ve bugüne kadar 540
bin gencin sürece dahil olması, Android Akademi,
Bibolu, Airpreneurs gibi sürdürülebilir ve global
girişimcilik programlarının üretilmesi, inovatif
marka işbirlikleri ve daha nice ilki bu 8 yılda
hayata geçirdik.

It has been 8 years since we first dreamed of GIRVAK
in 2013. The establishment of the foundation, the
gathering of a unique and powerful board of trustees
that have the same purpose, the launch of the world’s
first Fellow Program, the involvement of 540,000
young people till this day, and the implementation of
sustainable and global entrepreneurship programs
such as Android Academy, Bibolu, Airpreneurs,
innovative brand collaborations and many other
firsts took place in these 8 years.

Bugün 24 milyon gence ulaşan, global ortaklarıyla
Türkiye girişimcilik ekosistemini bir sonraki
aşamaya taşımak için çalışan bir vakıf haline geldik.
Girişimciliğin önündeki engelleri kaldırmanın, en
önemli misyonumuz ve bu ülkeye geri vermemiz
için en değerli aracımız olduğuna inanıyoruz.

Today, we have become a foundation that reaches
24 million young people and works with its global
partners to take Turkey’s entrepreneurship
ecosystem to the next stage. We believe that removing
barriers to entrepreneurship is our most important
mission and our most valuable tool for giving back to
this country.

Pandemi hepimizi çok zorlasa da bizim için en
zor gün, sevgili Can’ımızı kaybettiğimiz o pazar
günüydü. Hayatını geri vermeye ve girişimciliğe
adamış gencecik bir ruhu bu kadar erken
kaybetmek hepimizi derinden sarstı. Hem kendi
girişimi olan Udentify ile hem de bugüne kadar
desteklediği gençlerle Can bu ekosistem için çok
saygı ve sevgi duyulan bir rol modeldi. GİRVAK
olarak anısını yaşatmak ve daha nice Can’ları
desteklemek için bir burs fonu kurduk. GİRVAK
var olduğu sürece Can’ımızın adı da yeni gençlerle
yaşamaya devam edecek.

Although the pandemic was hard on all of us, the
hardest day for us was that Sunday when we lost
our beloved Can. We are all deeply shocked to lose
a young soul so early who has dedicated his life to
giving back and entrepreneurship. Both with his own
startup, Udentify, and with the young people he has
supported to this day, Can was a very respected and
beloved role model for this ecosystem. As GIRVAK,
we have established a scholarship fund to keep his
memory alive and support many more Cans. As long
as GIRVAK exists, our Can’s name will continue to live
with new young people.

Pandeminin sürdüğü bugünlerde küresel iklim
krizi için daha fazla adım atılması gerektiğini
ve iklim krizinin en önemli problemlerden biri
olduğunun farkındayız. Küresel iklim krizine karşı
tüm Avrupa’da aktif olarak çalışmalarda bulunan
Leaders for Climate Action’ın Türkiye’deki
katılımcısı olan ilk STK olduk.

We believe that global climate change will be the new
big problem, especially in these days of pandemic.
We became the first NGO in Turkey to participate
in Leaders for Climate Action, which actively works
against global climate change throughout Europe.

Yola çıkarken gençlerin potansiyellerine yatırım
yapacağımızı, fikirlerin değil insanların önemli
olduğunu hep söyledik. Birbirinden farklı
geçmişlerden gelen, farklı deneyimler yaşamış
gençleri bir araya getirmenin yaratacağı etkiye
inandık. Şimdi görüyoruz ki GİRVAK’tan çıkan
gençlerin hikayeleri hayal ettiğimizin çok daha
ötesinde. Kurulan 100’den fazla girişim, sadece
Türkiye’de değil dünyada da hizmet veren aktif
startuplar, kariyer tercihlerini girişimlerden yana
yapanlar ve mezun olduktan sonra kurumsal
hayata geçerek girişimcilik bakış açısıyla eşsiz
değerler yaratan gençleriyle GİRVAK, inovasyona
ve teknolojiye dayalı toplumsal dönüşümü
destekleyen en güçlü sivil toplum kuruluşlarından
biri haline geldi.
2020 dünya için de bizim için de oldukça zor ve
sarsıcı bir yıl oldu. Hem koronavirüs pandemisiyle
#evdekal’dık hem de çok sevdiğimiz bir
mezunumuz olan Can Dörtkardeşler’i zamansızca
kaybettik. Pandeminin hayatımıza girdiği ilk andan
itibaren GİRVAK olarak proaktif bir yaklaşım
benimseyerek sadece kendi fellow’larımızın
değil tüm gençlerin yanında olmak için neler
yapabilirizi düşündük ve #dijitalevimizgirvak
programını başlattık. G markalı yüzlerce etkinlikle
bu zor zamanları birlikte, daha da güçlenerek ve
öğrenerek geçirmek için çalıştık.
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We’ve always said that we’re going to invest in the
potential of young people when we’re on the road;
that people, not ideas, are important. We believed
in the effect of bringing together young people
from different backgrounds who have had different
experiences. Now we see that the stories of the
young people coming out of GIRVAK are far beyond
what we imagined. With more than 100 startups,
active startups serving not only in Turkey but also
around the world, those who make their career
choices in favor of startups, and young people who
create unique values with an entrepreneurial point
of view by moving to corporate life after graduation;
GIRVAK has become one of the most powerful nongovernmental organizations supporting social
transformation based on innovation and technology.

2021’e yeni programlar ve yeni heyecanlarla
giriyoruz. Uzun zamandır hayalini kurduğumuz,
İstanbul’un bir girişimcilik ve teknoloji merkezi
olması için önemli bir yere sahip olacağına
inandığımız İnovasyon ve Teknoloji Merkezimizi
açmak için 2020’de attığımız adımları daha da
güçlendireceğiz. 2021’de aynı zamanda Türkiye’de
ilk kez geri vermeyi destekleyen bir yatırım fonu
kurmak için çalışmalarımıza başladık. Kadın ve
kalkınma odağında daha birçok etkisi yüksek ve
sürdürülebilir programlarımız da 2021’de hayata
geçecek.

We enter 2021 with new programs and new
excitements. We will further strengthen the steps
we have taken in 2020 to open our Innovation
and Technology Center, which we have dreamed
of for a very long time and which we believe will
have an important role for Istanbul to become an
entrepreneurship and technology center. In 2021, we
also started to work to establish an investment fund
that supports giving back for the first time in Turkey.
Our highly impacted and sustainable programmes
that focus on Woman and Development will be
implemented in 2021.

2020 has been a very difficult and traumatic year for
the world and for us. We both did #stayhome with the
coronavirus pandemic and lost Can Dörtkardeşler, a
graduate we loved very much, untimely. Since the first
moment the pandemic entered our lives, Girvak took
a proactive approach, thinking about what we could
do to be there for all young people, not just for our
own fellows, and we launched the #dijitalevimizgirvak
program. With hundreds of G-branded events, we
tried to spend these difficult times getting stronger
and learning together
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2020 hepimize fiziksel olarak birlikte olmasak
da birlikte ve dayanışma içinde olmayı, teknoloji
ve inovasyona olan ihtiyacımızı, öğrenmeyi
yeniden öğrenmeyi ve girişimciliğin dünyayı
değiştireceğini gösterdi. Umuyoruz ki bu yıl bu
öğrendiklerimizi uzun yıllar içinde içselleştirerek
değişmeye devam ederiz.
GİRVAK’ın en önemli ve eşsiz gücü gençleri ve
ekibi. Bu zor yılda yılmadan çalışan, gençleri
destekleyen, her gün daha iyisini nasıl yapabiliriz
diye düşünen, Girişimcilik Vakfı’na ve bu ülkenin
gençlerine olan inançlarıyla birer rol model olan
ekibimize de çok teşekkür ederim.
Birlikte olabildiğimiz, birbirimize sarılabildiğimiz
ve sağlıkla dolu bir yıl olması dileğiyle.
2020 showed us all that even though we are not
physically together, we can show solidarity with them,
that we need technology and innovation,that we can
learn to learn again, and that entrepreneurship can
change the world. We hope that we will continue to
change over years by internalizing what we have
learned this year.

Mehru Aygül
Türkiye Girişimcilik Vakfı Genel Müdür
General Manager of Turkish Entrepreneurship
Foundation
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Vision / Mission

With the hope of a year where we can be together,
hug each other, and be healthy.

Vizyon Vision

VİZYON / MİSYON

I would also like to thank the Entrepreneurship
Foundation and our team, who worked tirelessly in
this difficult year, supported young people, thought
about how we can do better every day, and became
role models with their belief in the youth of this
country.

TÜRKİYE’NİN GELİŞMİŞ ÜLKE
OLMA YOLUNDAKİ DÖNÜŞÜMÜNÜ
GİRİŞİMCİLİKLE HIZLANDIRMAK
Accelerating Turkey’s transformation
to become a developed country with
entrepreneurship

Misyon Mission

TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİK
KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURMAK VE
YAYGINLAŞTIRMAK
To create and expand the culture of
entrepreneurship in Turkey

2014

2017
81 il - 7 bölge - 177 farklı üniversiteden 94 bin başvuru alındı.
30,000 applications were received from 181 different universities in 81 provinces - 7 regions.

2014 yılında vakıf kuruldu.
The foundation was established in 2014.

80 fellow 54 üniversite 19 farklı il

81 il - 7 bölge - 173 farklı üniversiteden 6432 başvuru alındı.
6432 applications were received from 81 provinces - 7 regions 173 different universities.

fellows

universities

different provinces

96 alumni
alumni

GİRVAK’tan 6 girişimci Founders Pledge’i imzaladı.
6 entrepreneurs from Girvak signed the Founders Pledge.

40 fellow 18 üniversite 6 farklı il
fellows

universities

Fellow’larımızın kurucusu olduğu startup sayısı 32’ye yükseldi. 3 tanesi yatırım aldı.
The number of startups our fellows have founded has increased to 32. Three of them received
investments.

different provinces

2015

600 kişi Türkiye Girişimcilik Vakfı Android Akademi’ye başvurdu; 400 binden fazla kişiye
eriştik.
600 people applied to Turkish Entrepreneurship Foundation Android Academy; We’ve reached over
400,000 people.

81 il - 7 bölge - 181 farklı üniversiteden 30 bin başvuru alındı.
30,000 applications were received from 181 different universities in
81 provinces - 7 regions.

Giveback Gala’da Yossi Vardi’yi ağırladık.
We hosted Yossi Vardi at the Giveback Gala.

80 fellow 25 üniversite 5 farklı il
What happened in 7 years?

7 YILDA NE OLDU?

fellows

11

universities

different provinces

2016

2018

81 il - 7 bölge - 190 farklı üniversiteden 61 bin başvuru alındı.
The foundation was established in 2014.

Global Council of Entrepreneurship kuruldu.
The Global Council of Entrepreneurship was established.

100

fellow
fellows

34

üniversite

universities

10

farklı il

different provinces

36

alumni

alumni

Ziya Boyacıgiller Fonu oluşturuldu.
Ziya Boyacıgiller Fund was created.
Giveback Gala’ya 500 kişi katıldı. Onur konuğumuz Sir Richard Branson ve James
Alexander konuşma yaptı.
500 people attended the Giveback Gala. Our guest of honour, Sir Richard Branson
and James Alexander, delivered speeches.
7 farklı şehirden 700 kişi Boeing ile gerçekleştirdiğimiz Airpreneurs
Programı’na katıldı.
700 people from 7 different cities participated in the Airpreneurs Program with Boeing.

Build Your Future ile 260 binden fazla kişiye eriştik.
With Build Your Future, we’ve reached over 260,000 people.
TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu ile 300’den fazla kişiye dokunduk.
We outreached more than 300 people with TSKB Technology and Entrepreneurship Platform.
Troy ile 2 binin üzerinde öğrenciye eriştik.
With Troy, we have reached over 2,000 students.
Dijital olarak ve fiziksel ortamda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle toplamda
5 milyon kişiye ulaştık.
We have reached a total of 5 million people through our activities digitally and physically.
Giveback Gala’da Anousheh Ansari’yi ağırladık
We hosted Anousheh Ansari at the Giveback Gala.

START lise programımız ile 5 liseye gittik.
We visited 5 high schools with our START high school program.

12

2019

81 il - 7 bölge - 187 farklı üniversiteden 113 bin başvuru alındı.
113,000 applications were received from 81 provinces - 7 regions - 187 different universities.
Dijital olarak ve fiziksel ortamda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle toplamda 6 milyon kişiye ulaştık.
We have reached a total of 6 million people through our activities digitally and physically.

71 fellow 70 üniversite 33 farklı il
fellows

universities

different provinces

190 alumni
alumni

Sina Afra

Hakan Baş

Yomi Kastro

Pelin Kuzey

Fevzi Güngör

Sıdıka Baysal

Emre Eczacıbaşı

Mutlu Alkan

Fellow’larımızın kurucusu olduğu startup sayısı 95’e yükseldi. 16 tanesi yatırım aldı.
Toplam 450 bin başvuru aldık.
The number of startups our fellows founded has increased to 95. 16 of them received investments.
Cherie Blair Foundation Global Mentorluk Programı’na 38 kadın girişimci katıldı.
Thirty-eight female entrepreneurs participated in the Cherie Blair Foundation’s Global Mentoring Program.
NEXT 2020’ye 1026 kişi başvurdu.
1026 people applied for NEXT 2020.
BiBolu Girişimcilik Programına başladık.
We started the BiBolu Entrepreneurship Program.

Giveback Gala’da Toni Piech’i ağırladık.
We hosted Toni Piech at the Giveback Gala.
81 il - 7 bölge - 187 farklı üniversiteden 114 bin başvuru alındı. 24 milyon kişiye ulaştı.
We hosted Toni Piech at the Giveback Gala. It’s reached 24 million people.

85 fellow 125 üniversite 33 farklı il
78 challenger
fellows

universities

different provinces

216 alumni
alumni

challengers

Fellow’larımızın kurucusu olduğu startup sayısı 100’ü aştı. 20’ye yakını ilk yatırımını aldı.
The number of startups our fellows have founded has exceeded 100. Nearly 20 of them received investment.
Cherie Blair Foundation Global Mentorluk Programı’na şimdiye kadar 44 kadın girişimci katıldı.
So far, 44 female entrepreneurs have participated in the Cherie Blair Foundation’s Global Mentoring Program.
ÜNLÜ&Co Kadın Girişimci Akademisi’ne seçilen kadın sayısı toplamda 100’e ulaştı.
The number of women selected for ÜNLÜ&Co Women Entrepreneur Academy reached a total of 100.
BiBolu Girişimcilik Programı’nın ilk yılını tamamladık.
We have completed the first year of the BiBolu Entrepreneurship Program.
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Board of Directors

2020

YÖNETİM KURULU

Airpreneurs Programı’nda 350 binden fazla kişiye eriştik.
We reached more than 350,000 people in the Airpreneurs Program.
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Barbaros Özbuğutu • Barış Özistek • Berke Sarpaş
Can Yücaoğlu • Cem Azak • Christian Theisen
Coşkun Yüceok • Emre Eczacıbaşı • Emre Zorlu
Erdem Yurdanur • Erden Timur • Erdoğan Çeşmeli
Erol Bilecik • Esin Güral • Faruk Eczacıbaşı

Board of Trustees

MÜTEVELLİ HEYETİ

Fevzi Güngör • Gökhan Uğur Bağcı • Google Inc.
Gülden Yılmaz • Gürol Çarmıklı • Hakan Baş
Hasan Aslanoba • İhsan Elgin • Işık Keçeci Aşur
Koray Bahar • Mehmet Ecevit • Sina Afra
Murat Özyeğin • Mutlu Alkan • Özcan Tahincioğlu
Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü • Sedef Orman
Selçuk Saraç • Serdar Urçar • Şevket Başev
Sıdıka Baysal • Turgut Konukoğlu • Ümit Boyner
Umut Kolcuoğlu • Varol Civil • Yomi Kastro

Global Council of Entrepreneurship

Alp Saul • Asuman Bayrak • Avi Alkaş

GLOBAL GİRİŞİMCİLİK KONSEYİ

Alemşah Öztürk • Ali Can Kaya • Ali Sabancı

Anousheh Ansari

Richard Branson

Yossi Vardi

Klaus Hommels

Wendy Kopp
Bir Girişimcilik Vakfı inisiyatifi olarak kurulan Global Council of Entrepreneurship, dünyadaki
başarılı girişimcileri, iş dünyası liderlerini, değişim ve fikir önderlerini bir araya getiren stratejik bir
danışma konseyidir. Bu konsey ile inovasyon, girişimcilik, üretkenlik, istihdam, işbirliği ve geriverme
alanlarında global çapta bir etki yaratmayı amaçlıyoruz.
Established as an Entrepreneurship Foundation initiative, the Global Council of Entrepreneurship is a
strategic advisory council that brings together successful entrepreneurs, business leaders, change and
opinion leaders around the world. With this council, we aim to make a global impact in innovation,
entrepreneurship, productivity, employment, collaboration and giveback culture.
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Our Programs
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Our Team

EKİBİMİZ
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Fellow Programı
Fellow Program

Fellow Programı’nda ne var?
What is in the Fellow Program?

GİRVAK olarak Fellow programı ile ana amaçlarımızdan biri girişimcilik kültürünü ve
ilhamını üniversiteli gençlerin enerjisi üzerinden tüm topluma yaymak.

Youth Programs

GENÇLİK PROGRAMLARI

Bunun için 2014 yılında Türkiye’de ve dünyada bir ilk olan Fellow Programı’nı 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. Her yıl 5
aşamalı seçim sistemi ile binlerce genç arasından genç liderleri Fellow Programı’na
seçiyoruz. Program ile birlikte eşsiz bir yolculuğa çıkan gençler sayısız fırsattan
yararlanıyor.
Fellow Programı 2020 yılında 114.293 adet başvuru aldı. Bu başvurular arasından
seçilen gençler 2 yıl süren Fellow Programı’nda ilham alıyor, networklerini geliştiriyor
ve topluma geri verme kültürünü yaşatıyorlar.
As Girvak, one of our main objectives with the Fellow Program is to spread entrepreneurial
culture and inspiration through the energy of university youth to the whole society.
For this purpose, in 2014, we implemented the Fellow Program, which is the first in Turkey
and the world. Our goal is to help young people with entrepreneurial potential to leave a mark
by going their own way. With this program, which is unique in the world, we invest in people,
not in ideas. We think every young person is worth more than a thousand ideas. Every year,
with a 5-step selection system, we select young leaders from thousands of young people to
the Fellow Program. Young people who embark on a unique journey with the program take
advantage of numerous opportunities.
The Fellow Program received 114,293 applications in 2020. Young people selected from
these applications are inspired by the 2-year Fellow Program, developing their networks and
maintaining a culture of giving back to the society.

GİRVAK olarak ana amaçlarımızdan biri girişimcilik
kültürünü ve ilhamını üniversiteli gençlerin
enerjisi üzerinden tüm topluma yaymak.

As GIRVAK, one of our main objectives is to spread
entrepreneurial culture and inspiration to the whole
society through the energy of university youth.

İlham

Inspiration

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, girişimciler hakkında
başka hiçbir yerde öğrenemeyecekleri detayları
konuşmacının ağzından dinleyip, ilham alıp,
kendilerini motive etmeleri ve “ben de yapabilirim!“
diyebilmelerini sağlamak.

We believe that creating and promoting
entrepreneurial culture is about meeting inspiring
stories and people. At FellowUps, which we organize
every two months, our fellows listen to inspiring
entrepreneurial stories from Turkey and around the
world. At FellowUps, we aim for fellows to listen to the
entrepreneurs to learn the details that they cannot
learn anywhere else, get inspired, and be motivated
to be able to say: “I can do it.”

Network

The Network

İlhamı network ile birleştirmek girişimciliğin altın
kurallarından biri. Fellow’larımızı program boyunca
girişimcilik ekosistemine dahil olabilmeleri ve
farkındalık yaratıp kendi dünyalarına olumlu
etki edebilmeleri için fuar, kongre ve atölyelere
davet ediyoruz. Bununla birlikte kurumsal
işbirlikleri geliştirerek fellow’larımızın inovasyon
takımlarına, staj programlarına ve girişimcilik
yarışmalarına katılımlarını kolaylaştırıyoruz.

Combining inspiration with the network is one of
the golden rules of entrepreneurship. We invite
our fellows to fairs, congresses and workshops so
that they can participate in the entrepreneurship
ecosystem throughout the program and create
awareness and have a positive impact on their world.
Also, by developing corporate collaborations, we
facilitate the participation of our fellows in innovation
teams, internship programs and entrepreneurship
competitions.

Burs

Scholarship

Programda fikirlere değil, insana yatırım
yapıyoruz. Fellow Programı ile fellow’larımıza
programa katılımlarını ve kişisel gelişimlerini
desteklemek adına 12 ay boyunca 500 TL burs
desteği sağlıyoruz.

In the program, we invest in people, not in ideas. With
the Fellow Program, we provide 500 TL scholarship
support to our fellows for 12 months in order to
support their participation in the program and their
personal development.
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Fellow Programı, seçilen
fellow’lardan neler bekliyor?

Fellow Programı’yla

A tough road is waiting for fellows to stay in the
program after a difficult selection process.

Katılım | Attendance
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 many of the activities in the Fellow Program is mandatory. Fellows have the right not to participate
in FellowUp events only once, after once they can be excluded from the program by the decision of the Board of
Directors.

Giveback
Girişimcilik toplumdan beslenerek büyüyen ancak topluma aynı oranda geri verdiğinde yaygınlaşan bir
kavram. Ekosistemlerin büyümesi, gençlerin girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak görmesi için önemli
etken Giveback, yani Topluma Geri Vermek. Geri vermenin ilham verici gücü ile GİRVAK, farklı hedef kitlelere
yönelik etkinlikleri ile geri verme kültürünü yaygınlaştırıyor.
Entrepreneurship is a concept that is nourished by society but becomes widespread when it gives back to society
at the same rate. The growth of ecosystems is an important factor for young people to see entrepreneurship as
a career option. With the inspiring power of giving back, GIRVAK is spreading the culture of giving back with its
activities aimed at different audiences.

01 Girişim Elçileri | Enterprise 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 selected for the Fellow Program organize entrepreneurship activities twice a year in their
universities both to increase their inspiration from the program and to promote entrepreneurship culture with its
multiplier effect.

02 Blog / İçerik | Blog / Content
Fellow’larımız Giveback kültürünün bir aşaması olarak katıldıkları her etkinlik sonrasında ve kendi deneyimleri
hakkında girisimle.com’a en az 3 içerik(blog, podcast, video) oluşturuyorlar.
As a stage of Giveback culture, our fellows create at least 3 contents (blogs, podcasts, videos) about their own
experiences after each event they participate in.

03 Sosyal Sorumluluk Projesi | Social Responsibility Project
Program boyunca fellow’ların Giveback kültürünü devam ettirebilmeleri için en az 3 fellow ile beraber bir
sosyal sorumluluk projesine dahil olmaları ya da yeni bir proje oluşturmaları gerekiyor.
Throughout the program, fellows must take part in a social responsibility project or create a new project with at
least 3 fellows in order to maintain the Giveback culture.
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Fellow Program in Numbers

Fellowları zor bir seçim süreci sonrasında
programda kalmak için de zorlu bir yol bekliyor.

SAYILARLA FELLOW PROGRAMI

What does the Fellow Program expect from the selected fellows?

7 Yılda
564 binden
fazla başvuru aldık.
Bugüne kadar

100’ün üzerinde startup
çıkaran Fellow Programı’nın yanı sıra fellow’ların
%28,7’si
bir girişimde çalışıyor,

%57,4’ü

farklı sektörlerden kurumsal şirketlerde
girişimcilik bakış açısıyla

fark yaratıyorlar.
We received more than 564,000 applications in 7 years with the Fellow Program.
In addition to the Fellow Program, which has released over 100 startups to
date, 28.7% of fellows work in a startup, and 57.4% make a difference with an
entrepreneurial point of view in corporate companies from different sectors
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Fellow Programı’na
#fellow2020 dönemine başvuran genç sayısı:

114,293

The amount of students registered for the #fellow2020 year for the Fellow program:

Fellow Program in Numbers

SAYILARLA FELLOW PROGRAMI

Cinsiyet

Sex

Kadın

Erkek

52,30%

47,30%

Women

Belirtmek İstemiyorum

Men

Prefer not to say

0,40%

Adayların Sınıf Dağılımı
Grade 1

23,50%

4. Sınıf

Grade 4

17,50%

2. Sınıf

Grade 2

29,90%

5. Sınıf

7 While 72% of the candidates know at least one language, the rate of those who speak 2 languages is 24%, the
rate of those who speak 3 languages is 3.2%, and those who speak 4 languages are 0.20%.

Adayların %36’sı tek kardeşken, 2 veya 2’den fazla kardeşi
olanlarının toplam oranı %58. Sadece %5,4 adayın kardeşi yok.
While 36% of the candidates are a single sibling, the total rate of those who have 2
or more siblings is 58%. Only 5.4% of the candidates have no siblings.

Adayların spor ve sanat ile ilişkisi, sivil toplum kuruluşu üyeliği bilgileri

Distribution of the registered students

1. Sınıf

Adayların %72’i en az bir dil biliyorken, 2 dil bilenlerin oranı %24, 3 dil bilenlerin
oranı %3,2, 4 dil bilenler ise %0,20 oranında

Grade 5

1,10%

3. Sınıf

Grade 3

23,10%

6. Sınıf

Grade 6

0,14%

Spor

Sports

Leadership

Yes

17,50%

39,80%

Yeniden başvuranların daha önce elendikleri aşamalar

Üniversite Türü

Distribution of the rounds eliminated in for the previously registered students.

STK

NGO

22,40%
Liderlik 42,60%

Sanat

Art

17,20%

Hayır

No

60,20%
Seçilenlerin cinsiyet dağılımı
Distribution of Sex

Özel Private

Erkek

Men

1. Aşama

Stage 1

2. Aşama Stage 2

3. Aşama

Stage 3

80,48%

4. Aşama

Stage 4

5. Aşama Stage 5

6. Aşama

Stage 6

Adayların %13,23’sı girişimlerde çalışma konusunda deneyimi var

13,50%

35,20%
9,00%

19,70%
8,30%

47,30%

Leadership

Type of University

Devlet Public

14,30%

Yok

N/A

Adayların okullarındaki girişimcilik kulüplerine üyeliği var mı?
Evet

Hazırlık Preparatory

35,20%
Liderlik 22,20%

19,52%

50,00%

Kadın

Women

50,00%

13.23% of the candidates have had experiences in working in startups

Startup deneyimi olan 15,63%, olmayan 76,47%

13.23% of the candidates have had experiences in working in startups

Gençlerin sadece %8,77’i geçtiğimiz dönemlerde de başvurmuş.
Only %8.77 of the students have registered in previous years

Girişimcilik deneyimi olan 37,03%, olmayan 55.95%

13.23% of the candidates have had experiences in working in startups
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Anıl Gürbüz • Aslı Bilgin • Ayşe Tosun • Ayşenur Küçükakgül
Barış Konca • Barış İncesu • Berfu Elçin Ceylan • Berkay Alan
Berke Yağız Sevim • Betül Arıkan • Beyza Belibağlı

En çok başvuru aldığımız ilk 10 üniversiteler

Top 10 universities that we received the most applications from

Marmara Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi

3,00%
2,90%
2,87%
2,85%
2,80%

Hacettepe Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Büşra Hatice Köksal • Cem Karabay • Cem Gündoğan
1,98%
1,92%
1,82%
1,69%
1,69%

Ceyhun Salih Yılmaz • Çağla Gezgen • Dilara Bozyılan
Ege Kemahlıoğlu • Elif Eyüboğlu • Eylül Yalçınkaya
Eylül Koşok • Furkan Çıngı • Gamze Gül • Gülce Akpınar
Hilkat Aydın • İlayda Günal • İpek Savucu • Kemal Korul
Mehmet Ali Umar • Melike Gensi • Mert Sugür • Merve Can

En çok başvuru alınan 10 şehir

Narinsu Bayram • Onur Uras • Ömer Bahadır Orhan

Top 10 cities with the highest number of applications

İstanbul
Ankara
İzmir
Bursa
Kocaeli

32,97%
8,97%
5,74%
2,67%
2,20%

Adana
Mersin
Antalya
Gaziantep
Eskişehir

Pırıl Eskitaşçıoğlu • Ramazan Arslan • Serdar Aksoy

2,14%
2,01%
1,93%
1,88%
1,83%

Serkut Emin Yüksel • Sevgi Helin Tilkicioğlu • Sinem Demiröz
Uğurcan Ayık • Umre Metin • Yektay Yok Pektaş

Top 10 applications by Place of Birth

İstanbul
Ankara
İzmir
Bursa
Adana

19,91%
5,87%
4,34%
2,91%
2,81%

Diyarbakır
Mersin
Hatay
Konya
Şanlıurfa

2,71%
2,52%
2,33%
2,25%
2,21%

Üniversite Bölümlerine göre ilk 10 başvuru
The departments we receive the most applications from

Mühendislik Bölümleri
İktisat ve İşletme
Öğretmenlik Bölümleri
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55,6%
20,8%
8,4%

Hukuk
Psikoloji
Sosyoloji

7,1%
5,6%
2,5%

Our Fellows

Doğum Yerine göre ilk 10 başvuru

FELLOWLARIMIZ

Özge Yeter Şahin • Bervis Hemiş • Elif Nisa Baş
Mehmet Alp Onur • Erkan Doğan • Aylin Canik • Aylin Görgün
Kadir İnip • Kubilay Kırmızı • Ece Yağdıran • Zeynep Taşkın
Zülal Erdoğan • Furkan Öztürk • Berkay Kani
Serkut Haşimoğlu • Gaye Tuğrulöz • Buğra Turhan
Furkan Doğan • Naim Yalçın • Ufuk Karaca
Mehmet Batuhan Süngü • Saliha Turgut • Yiğit Karataş
Sena Kaya • Zeynep Ekin • Sevgi Nur Şanlı
Canan Ulyana Başer • Fulya Akın • Mert Akın • Rabia Uçkun
Berkcan Cosar • Ravzanur Eker • Simge Erdin • Simge Nur Şevli
Fatih Arslantürk • Ahmet Yapdı • Barış Arat • Atakan Nalbant
Mustafa Kürşat Yalçın • Mustafa Fikret Uğur
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Fellow Up’lar
Fellow Ups

FellowUp’larda
tematik
içerikler
üzerine
alanında uzman kişileri misafir ediyoruz;
uzmanların çalışma alanlarındaki başarılarını ve
öğrenmelerini kendilerinden dinliyoruz. Ayrıca
kişisel gelişim için temel beceri eğitimleri ve
farklı konularda atölyeler de FellowUp etkinliğinin
vazgeçilmezlerinden.

Fellow Ups

FELLOW UP’LAR

Bu yıl COVID 19 pandemisinden dolayı iki FellowUp
etkinliğimizi online olarak gerçekleştirdik ve İlham
oturumunda Fevzi Güngör ve Rina Onur’u dijital
ortamda ağırladık.

At FellowUps, we welcome experts in the field of
thematic content; we listen to the achievements and
learnings from themselves. In addition, basic skills
trainings for personal development and workshops
on different subjects are also indispensable for
FellowUp.
This year, due to the COVID 19 pandemic, we held two
FellowUp events online and hosted Fevzi Güngör and
Rina Onur digitally at our inspiration sessions.
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Ahmet Ekmel Karaman • Ahmet Can Türkoğlu

Challenger Programı

Ahmet Faruk Özsoy • Alican Kalkan • Alper Furkan Koçak

Challenger Program

Alperen Güntekin • Arya Kılıçer • Asel Fatma Altunbaş
Ayşenur Uğur • Batuhan Çil • Betülay İlhan • Beyza Kılıç

Challenger Programı 1 yıl süren; üniversitelerin hazırlık, 1’inci ve 2’nci sınıflarında
okuyan girişimcilik potansiyeli yüksek gençlerle çalıştığımız gençlik programımız.
Program kapsamında gençlerle düzenli eğitsel çalışmaları, girişimcilik ekosistemine
özel etkinlikleri ve faaliyetleri hayata geçiriyoruz.

Beyza Nur Seyhan • Buket Gençaydın • Burcu Orhan
Buse Melike İtik • Cansu İrem Ensari • Cavid Bayramlı

Challenger Program is our youth program where we work with young people with high
entrepreneurial potential who are studying in the preparation, 1st, and 2nd grades. The
program lasts for a year. Within the scope of the program, we carry out regular educational
studies with young people, and activities specific to the entrepreneurship ecosystem.

Damla Akyüz • Deniz Baran Bek • Doğa Satı • Doğa Şevval Kul
Doğu Balaban • Ece Su Ağdaş • Ece Barlas • Ege Tuna Diken
Ekin Cengiz • Elif Alaboyun • Elif Yıldız • Elif Nisa Güler

What is in the Challenger Program

Elif Berfu Hergül • Emirhan Yücetepe • Emirhan Mehmet Görgülü

13 farklı eğitsel modül, online tematik buluşmalar, harika bir network ve birbirinden özel
fırsatlar var.

ChallengerUp’lar
ChallengerUps

ChallengerUp’larda tematik içerikler üzerine alanında
uzman kişileri online olarak misafir ediyoruz. Kişisel
gelişim için temel beceri eğitimleri, gençlerin ilgi
alanlarındaki konulara dair atölyeler ve etkinlikler
gerçekleştiriyoruz.
In ChallengerUps, we welcome experts in the field of
thematic content online. We carry out basic skills trainings
for personal development, workshops and activities on
topics of interest to young people.

Sayılarla Challenger Programı
Challenger Program by the Numbers

2020 yılında 38 farklı şehirden
genç challenger
olarak aramıza katıldı.

78

In 2020, 78 young people from 38 different cities joined us as challengers.

Our Challengers

There are 13 different educational modules, online thematic meetings, a great network and
special offers from each other.

CHALLENGER’LARIMIZ

Challenger Program

CHALLENGER PROGRAMI

Challenger Programı’nda ne var?

Emre Kılınç • Emre Güllüce • Emre Cırık • Esmanur Dağlı
Fatih Albayrak • Feyzanur Çelebi • Furkan Ahmet Yılmaz
Gizem Tunaboylu • Göksu Deniz Ünsal • Gupse Yaren Azgıt
Hamza Çeçen • Hasan Akar • Hatice Nur Yanar • Hatice Erbey
Hilmi Kızıltaş • İlayda Özırmak • Leyla Karaoğulları
Mehmet Mert Bezirgan • Mehmet Akif Çırlan • Mehmet Fatih Önkol
Mete Berk Çelik • Mücahit Arıkan • Muhammed Yağız Özdemir
Musa Berkay Kocabaşoğlu • Nisa Köksal • Nur Banu Altın
Ömer Faruk Alagöz • Rasim Kerim Akcan • Roza Gök
Samet Başaran • Sedef Nur Aydın • Sefa Can Kesici • Sefa Koca
Selen Tuba Özdemir • Senem Dilli • Şerife Gökdaş
Serkan Mahmut Kopuzlu • Şeyda Gürsoy • Şüheda Dane
Uygar Melik Altınok • Yaren Kamber • Yasemin Güllü
Yiğit Oğuzhan Mermer • Yusuf Hilmi Hacıyusufoğulları
Zeynep Nur Meşe
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Ahmet Ulukan • Ahmet Serdar Eminoğlu • Doruk Gezici

Alumni Programı

Ali Gür Güvenilir • Ali Rıza Nazlı • Alper Cem Polat

Alumni Program

Anıl Erkul • Aslı Aykaya • Asya Atik • Atacagan Timur
Atakan Ülgen • Aycan Duran • Işın Budak • Ayşenur Yanardağ

2014 yılından itibaren Fellow Programı’ndan mezun olan 190 alumni ile Türkiye
Girişimcilik Vakfı ailesi büyümeye devam ediyor. Alumni ekibini deneyimledikleri heyecanı
ve tutkuyu etrafındakilerle paylaşmaları ve topluma geri verme kavramını yeni nesillerin
vazgeçilmez bir parçası haline getirmeleri için desteklemeye ve ilham vermeye devam
ediyoruz.

Bade Sonat • Bahar Özkan • Barış Eğilli • Barış Kömürcü
Barkın Özdemir • Başak Feyzioğlu • Berat Öcal • Berfin Özsoy
Berkay Çerçi • Berna Ömür • Beste Tonga • Beste Arıoğlu

2018 yılına kadar alumni’lar arasından seçilen komite ile faaliyetlerini yürüten
Alumni Programı, 2020 itibariyle içerik ve uygulama bakımından çeşitli güncellemeler
geçirdi. Yeni program bu yıl itibariyle uygulamaya geçti. Program kapsamında Türkiye
Girişimcilik Vakfı-Alumni, Fellow-Alumni ve Challenger-Alumni ilişkilerini geliştirmek
ve güçlendirmek için farklı eğitsel çalışmalar yapılıyor; alumni ekibinin birlikteliğini
sağlayacak bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile sosyal ağlarını
geliştirecek faaliyetler düzenleniyor.

Betül İncirkuş • Beyza Gürel • Bilal Aydın • Bora Alp Arat
Buse Ahmetoğlu • Burak Elitaş • Burak Yıldırım • Burak Yılmaz
Burak Özkırdeniz • Burak Kale • Burcu Öztopçu • Burcu Gürel
Can Dörtkardeşler • Canan Döşlü • Cansu Ünal • Cemre Şirin
Cemre Oğuz Erşahin • Cihan Çınar • Cihan Okalp • Çağrı Ünal
Çise Ulus • Damla Yener • Didem Ertem • Dila Meydan

Our Alumni

The Alumni Program, which operates with the committee selected from among the alumni
until 2018, has undergone various updates in terms of content and execution as of 2020.
The new program has been implemented as of this year. Within the scope of the program,
different educational studies are carried out to develop and strengthen the relations of Turkish
Entrepreneurship Foundation-Alumni, Fellow-Alumni and Challenger-Alumni; Scientific,
social, cultural, artistic and sporting activities to improve their social networks are organized
to ensure the unity of the alumni team.

Buse Ece Güldiken • Büşra Tuncel • Büşra Yılmazöz

ALUMNI’LERİMİZ

Alumni Program

ALUMNI PROGRAMI

With 190 alumni graduating from the Fellow Program since 2014, the Turkish Entrepreneurship
Foundation family continues to grow. We continue to support and inspire the alumni team to
share the excitement and passion they have experienced with those around them and to make
the concept of giving back to society an indispensable part of the next generation.

Dilan Tulan • Dinçer Can • Doğan Turan • Duygu Serbes
Ece Sayılı • Ecem Asma • Eda Aydoğan • Ege Demirtaş
Egemen Filiz • Elçin Hazal Geçgel • Elif Güler • Elif Küçükkırsoy
Derya Mercan • Elif İrem Kunduracı • Emine Büşra Çevik
Emine Nural Öztürk • Eray Erdoğan • Erdem Meriç
Eren Güzelceada • Erhan Kaan Bilgin • Esra Nur Gördük
Ezgi Doğan • Fatih Aksoy • Fatih Özdemir • Ferhat Melih Dal
Ferit Şen • Gamze Evirgen • Gizem İlhan • Gizem Toprak
Gizem Kaya • Gizem Yeniçıkan • Gökçe Gülcüler
Gözde Çobanoğlu • Gözde Topgüloğlu • Halil Öklü • Halit Tekin
Hasan Çontuk • Hasan Zafer Elcik
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Hatice Birgealp • Hüseyin Yapıcı • İbrahim Kuşçu
İlayda Dönmez • İlke Evrim Görgülü • Selen Haysal • İpek Aksel
İrem Karaosmanoğlu • İrem Yücel • İrem Mutlu • Kadir Çelikten
Kemal Taşdeniz • Kerem Akıllığlu • Kerem Engin • Koray Hisarlı

Mert Cicigün • Mert Kaderoğlu • Mert Okur • Mert Can
Mert Can Boyar • Merve Toroslu • Merve Boz • Merve Kavas
Furkan İnalcık • Muhammet Yurtseven • Can Orman
Mustafa Buğra Çil • Müge Ulusoy • Naz Aras • Nazlı Şeker
Şevval Karadağ • Nur Ersann • Nur Bildik • Nurettin Ekimci
Şerif Kaya Çınar • Oğulcan Kargül • Oğuzhan Kada • Onur Ciğerli
Süleyman Bağırgan • Onur Parlayan • Onur Dursun • Onur Can Kar
Orhun Canca • Ozan Ulaş • Ödül Akyol • Ömer İlhan
Öykü Kırşan • Özenç Çelik • Özge Tirsi • Özge Doğan
Süleyman Fincan • Özge Öncel • Özge Özmen • Özge Nur Dağcıoğlu
Pelin Erel • Pelin Gezer • Rasim Keskin • Robin Askar
Şilan Karhan • Sebiha Güngör • Selin Sezgin • Selin Öztekin
Selin Akpınar • Selin Hande Karasu • Sena Aydın
Sera Özel • Seren Oruç • Serkan Türkoğlu • Sezai Özdemir
Sıla Bozen • Sinan İbrahim Bayraktar • Sönmez Akıllı
Tolga Barış Ata • Tolunay Tosun • Tuğrul Çavuş • Tuğrul Burak Aldı
Tuna Sarp • Tunya Irkad • Umut Ulaş Tarhan • Umutcan Savcı
Umutcan Duman • Volkan Şimşek • Volkan Can Çiftçi • Yarkın Derya
Yılmaz Odacı • Yusufcan Bozkuş • Zafer Çiğdem • Zeliha Çetin
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Fellow / Alumni Startups

Mehmet Sencer Karadayı • Melih Onur Tan • Melike Kılıç

FELLOW / ALUMNI GİRİŞİMLERİ

Furkan Oruc • Ersin Sezer • Mahmut Yavuz • Mehmet Bostancıoğlu
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Türkiye Girişimcilik Vakfı olarak her gün büyüyen yerel ve global ağımız ile fellow’ların girişimlerini
desteklemeye devam ediyoruz. 2020 senesinde GİRVAK girişimcilerine özel oluşturduğumuz GBOX ile
girişimcilerin yolculuklarında yanlarında olan destekçilerimize çok teşekkürler.
As The Entrepreneurship Foundation of Turkey, we continue to support the startups of fellows with our growing
local and global network every day. In 2020, we would like to thank our supporters who were with them on their
entrepreneurial’ journeys’ with GBOX, which we have created exclusively for GIRVAK entrepreneurs.

GBox Destekçilerimiz
GBox Supporters
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Girişimcilik Vakfı olarak içinde bulunduğumuz zorlu pandemi sürecinde girişimcilik
ekosistemi, fellow’larımız ve gençler için nasıl fayda sağlayabileceğimiz sorusuna
odaklandık.
Bu doğrultuda ilk adımı 12 Mart itibariyle atarak ofisi eve taşıdık ve evden üretmeye
başladık. Tüm etkinliklerimizi dijitalleştirerek evde kaldık.
Tüm gençler için pandemi dönemini ilham günlerine dönüştürmek adına sabahları
bir araya gelerek birbirimizi besleyen muhabbetler ettiğimiz #Gcoffee, konuklarımızla
canlı yayında girişimcilik, hayat, teknoloji sohbetleri ettiğimiz #Gtalks, gençlerimizin
kendi ilgi ve alakalarını diğerleriyle paylaştığı #GtalksHostedbyFellows/Challengers/
Alumnus, #Gfounders markalarını oluşturduk; dijitale taşıdığımız etkinliklerle
#DijitalEvimizGirvak çatısı altında topladık.

As the Turkish Entrepreneurship Foundation, we focused on the question of how we
can benefit the entrepreneurship ecosystem, our fellows and young people during the
challenging pandemic we are in.
Accordingly, we took the first step as of March 12, moved the office to home and started to
produce from home. We stayed at home by digitizing all our activities.
We have created our brand #Gcoffee where we meet in the mornings to make the pandemic
period inspirational for all young people, #Gtalks where we have entrepreneurship, life,
technology conversations with our guests live on air, #GtalksHostedbyFellows/Challengers/
Alumnus and #Gfounders brands where our young people share their own interests and
interests with others; we have gathered under the roof of #DijitalEvimizGirvak with the
activities we have carried to digital.
Since the day we were founded, we believe that entrepreneurs will initiate the transformation
that will make the world a better place. Today we see that entrepreneurs who move fast
during the COVID-19 pandemic, use technology to solve social problems and stand shoulder
to shoulder make us not not lose this belief; It gives us hope for the future.
As the Entrepreneurship Foundation, we believe that as young people are inspired by
entrepreneurship, spread this culture and start thinking like entrepreneurs, we will be
stronger as a country to solve social problems.

75
30
2

7
8
1

4
6
3

2

Our Impact Programs

#OurDigitalhouseTef

#DİJİTALEVİMİZGİRVAK

Girişimcilik Vakfı olarak yine inanıyoruz ki gençler girişimcilik ilhamını aldıkça, bu
kültürü yaygınlaştırdıkça ve girişimci gibi düşünmeye başladıkça, toplumsal sorunları
çözmek için ülke olarak daha güçlü olacağız.

ETKİ PROGRAMLARIMIZ

Kurulduğumuz günden bu yana dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek dönüşümü
girişimcilerin başlatacağına inanıyoruz. Bugün görüyoruz ki COVID-19 salgını
sırasında hızlı hareket eden, teknolojiyi toplumsal sorunları çözmek için kullanan ve
omuz omuza veren girişimciler bu inancımızı boşa çıkarmıyor; bize gelecek adına
umut veriyor.

Türkiye İş Bankası
Girişimciliğin değişimin anahtarı olduğuna inanan
ana destekçimiz Türkiye İş Bankası ile başlayan
işbirliğimizin girişimcilik kültürünü geliştirmek,
gençlerin kendi yollarından giderek iz bırakmasını
ve ekonomik bir güç yaratmasını sağlamak için çok
değerli olduğuna inanıyoruz.
2019 yılı itibariyle ana destekçimiz olan Türkiye
İş Bankası’nın girişimcilik, inovasyon ve gençlik
alanında yaptığı çalışmaların bir parçası olmaktan
ve birlikte değer üretmekten dolayı çok mutluyuz.
Türkiye İş Bankası’nın bu alana yaptığı toplumsal
yatırımın ve gençlerin girişimcilik bakış açısına olan
inancı ile kurumiçi girişimcilik faaliyetlerini ön plana
çıkarmasının iş dünyası ve girişimcilik ekosistemi için
çok değerli bir ilham kaynağı olduğunun bilincindeyiz.
Türkiye İş Bankası ile 2020 yılı içinde Türkiye İş
Bankası Gençlik Platformu’nu kurduk. Bu platform
fellow’larımız
arasından
seçilen
inovasyon
elçilerinden oluşuyor ve inovasyon elçilerimiz
Maksimum Genç Kart’ın kurumsal kimliğinin
belirlenmesinden sosyal medya tanıtımlarına kadar
birçok konuda fikirleriyle destek vermeye devam
ediyor.

Türkiye İş Bankası’nın bir diğer oluşumu olan Genç
Danışma Kurulu’na ise 2 fellow’umuz ile destek
vermeyi sürdürüyoruz.
Girişimcilik Vakfı ve Türkiye İş Bankası olarak
Türkiye’deki gençlere cesaret ve ilham vermek
amacıyla yola çıkarak “Hikayesi Olan Gençler”
projemizi hayata geçirdik. Proje kapsamında
hayatları boyunca yaşadıkları zorlukları fırsata
dönüştürüp kendi hikayesini yazan fellow’larımız
yaşıtları ile hikayelerini paylaşarak “Ben yaptıysam
sen de yaparsın!” diyor.
Tüm süreçlerimizde yanımızda olan Türkiye İş
Bankası, Fellow Programı seçim sürecimizde de
bizlere destek vermeye devam etti. Bu kapsamda
Girişimcilik Birim Müdürü Emre Ölçer, seçim
sürecinde jüri olarak bizlere destek verdi.
Ortağımız Türkiye İş Bankası ile yeni projeler
gerçekleştirmeye ve karşılıklı şekilde çalışmalarımıza
destek vermeye devam ediyoruz.

We believe that our cooperation with our main supporter,
Is Bank, which believes that entrepreneurship is
the key to change, is very valuable to develop the
entrepreneurship culture, to enable young people to
leave their mark and create an economic power.
As of 2019, we are very happy to be a part of the work
of Is Bank, which is our main supporter, in the field of
entrepreneurship, innovation and youth, and to produce
value together. We are aware that the social investment
made by Is Bank in this field and its belief in the
entrepreneurial perspective of young people and its inhouse entrepreneurship activities are a very valuable
inspiration for the business world and entrepreneurship
ecosystem.
In 2020, we established the Is Bank Youth Platform
with Is Bank. This platform consists of innovation
ambassadors selected among our fellows, and our
innovation ambassadors continue to support us
with their ideas on everything from determining the
corporate identity of the Maximum Young Card to social
media promotions.
We continue to support the Young Advisory Board,
another formation of the Is Bank, with 2 fellows.
As Entrepreneurship Foundation and Is Bank, we
started our “Young People with a Story” project with
the aim of encouraging and inspiring young people in
Turkey. Within the scope of the project, our fellows who
turn their life’s difficulties into opportunities write their
own stories and share their stories with their peers and
say, “If I did it, so will you!”
Is Bank, which has been with us in all our processes,
continued to support us in our Fellow Program selection
process. In this context, Entrepreneurship Unit Manager
Emre Ölçer supported us as a jury during the selection
process.
We continue to carry out new projects with our partner,
Is Bank, and support our work mutually.
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İnovasyon ve Teknoloji Merkezi
Innovation and Technology Center
Türkiye’nin gelişmiş ülke olma yolundaki dönüşümünü
girişimcilik ile hızlandırma vizyonuyla girişimcilik
kültürünün yaygınlaştırmak için 2014 yılından beri
çalışıyoruz. Şimdi ise Türkiye girişimcilik ekosistemini
bir çatı altında toplayacak İstanbul’da İnovasyon ve
Teknoloji Merkezi kurmak için ilk adımlarımızı attık.
Kurulacak merkez için ağustos ayında başladığımız,
İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile yürüttüğümüz
fizibilite çalışmalarımızı tamamladık.
Fizibilite çalışmalarımız kapsamında Finansal ve
Mimari Analiz, İhtiyaç ve Durum Analizi, Global
Rapor gibi araştırmaların yanı sıra kasım ayında
ekosistem paydaşları ile merkezin yol haritasını
beraber tasarladığımız bir ortak tasarım çalıştayında
buluştuk. Fizibilite süreci boyunca 120’den fazla
ekosistem paydaşımızla bir araya geldik, ihtiyaçlarını,
görüşlerini ve geri bildirimlerini dinleyerek
merkezimizi beraber tasarladık.
Avrupa yakasında, metro-tramvay hattının üzerinde,
minimum 5000 m2 büyüklükte 2022 senesinde
açılması planlanan merkez; yenilikçi tasarımı, global
vizyonu ve global programları, servisleri, yaratıcılığı
destekleyen çalışma alanları, yeni teknoloji, ürün
ve hizmetlerin merkez kullanıcıları olduğu kadar
herkesin erişimine açıldığı sunum/sergi noktaları,
tasarım ve üretim alanları ve kültür sanatı kucaklayan
yapısı ile Türkiye’de girişimciliğin destekleneceği,
ekosistemin bir buluşma, ilham alma ve güçlenme
noktası olarak hizmet verecek.
Kurulacak inovasyon ve teknoloji merkezi ile İstanbul ve
Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon ekosistemlerinin
desteklenmesine; sivil toplum, akademi, özel sektör
ve kamu işbirliğini güçlendirmesine; değişen ve
dönüşen dünyada Türkiye’yi daha ileri taşıyacak
yetkin beceri ve teknolojilerin geliştirilmesine,
yeni girişimlerin teşvik edilmesi ve startup
organizasyonların başarı oranlarının artırılmasına
katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Akademi ile işbirliği
içerisinde kuracağımız merkezin girişimcilerin,
yatırımcıların, özel sektörün ihtiyaçlarına yönelik
lokal ve global programlar sunmanın yanı sıra bilgi
üretimini teşvik eden bir araştırma merkezi olarak da
konumlanmasını hedeflemekteyiz.
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We have been working since 2014 to promote
entrepreneurship culture with the vision of accelerating
Turkey’s transformation to become a developed
country with entrepreneurship. Now we have taken our
first steps to establish an Innovation and Technology
Center in Istanbul, which will gather the Turkish
entrepreneurship ecosystem under one roof. We have
completed our feasibility studies with the support of
the Istanbul Development Agency for our center to be
established in 2022.
Within the scope of our feasibility studies, in addition
to the researches such as Financial and Architectural
Analysis, Needs Assessment, Situation Analysis and
Global Report; we met with ecosystem stakeholders
in November in a joint design workshop where we
designed the roadmap of the center together. ”We
came together with more than 120 partners during the
feasibility process, and we designed our center together
by listening to their needs, opinions and feedback.”
On the European side, on the metro-tram line, the center,
which is planned to open in 2022 with a minimum size
of 5000 m2; innovative design, global vision and global
programs, services, creative workspaces, presentation/
exhibition points where new technology, products and
services are made available to everyone as well as
central users, design and production areas and cultural
art embracing structure will serve as a meeting,
inspiration and strengthening point of the ecosystem
where entrepreneurship will be supported in Turkey.
We aim to strengthen civil society, academia, private
sector and public cooperation; to contribute to the
development of competent skills and technologies that
will take Turkey forward in a changing and transforming
world, to encourage new initiatives and to increase
the success rates of startup organizations, to support
the entrepreneurship and innovation ecosystems of
Istanbul and Turkey with the innovation and technology
center to be established. We aim to establish the
center in cooperation with the Academy as a research
center that promotes information production as well as
providing local and global programs for the needs of
entrepreneurs, investors and the private sector.

Android Akademi
Android Academy

Türkiye Girişimcilik Vakfı ve Google Türkiye
ortaklığında ülkemizde teknoloji girişimlerinin
sayısının artırılması amacıyla Türk Hava Yolları,
General Mobile, BTK ve İTÜ ARI Teknokent destekleriyle
Türkiye’deki genç yazılımcıların, girişimcilerin ve
öğrencilerin Android programlama ve girişimcilik
eğitimleri aldıkları; yazılım ve girişimci mentorları ile
çalıştıkları Android Akademi Programımızın 20192020 yılları arasında ikincisini gerçekleştirdik.
Türkiye’nin her yerinden 411 takımın (1644 kişi)
başvurduğu programımıza 2 aşamalı seçim sürecimiz
olan başvuru formu ve online mülakat aşamalarının
ardından toplam 17 takım seçildi ve Android
Akademi’ye katılmaya hak kazandı. Katılımcılarımız
program boyunca belirlenen 5 alan olan eğitim, tarım,
siber güvenlik, afet ve Covid-19 özelinde eklediğimiz
sağlık konularında toplumsal problemleri çözmeyi
hedefleyen Android altyapılı mobil uygulamalar
geliştirdiler.

Kazanan takımlarımız;
Detbot: Markov zinciri algoritmasına dayalı, şeffaf
ve çevik bir yazılımla şirket çalışanlarını phishing
saldırılarına karşı koruyan bir uygulamadır.
CodeHome: Codehome, kodlama ve yazılım alanında
canlı ders almak isteyenlerle eğitmenleri bir araya
getiren ve sanal sınıf gibi inovatif özellikler sunan bir
pazar yeridir.
CoQuiz: CoQuiz, 8-18 yaş arası çocuk ve gençlerin sağlık okuryazarlık düzeyini artırmayı ve interaktif öğrenme süreçlerini eğlenceli hale getirmeyi
amaçlayan bir platformdur.

Geçtiğimiz yıl hayatımıza giren pandemi ile birlikte
Android Akademi programımızın tüm süreçlerini dijital
platformlara taşıyarak daha da kapsayıcı ve güçlü
bir şekilde eğitimlerimize devam ettik. Üniversitede
yazılım okuyan veya teknoloji konusunda kendine
güvenen girişimcilik ruhuna sahip katılımcılar
teknik eğitimler (kotlin ve flutter) aldılar ve
programın devamında 3 gün süren online girişimcilik
Bootcamp’ine katıldılar. Bootcamp kapsamında iş
modeli oluşturma, ürün-pazar uyumu, takım olmanın
dinamikleri gibi pek çok konuda eğitim aldılar;
ardından startup sunumu eğitimlerini tamamladılar.
Bootcamp sürecinde başlayan mentorluk çalışmaları
hala devam etmekte. Mart ayında Demo Day’de jüri
karşısında 8 finalist sunumlarını gerçekleştirirken
büyük jüride Tiko Kurucusu & GİRVAK Yönetim
Kurulu Başkanı Sina Afra, Google Türkiye Kamu
İlişkileri Direktörü Pelin Kuzey, General Mobile
Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, BTK
Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Mikro Yazılım
Kurucusu Alpaslan Tomuş ve THY Dijital İnovasyon
& Analitik Çözümler Başkanı Serdar Gürbüz yer aldı.
Jüri oylaması sonucu Rubi Games birinci olurken
CodeHome takımı ikinci ve Detbot takımı ise üçüncü
oldu. Kazanan ilk üç takım San Francisco ve İTÜ ARI
Teknokent’ten inkübasyon ödülünün sahibi oldu.
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Android Akademi

NEXT 2020

Android Academy

In partnership with The Turkish Entrepreneurship
Foundation and Google Turkey, young software
developers, entrepreneurs and students in Turkey
receive Android programming and entrepreneurship
trainings with the support of Turkish Airlines, General
Mobile, BTK and ITU ARI Teknokent in order to increase
the number of technology initiatives in our country;
Between 2019 and 2020, we carried out the second of
our Android Academy Program, where they work with
software and entrepreneur mentors.
A total of 17 teams were selected and qualified to
participate in Android Academy which was applied by
411 teams (1644 people) from all over Turkey after the
application form and online interview stages, which are
our 2-stage selection process. Our participants developed
mobile applications with Android infrastructure aimed
at solving social problems in education, agriculture,
cybersecurity, disaster and health issues.
With the pandemic that entered our lives last year, we
continued our trainings in an even more inclusive and
powerful way by bringing all the processes of our Android
Academy program to digital platforms. Participants who
studied software at the university or had a confident
entrepreneurial spirit in technology received technical
trainings (kotlin and flutter) and participated in a 3-days
online entrepreneurship Bootcamp. Within the scope of
Bootcamp, they were trained in many subjects such as
business model building, product-market compliance,
dynamics of teaming; then they completed their startup
presentation training. Mentoring that started during the
Bootcamp process is still ongoing. In March, 8 finalists
made their presentations in front of the grand jury
included Tiko Founder & Girvak Chairman Sina Afra,
Google Turkey Public Relations Director Pelin Kuzey,
General Mobile Chairman Sebahattin Yaman, BTK
President Ömer Abdullah Karagözoğlu, Micro Software
Founder Alpaslan Tomuş and THY Digital Innovation
& Analytical Solutions President Serdar Gürbüz. As a
result of the jury vote, Rubi Games came first, codehome
team came second and Detbot team came third. The
first three winning teams received San Francisco
entrepreneurship trip as well as an incubation program
participation from ITU ARI Teknokent.
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Our winning teams;
Detbot: An application that protects company employees from phishing attacks with transparent and agile
software based on markov chain algorithm.
CodeHome: Codehome is a marketplace that brings
together instructors with those who want to take live
lessons in coding and software and offers innovative
features such as virtual classrooms.
CoQuiz: CoQuiz is a platform that aims to increase the
level of health literacy of children and young people
between the ages of 8 and 18 and to make interactive
learning processes fun.

Amerikan Büyükelçiliği ve Zorlu Holding desteğiyle
Türkiye Girişimcilik Vakfı ve MEF Üniversitesi
ortaklığında 2020 yılında hayata geçirilen NEXT 2020,
Türkiye’de ilk defa eğitim teknolojileri ve girişimciliği
buluşturan program olma özelliğini taşıyor.
Eğitim teknolojileri ile ilgili çözüm önerileri olan ve
bunları iş fikri üreterek bir girişime dönüştürmek
isteyen tüm üniversite öğrencilerinin katılabileceği
NEXT 2020 ile İleri Teknolojiler, Özel İhtiyaçlar
Eğitimi, Yaşam Boyu Öğrenme ve ESTEAM ana
başlıkları altındaki sorunlara çözümler üretmeyi ve
bu alanlarda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.
Türkiye’nin her bölgesinden 342 takım (1044 kişi)
başvurusu aldığımız NEXT 2020 programımıza
pandemi dolayısıyla tüm süreçlerini dijital platformlara
taşıyarak devam ettik. Başvuru süreci sonrası seçilen
96 takım iki ay süren online girişimciye dönüş
platformuna dahil edildi. Bu platform ile birlikte iş
fikirlerini iş modeline dönüştürme fırsatı yakaladılar
ve temel girişimcilik yetkinliklerini uygulamalı
olarak kazandılar. Online eğitim süreci sonrası iş
modellerinin sunumlarını yapan takımlardan 15
tanesi Bootcamp’e katılmaya hak kazandı. Üç gün
boyunca online olarak gerçekleştirilen Bootcamp’te
ileri girişimcilik eğitimlerini tamamlayan takımlar
Demo Day’in yapılacağı EdTech Summit’e katılabilmek
için ön jüri sunumlarını gerçekleştirdiler.

Kasım ayında Amerikan Konsolosluğu’nu temsilen
kültür ateşesi Saad Bokhari, Vestel Venture genel
müdürü Metin Salt, Girişimcilik Vakfı genel müdürü
Mehru Aygül, MEF Üniversitesi rektör yardımcısı
Erhan Erkut’un katılımlarıyla YouTube üzerinden
canlı yayınladığımız EdTech Summit’i gerçekleştirdik.
EdTech Summit kapsamında yeni normalde
eğitimin geleceğini konuştuğumuz panelimizi,
Mektepp kurucularından Mehmet Furkan Polat’ın
moderasyonunu üstlendiği Kunduz App kurucusu
Başar Başaran’ın, Koda platformu başkan yardımcısı
Ömer Özkan’ın, Twin kurucu ortağı Asude Altıntaş’ın
ve eğitim yöneticisi ve yazar Burcu Aybat’ın
katılımlarıyla gerçekleştirdik.
Panel sonrası takımlar Vestel Ventures genel müdürü
Metin Salt, Enokta CEO’su Ahmet Hançer, Startup
Watch kurucusu Serkan Ünsal ve Figopara kurucusu
Koray Bahar ve Amerikan Konsolosluğu basın ve
halkla ilişkiler yöneticisi Deniz Gürsan’dan oluşan
büyük jüriye sunumlarını gerçekleştirdiler.
Demo Day sunumları sonrası CodeHome ekibi birinci
olurken, Kitapfy ekibi ikinci ve eBabil ekibi üçüncü
sırada yer aldı. Birinci ekip 15.000 TL para ödülü
kazandı; üç takımın tamamına inkübasyon desteği
sağlandı.

Amerikan Konsolosluğu’nu temsilen basın ve halkla
ilişkiler yöneticisi Deniz Gürsan, Eczacıbaşı Holding
girişimcilik ve inovasyon departman yöneticisi Burak
Yaman, Girişimcilik Vakfı genel müdürü Mehru Aygül,
Gooinn şirket kurucusu, girişimci Yavuz Çingitaş,
Minorpreneurs kurucusu ve girişimci İlker Elal’ın jüri
oluşturduğu ön jüriye sunumlarını yapan takımlardan
7 tanesi Demo Day’e katılmaya hak kazandı.

CodeHome: Codehome, kodlama ve yazılım alanında canlı ders almak
isteyenlerle eğitmenleri bir araya getiren ve sanal sınıf gibi inovatif
özellikler sunan bir pazar yeridir.
Kitapfy: İnsanların aradıkları kitapları bulabilecekleri, ihtiyacı olmayan
kitapları satabilecekleri, güvenilir bir uygulamadır.
eBabil: Özgün oyunlaştırma bileşenleri ve öğretim ilke yöntemleri ile
erken yaşta dil öğrenimini destekleyerek dil öğrenememe sorununa
somut bir çözüm getirmeyi hedefleyen bir platformdur.
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NEXT 2020

BiBolu

NEXT 2020, which was launched in 2020 in partnership
with the Turkish Entrepreneurship Foundation and MEF
University with the support of the American Embassy
and Zorlu Holding, is the first program in Turkey to
bring educational technologies and entrepreneurship
together.

In November, we held the EdTech Summit, which we
broadcast live on YouTube with the participation of
cultural attaché Saad Bokhari, Vestel Venture general
manager Metin Salt, Entrepreneurship Foundation
executive director Mehru Aygül, MEF University vicechancellor Erhan Erkut.

With NEXT 2020, which can be attended by all university
students who have solutions to educational technologies
and want to turn them into an initiative by producing
business ideas, we aim to produce solutions to the
problems under the headings of Advanced Technologies,
Special Needs Education, Lifelong Learning and ESTEAM
and to raise awareness in these areas.

Within the scope of the EdTech Summit, we held our
panel where we discussed the future of education in
the new normal with the participation of Kunduz App
founder Başar Başaran, Koda platform vice president
Omer Özkan, Twin co-founder Asude Altintas and
education manager and author Burcu Aybat, moderated
by Mehmet Furkan Polat, one of the founders of the
Mektepp.
After the panel, the teams presented to the grand jury
consisting of Metin Salt- general manager of Vestel
Ventures, Ahmet Hançer- CEO of Enokta, Serkan Ünsalfounder of Startup Watch, Koray Bahar- founder of
Figopara, and Deniz Gürsan- press and public relations
manager of the American Consulate.
After the Demo Day presentations, the CodeHome team
came first, while the Bookfy team was second and the
eBabil team was third. The first team won 15,000 TL
in prize money; Incubation support was provided to all
three teams.

We continued our NEXT 2020 program, where we
received 342 team (1044 people) applications from all
regions of Turkey, by moving all its processes to digital
platforms due to the pandemic. After the application
process, 96 selected teams were included in the twomonth online entrepreneurial training platform. With
this platform, they had the opportunity to transform
their business ideas into a business model and gained
their basic entrepreneurial competencies practically.
After the online training process, 15 of the teams
that presented their business models were eligible to
participate in Bootcamp. After completing advanced
entrepreneurship trainings at Bootcamp, which was
held online for three days, the teams made preliminary
jury presentations to participate in the EdTech Summit,
where Demo Day washeld. Deniz Gürsan, press and
public relations manager representing the American
Consulate, Burak Yaman, director of the entrepreneurship
and innovation department of Eczacıbasi Holding, Mehru
Aygül, managing director of the Entrepreneurship
Foundation, Gooinn company founder, entrepreneur
Yavuz Çingitaş, Minorpreneurs founder and entrepreneur
Ilker Elal were among preliminary jury who the teams
made their presentations to.
CodeHome: Codehome is a marketplace that brings together instructors
with those who want to take live lessons in coding and software and
offers innovative features such as virtual classrooms.

BiBolu Programı, Bolu Bağışçılar Vakfı (BBV) ve
Türkiye Girişimcilik Vakfı ortaklığında tasarlanan
Türk Filantropi Vakfı (TPF) desteğiyle Türkiye’de bir
ilk olma özelliği taşıyor. İlk defa bir şehir bazında
istihdamın artırılmasını ve girişimcilik ekosisteminin
oluşturulup yaygınlaştırılmasını amaçladığımız bu
projede gençlerin girişimcilik ile tanışıp kendilerini
gerçekleştirebilme cesaretiyle şehirlerinde bir
dönüşüm başlatmasını hedefleyerek çıktığımız bu
yolda birinci senemizi tamamladık.
On senelik bir süreci kapsayacak olan BiBolu Programı
ile bu yıl Online Fikir Yarışması, BiBolu Elçileri, İlham
Buluşmaları ve Networking Etkinliklerine yer vererek
farkındalık oluşturacak ve istihdamın artırılması
yönündeki ilk adımları attık.
Program kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz
online fikir yarışması için akıllı şehirler ve
sürdürülebilir çevrenin dijital dönüşümü başlığı
altında tarımsal, çevresel ve akıllı şehir planlama
çözümleri aradık. Bu alanlardaki çözüm önerilerini
sunan 159 kişiden seçilen 100 katılımcımız iki
ay süren online girişimciye dönüş eğitimini ve
mentorluklarını tamamlayarak iş fikirlerini iş
modeline dönüştürme fırsatı yakaladı. Bolu’da
girişimcilik kültürünü yaygınlaştırarak sahip olduğu
değerler ile birlikte uzun vadede şehrin kalkınmasına
katkı sağlayabileceğimize inanıyoruz.

BiBolu Programı’nı şehrin kendi gençleri ile birlikte
geliştirebileceğimize ve gençlerimize inancımız tam.
Bu nedenle Bolu’da yaşayan, şehrinin kalkınması için
çaba gösterme motivasyonu olan Bolu Bağışçıları
Vakfı ve Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın ortak bir
seçim süreciyle seçtiğimiz 20 kişiden oluşan bir
gençler topluluğu oluşturduk. Çeşitli atölyeler ve
workshoplar ile desteklediğimiz BiBolu elçilerinin
programımızdan aldıkları ilhamı Bolu’da girişimcilik
ruhunun yayılması için lise ve üniversite öğrencileri
ile ilham buluşmaları gerçekleştirerek topluma
yaymalarını hedefliyoruz.
Programın bir sonraki aşamasında Bolu’da
girişimcilik akademisi ve inovasyon test bölgesi
oluşturularak bir inovasyon merkezi kurulmasını
planlıyoruz. İlk yıldan edindiğimiz öğrenimler ile
programı her yıl geliştireceğiz. Bu 10 yıllık sürecin
sonunda Bolu’da girişimciliğin bir kariyer alternatifi
olarak algılanmasını ve iş fikri olan herkesin bu fikrini
geliştirebileceği, ilham alabileceği bir ortam, kaynak
ve ekosistem oluşturmayı amaçlıyoruz.

Kitapfy: It is a reliable application where people can find the books they
are looking for, sell books that they do not need.
eBabil: It is a platform that aims to provide a concrete solution to the
problem of not being able to learn languages by supporting language
learning at an early age with original gamification components and
teaching principle methods.
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BiBolu
Bibolu is the first program in Turkey which is with
the support of the Turkish Philanthropy Foundation
(TPF), designed in partnership with the Bolu Donors
Foundation (BBV) and the Turkish Entrepreneurship
Foundation. In this project, which we aimed to increase
employment on a city-by-city basis for the first time and
to create and expand the entrepreneurship ecosystem,
we completed our first year on this road by aiming to
start a transformation in their cities with the courage of
young people to meet entrepreneurship and actualize
their potentials.
With the BiBolu Program, which will cover a ten-year
period, we have taken the first steps to raise awareness
and increase employment by featuring Online Idea
Contest, BiBolu Ambassadors, Inspiration Meetings and
Networking Events this year.
Within the scope of the program, we searched for
agricultural, environmental and smart city planning
solutions under the heading of digital transformation
of smart cities and sustainable environment for the
first online idea contest we held this year. Our 100
participants, selected from 159 people who offered
solution proposals in these areas, had the opportunity
to transform their business ideas into a business model
by completing two months of online transforming to an
entrepreneur training and mentoring. We believe that
we can contribute to the development of the city in the
long term with its values by promoting entrepreneurship
culture in Bolu.

GBase Dijital
We have full faith in both our young people and we
can develop the BiBolu Program together with the
city’s own young people. For this reason, we have
created a community of 20 young people living in
Bolu, which we have chosen through a joint selection
process of the Bolu Donors Foundation and the Turkish
Entrepreneurship Foundation, which is the motivation to
strive for the development of the city. We aim to spread
the inspiration of BiBolu ambassadors, who we support
with various workshops, to spread the inspiration they
received from our program by holding inspirational
meetings with high school and university students to
spread the entrepreneurial spirit in Bolu.
In the next phase of the program, we plan to establish an
innovation center in Bolu by creating an entrepreneurship
academy and innovation testing zone. We will develop
the program every year with the learnings we have
gained from the first year. At the end of this 10-year
process, we aim to create an environment, resources
and ecosystem in Bolu where entrepreneurship is
perceived as a career alternative and anyone with a
business idea can develop and be inspired by this idea.

GBase Digital

GBase Dijital, Türkiye Girişimcilik Vakfı olarak İstanbul
Kalkınma Ajansı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
destekleri, Toplum Gönüllüleri Vakfı ortaklığı ve
Google’ın desteği ile Covid19 pandemisiyle mücadele
kapsamında tasarladığımız bütüncül bir gelişim
programıdır.
GBase Dijital kapsamında pandeminin etkilerinin
azaltılmasına yönelik dijital teknolojileri kullanarak
eğitimin devamlılığını sağlamayı, yenilikçi iş
modelleri geliştirmeyi, virüsün yayılımını önlemeye
yönelik kritik öneme sahip sosyal mesafeyi koruma
ve evde kalma tedbirlerinin sürdürülebilir bir
şekilde uygulanmasını sağlamayı hedefledik. Bu
kapsamda dijital okuryazarlık, sağlık okuryazarlığı,
psikososyal güçlenme, girişimcilik, İlham verme
alanlarında katılımcıları geliştirmeyi hedefledik.
Eğitimlerin tamamını YouTube üzerinden canlı olarak
gerçekleştirdik.
Dijital
Okuryazarlık
seanslarında
alanında
uzman eğitmenimiz ve Google Dijital Atölye ile
dijital okuryazarlığı yaygınlaştırmayı hedefledik.
Bu eğitimler sertifikalı olup katılımcıların yeni
dijital beceriler kazanmalarına veya kendilerini
geliştirmelerine olanak sağladı. Dijital Pazarlama’nın
temelleri, Online İşletmeniz için Dijital Varlıklarınızı
Yaratın, Müşterileriniz için Bulunabilir Olun, Online
Reklamlar, E-ticaret ve Yurtdışına Açılmak, Müşteri
Yolculuğu ve Müşterilerin Online Davranışları,
Ölçümleme ve İyileştirmeler, İş Yerinizdeki
Üretkenliği Artırın gibi alanlarda 8 adet interaktif
eğitim verilmiştir.
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile online sağlık
okuryazarlığı
eğitimleri
gerçekleştirdik.
Bu
eğitimler; katılımcılarının kişisel sağlığı ile ilgili bilgi,
farkındalık ve kontrol yeteneklerini artırmak ve bu
konuda sorumluluk almalarını ve karar süreçlerine
katılımlarını teşvik etmek amacıyla yapıldı. Sağlıklı
Çevre ve Yaşam Boyu Sağlık, Ruhen İyiliği Koruma,
Hijyen ve Özbakım, Sağlıklı Beslenme, Bilinçli İlaç
Kullanımı ve Doğru Bilgiye Ulaşma, Sağlık Hakları
alanında eğitimler verilmiştir.

Bu kapsamda Itır Erhart ile Pandemi Dönemi ve
Sonrasında Esneklik ve Dayanıklılık, Hande Akın
ve Fatih Dane ile Üretkenliğinizi Artıran Kaygı,
Orkun Özocak ile Belirsizlikle Baş Ederken Stresi
Yönetebilmek, Sema Demirkan ile İçsel Dayanıklılık,
Oğul Zengingönül ile Belirsizlikte Esneklik, Negatif
Mükemmeliyetçilik ve Yapısal Ertelemeciliğe Dair,
Lila Duygu Öğüt ile Amaç, Hayat Doyumu, Katkı,
Azra Betül Erdoğdu ile Özgün Kariyer Tasarımı ve
Eda Çarmıklı & Markus Letho Üstel İnsanlığa Geçiş
seanslarını gerçekleştirdik.
Girişimcilik seansları ile GBase Dijital kapsamında
COVID-19 pandemisi özelinde katılımcılar, problem
ve ihtiyaçları belirlemekten iş fikrini bulmaya ve
yatırımcı sunumu hazırlamaya kadar olan tüm
süreçlerde deneyim kazanmaları için bu alanı
tasarladık. Toplamda 13 adımdan oluşan programa
özel tasarlanan girişimciye dönüş platformu
aşamalarını tamamlayan takım ya da kişiler fikirlerini
halk oylaması ve jüriye sunarak ilk takım/kişi arasına
girmek için yarıştı. Kazanan 3 takıma iş modellerini
geliştirebilmeleri için gerek duydukları kurumsal
hizmetleri sağladık.
Bu modülümüz kapsamında 256 kişi/takım bir iş
fikri ile başvuru yaptı, gelen iş fikirlerinden 55 tanesi
olgunlaşarak iş modeline dönüştü. Yapılan elemeler
ile 55 iş modelinin 7 tanesi web sitemiz üzerinden
halk oylamasına sunuldu. Halk oylaması ve jüri
elemeleri ile 3 takım ödül almaya hak kazandı.

GBase Dijital programımız ile doğrudan
yaklaşık 1500 kişiye dokunduk, 18 M
kişiye ulaştık.

Psikososyal Güçlenme seanslarımız COVID-19
pandemisinden etkilenenlerin normal yaşamlarına
geri
dönmesi
sürecinde
psikolojik
olarak
güçlenmelerinin sağlanması amacıyla planlandı.
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GBase Dijital
GBase Digital
Kazanan takımlar;
KoyKirala: Kişilerin kullanmadığı eşyaları kitalayabildiği veya ihtiyaç
duyup satın almak istemediği ürünleri kiralayabileceği paylaşım
ekonomisine dayalı bir sistemdir.
Relaxive App : Ses analizi ile mutluluk durumunuzu algılayan rahatlamak
için alıştırmalar yapmanızı sağlayan mutluluk uygulamasıdır.
Weekiddo: 3-6 yaş arası okul öncesi çocukların gelişimine odaklanan
sosyal, güvenli bir oyunlaştırma platformudur.
Online ilham etkinliklerinde konuşmacılar girişimcilik
hikayelerini veya kişisel deneyimlerini bizlerle açık
olarak paylaşarak ilham verdiler.

GBase Dijital kapsamında programa özel olarak
davet ettiğimiz Erhan Erkut -MEF Üniversitesi Rektör
Yardımcısı - Yeni Dönem Kariyer Alternatiflerini
bizimle paylaştı, Mehru Aygül -Türkiye Girişimcilik
Vakfı Genel Müdürü - Sosyal Girişimcilik, Sosyal
Fayda Üzerine bir konuşma gerçekleştirdi, Umutcan
Duman - Evreka.Co Kurucu Ortağı - Birey ve şirket
boyutlarında dayanıklılıkdan bahsetti, Dani Benreytan
Sparkus Kurucusu - Pandemi Sonrası Kariyer
Trendlerinden bahsetti, Serdar Urçar - Comodik
CEO’su, yatırımcı - “Kariyerime Şimdi Başlasam”
konulu bir konuşma gerçekleştirdi ve Başak Sakarya
- Türkiye İş Bankası - Yeni dönem değişen kariyer
süreçlerinde dayanıklılık alanında ilham verici bir
sohbet gerçekleştirdi.

GBase Digital is a holistic development program that we
designed as the Turkish Entrepreneurship Foundation
within the scope of the fight against the Covid19
pandemic with the support of the Istanbul Development
Agency, the Ministry of Industry and Technology and
Google; and partnership of the Community Volunteers
Foundation.
Within the scope of GBase Digital, by using digital
technologies to mitigate the effects of the pandemic
we aimed to ensure the continuity of education, to
develop innovative business models, and to ensure
the sustainable implementation of staying-at-home
and maintaining social distancing that is critical to
prevent the spread of the virus. In this context, we
aimed to improve participants in the fields of digital
literacy, health literacy, psychosocial empowerment,
entrepreneurship and inspiration. We carried out all the
trainings live on YouTube.
In digital literacy sessions, we aimed to expand
digital literacy with our expert instructor and Google
Digital Workshop. These trainings are certified, allow
participants to acquire new digital skills or improve
themselves. There are 8 interactive trainings on the
basics of Digital Marketing, Create Your Digital Assets
for Your Online Business, Be Discoverable for Your
Customers, Online Ads, E-commerce and Expanding
Abroad, Customer Journey and Customers’ Online
Behavior, Measurement and Improvements, Increase
Productivity in Your Workplace.
We carried out online health literacy trainings with
the Community Volunteers Foundation (TOG). These
trainings are arranged in order to inform participants
about their personal health, to increase their awareness
and to encourage them to take responsibility and
participate in decision processes. Trainings have been
given in the field of Healthy Environment and Lifelong
Health, Mental Well-Being, Hygiene and Self-Care,
Healthy Eating, Conscious Drug Use and Access to
Accurate Information, and Health Rights.
Our Psychosocial Empowerment sessions were planned
to enable those affected by the COVID-19 pandemic to
become psychologically empowered in the process of
returning to their normal lives. In this context we carried
out sessions such as; Flexibility and Resilience with Itır
Erhart during and after the Pandemic Period, Anxiety
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In the scope of entrepreneurship sessions and GBase
Digital, we have designed this field for participants
to gain experience in all processes ranging from
identifying problems and needs to finding business
ideas and preparing investor presentations. The teams
or individuals who completed the entrepreneurial
training platform stages competed to be the first team/
person by submitting their ideas to the public vote and
jury. We provided the winning 3 teams the enterprise
services they needed to develop their business models.
Within the scope of this module, 256 people/teams
applied with a business idea, 55 of the incoming business
ideas matured and became a business model. With the
qualifiers, 7 of the 55 business models were submitted
to the public vote via our website. Three teams were
awarded with public votes and jury eliminations.
At online inspiration events, speakers inspired by
sharing their entrepreneurial stories or personal
experiences openly with us.
Erhan Erkut - Vice Rector of MEF University, who we
invited to the program within the scope of GBase Digital
- shared new term career alternatives with us, Mehru
Aygül - General Manager of Turkish Entrepreneurship
Foundation - gave a speech on Social Entrepreneurship,
Social Benefit; Umutcan Duman - co-founder of Evreka.
Co - talked about resilience in individual and company
dimensions; Dani Benreytan - founder of Sparkus talked about Post-Pandemic Career Trends, Serdar
Urçar - Comodik CEO, investor - gave a speech on “Let
Me Start My Career Now” and with Başak Sakarya Türkiye İş Bankası - we gave an inspirational speech on
Resilience in New era changing career process
With our GBase Digital program, we directly touched
about 1500 people and reached 18 M people.

Winning Teams;

KoyKirala: It is a system based on the sharing economy where people
can rent items they do not use or rent products that they do not want to
buy.
Relaxive App : It is a happiness application that allows you to practice
relaxation that detects your happiness situation with sound analysis.
Weekiddo: A social, secure gamification platform that focuses on the
development of preschoolers between the ages of 3 and 6.
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LiftUp

ÜNLÜ & Co

Girişimcilik Vakfı kurulduğu 2014’ten bu yana
ekosistem ile birlikte büyümenin önemine inanıyor.
Bugüne kadar gerek Fellow Programı’mızda
gerekse de diğer programlarımızda bize destek
olan mentorlarımız/gönüllülerimiz ile birlikte daha
da güçlendik ve etkimizi artırdık. Liftup Programı,
deneyim/bilgi ve maddi olarak destek veren
girişimcilik ekosisteminin ve iş dünyasının deneyimli
üyelerinden oluşan bir mentorluk/gönüllülük
programıdır.

Since its inception in 2014, the Entrepreneurship
Foundation believes in the importance of growing with
the ecosystem. To date, we have grown stronger and
increased our influence with our mentors/volunteers
who have supported us in both our Fellow Program
and other programs. Liftup Program is a mentoring/
volunteering program consisting of experienced
members of the entrepreneurship ecosystem and
business world who provide experience/knowledge and
financial support.

Programın amacı; GİRVAK’ın Fellow Programı ve
diğer programlarına dahil olan gençlerin ihtiyaçları
göz önüne alınarak girişimcilik ekosistemi ve iş
dünyasının deneyimli mentorlarıyla eşleştirerek,
ekosistemin
paylaşarak
büyümesine
zemin
sağlamak. Programımıza 2020 yılında başladık ve su
an bünyemizde 30’a yakın mentor bulunmakta ve her
geçen gün bu sayı artış göstermektedir.

The purpose of the program is; to provide the basis for the
growth of the ecosystem by sharing, through matching
it with experienced mentors of the entrepreneurship
ecosystem and business world; taking into account the
needs of the young people involved in Girvak’s Fellow
Program and other programs. We started our program
in 2020 and we currently have close to 30 mentors and
this number is increasing day by day.

Shell
Shell ile birlikte hem gençlerinin bakış açılarını ve vizyonlarını Shell’e aktarmak hem de Shell için geleceğin
istasyonlarını tasarlamak amacıyla Mart ayında yola çıktık. Temmuz ayı itibariyle fellow’larımız, Shell’in
süreçlerine katkı sağlamak amacıyla gruplara ayrılarak Dani Benreytan yönetiminde 8 workshop yaptılar.
Süreçte fellow ve alumni’larımız Shell çalışanları ile birebir çalışma imkanı bularak kendi vizyonlarını
aktarma ve Shell ekibini dinleme fırsatı yakaladı. Tüm sürecin sonunda fellow’larımız Shell için hayal ettikleri
geleceğin istasyonlarını tasarladılar. Ekim ayında tasarladıkları geleceğin istasyonlarını Shell Türkiye CEO’su
Emre Turanlı, Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra, Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru
Aygül’den oluşan büyük jüriye sundular. Seçilen iki fikir Shell tarafından hayata geçirilmek üzere gelecek
planlarında yerlerini aldı.
Together with Shell, we set out in March to transfer the
perspectives and visions of its young people to Shell
and to design the stations of the future for Shell. As of
July, our fellows were divided into groups to contribute
to Shell’s processes and held 8 workshops under Dani
Benreytan’s management. In the process, our fellows
and alumni had the opportunity to work one-on-one
with Shell employees, conveying their own visions and
listening to the Shell team. At the end of the whole
process, our Fellows designed the stations of the future
they dreamed of for Shell. In October, they presented
their future stations to a grand jury consisting of Shell
Turkey CEO Emre Turanlı, Entrepreneurship Foundation
Chairman Sina Afra and Entrepreneurship Foundation
General Manager Mehru Aygül. The two selected ideas
were included in the future plans to be implemented by
Shell.

Türkiye’nin lider yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi
ÜNLÜ & Co sürdürülebilir büyüme için toplumsal
cinsiyet eşitliğine dayalı ve daha fazla kadının
işgücüne katılımını destekleyen iş modellerine olan
inancıyla, kuruluşunun 20. yılında Türkiye Girişimcilik
Vakfı ile ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi
(KGA)’ni hayata geçirdi. 2016 yılındaki kuruluşundan
bu yana her yıl 20 kadın girişimciyi kabul eden ve
pandemi ile birlikte süreçlerini dijital platformlara
taşıyarak 2020 yılında bu sayıyı arttırarak yoluna
devam eden ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi
(KGA) ’nin beşincisi Ekim 2020’de başladı.

Turkey’s leading investment services and asset
management ÜNLÜ & Co has launched the ÜNLÜ & Co
Women Entrepreneurs Academy (KGA) with the Turkish
Entrepreneurship Foundation in the 20th year of its
establishment, with its belief in business models based
on gender equality and supporting the participation of
more women in the workforce for sustainable growth.
The fifth of the ÜNLÜ & Co Women Entrepreneurs
Academy (KGA), which has accepted 20 female
entrepreneurs every year since its establishment in
2016 and continued its path by increasing this number
in 2020 by moving its processes to digital platforms
with the pandemic, started in October 2020.

ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi ile kadın
girişimcileri desteklemek, deneyim paylaşımı
ve karşılıklı öğrenme alanları yaratarak, destek
mekanizması
oluşturmak
amaçlanmaktadır.
Akademiye katılan kadın girişimciler iş planı
oluşturma eğitiminden dijital pazarlamaya, nakit
yönetimi ve borç finansmanından yatırımcı sunumu
hazırlığına kadar bir girişimcinin ihtiyacı olan temel
konularda eğitimlerden geçmektedir. Eğitimler
mentorluk, işletme koçluğu programı, networking ve
yatırımcı buluşmaları ile desteklenmektedir.

ÜNLÜ & Co Academy of Women Entrepreneurs aims
to support female entrepreneurs, create areas of
experience sharing and mutual learning, and create a
support mechanism. From job plan creation training
to digital marketing, from cash management and debt
financing to investor presentation preparation, female
entrepreneurs who participate in the academy, undergo
trainings on the basics an entrepreneur needs. Trainings
are supported by mentoring, business coaching
program, networking and investor meetings.

Kadın girişimci akademisi 2021 yılında kuruluş yılı
olan 2016 yılındaki hedeflerine ulaşarak toplamda
100 mezun vermiş olacak.

In 2021, the Women Entrepreneur Academy will achieve
its goals of 2016, the year of its establishment, and will
give a total of 100 graduates.
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TSKB çalışanları ve GİRVAK fellow’ları ile birlikte
“Covid-19 & Dijitalizasyon” konusunda banka
süreçlerini iyileştirmek ve kurum içi girişimciliği
desteklemek amacıyla oldukça verimli bir Fikir
Atölyesi gerçekleştirdik.
TSKB çalışanlarına özel ilham konuşmaları serisi
tasarladık ve bu kapsamda ilk olarak Figopara
kurucusu Koray Bahar’ı ağırladık. Serimize Fazla
Gıda’nın kurucusu Olcay Silahlı ile devam ettik,
ardından da Adım Adım’ın kurucusu, sosyal
girişimci Itır Erhart’ı ağırlayarak kendisinden sosyal
girişimciliği dinledik. Katılımcıların sorularını da
cevaplayan konuşmacılarımız kendi girişimcilik
hikayelerini TSKB çalışanlarına aktardılar.
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Within the scope of TSKB Technology and
Entrepreneurship Platform, which we implemented
with our partner TSKB in 2018, we continued to produce
beautiful content in 2020. We had trend conversations
with our GİRVAK fellows and alumni where they shared
global trends with special sessions for TSKB employees.
Within the scope of this series of online activities that we
started in 2020, Ferhat Babacan conveyed the trend of
“Mobility and digitalization in the world with Covid-19”.
Dilan Tulan, one of our alumni, made a speech about
“Human and algorithm decision-making processes”.
Together with TSKB employees and GİRVAK Fellows, we
held a very efficient Idea Workshop about “Covid-19 &
Digitalization”, to improve bank processes and support
in-house entrepreneurship.
We designed a series of special inspirational speeches for
TSKB employees and in this context we hosted Figopara
founder Koray Bahar for the first time. We continued
our series with Olcay Silahlı, the founder of Fazla Gıda,
and then we listened to social entrepreneurship from
Itir Erhart, the founder of Adım Adım, who is a social
entrepreneur. Our speakers, who also answered
the questions of the participants, conveyed their
entrepreneurship stories to TSKBemployees.

Our Giveback Programs

2018’de ortağımız TSKB ile hayata geçirdiğimiz
TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu kapsamında
2020 yılında da birbirinden güzel içerikler üretmeye
devam ettik. GİRVAK fellow ve alumni’larımızla
TSKB çalışanlarına özel seanslar ile global trendleri
paylaştıkları trend sohbetleri gerçekleştirdik. 2020
yılında başladığımız bu online etkinlik serimiz
kapsamında Ferhat Babacan “Covid - 19 ile birlikte
dünyadaki mobilite ve dijitalizasyon” trendini
aktardı. Alumni’larımızdan Dilan Tulan ise “İnsan ve
algoritma karar verme süreçleri “ konulu bir sohbet
gerçekleştirdi.

GIVEBACK PROGRAMLARIMIZ

TSKB

Founders Pledge
Türkiye 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 %2’sini tercih ettikleri bir sivil
toplum kuruluşuna bağışlamayı vaat etmiş oluyor. 2019 senesinde GİRVAK aracılığıyla Founders Pledge’in
bir parçası olan Türk girişimcilerin sayısı 8 oldu.
The Turkish Entrepreneurship Foundation continues to work as the first and only business partner of Founders
Pledge in Turkey, which has led technology leaders to give back to the ecosystem now, not later. Entrepreneurs who
sign the Founders Pledge have pledged to donate at least 2% of their income to a non-governmental organization
of their choice after exiting their companies. In 2019, the number of Turkish entrepreneurs who were part of the
Founders Pledge through GIRVAK was 8.

Bayram Berkay Akçora, born in Tarsus in 1990,
graduated from METU Mechanical Engineering, delegate
of OneYoungWorld, founder of ConnectionRaiser and
Evreka, musician, dedicated to development, innovation,
beauty is a young entrepreneur who believes that
the purpose of his life is to create a better world with
technology and innovation.

We imagined that Berkay’s name, which always inspired
us and its surroundings with its dreams, excitement,
different ideas, “make it happen” perspective, day and
night work energy, also touched young entrepreneurs.
We wanted to give a water of life to this land of many
Berkays.

Scholarship Funds We Started

We thought that this scholarship fund was the right
thing to do in order to share Berkay’s perspective,
which inspired everyone he touched in his short life,
his motivation to pursue all his dreams without fear, his
clear vision that he could learn from everyone at any
moment, with young entrepreneur candidates, and to
keep his dream alive. As the Turkish Entrepreneurship
Foundation, Evreka.co that Berkay was the co-founder
of symbolize a new life for Berkay and keep his name
alive; we, as the rest of us, have launched a scholarship
fund so that we can continue to be inspired by him. We
are confident that this fund will support young people
who have a dream and a passion to go away.

Berkay Akçora Burs Fonu | Berkay Akçora Scholarship Fund

Can Dörtkardeşler Burs Fonu | Can Dörtkardeşler Scholarship Fund

Bayram Berkay Akçora, 1990 Tarsus Doğumlu,
ODTÜ Makine Mühendisliği mezunu, OneYoungWorld
delegesi, ConnectionRaiser ve Evreka’nın kurucusu,
müzisyen, kendisini gelişmeye, inovasyona, güzelliğe
adamış, fahri GİRVAK fellow’u, hayata geliş amacının
teknoloji ve inovasyon ile daha iyi bir dünya yaratmak
olduğuna inanan bir genç girişimcidir.

Can’ımız için,

Founders Pledge sözleşmesini imzalayan girişimciler:

Entrepreneurs that signed the Founders Pledge
Sina Afra, Yomi Kastro, Hakan Baş, Efe Kethüda, Umutcan Duman, Hasan Zafer Elcik, Eray Erdoğan, Sinan Zabunoğlu.

Başlattığımız Burs Fonları

Kısa hayatında dokunduğu herkese ilham olan
Berkay’ın bakış açısını, maviden yeşile tüm hayallerinin
peşinden korkusuzca koşma motivasyonunu, her an,
herkesten bir şeyler öğrenebilecek açık vizyonunu
genç girişimci adaylarıyla paylaşmak, bir nebze
olsun kendisinin de hayalini yaşatmak adına bu
burs fonunun en doğru şey olduğunu düşündük.
Türkiye Girişimcilik Vakfı olarak Berkay’ın kurucu
ortağı olduğu Evreka.co ile Berkay için yeni bir hayatı
simgelesin, adını yaşatsın; geride kalanlar olarak
bizler ondan ilham almaya devam edelim diye bir
burs fonu başlattık. Bu fonun uzaklara gitme hayali
ve tutkusu olan gençlere desteği olacağına eminiz.
Hayalleriyle, heyecanıyla, farklı fikirleriyle, “oldurma”
bakış açısıyla, gece gündüz çalışma enerjisiyle bize
ve çevresine her zaman ilham veren Berkay’ın adının
genç girişimcilere de dokunduğunu hayal ettik. Nice
Berkayların olduğu bu topraklara bir can suyu da biz
verelim istedik.
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2015 fellow’larımızdan, parlak bir girişimci, sadık
bir dost ve eşsiz bir ilham veren, Can’ımızı 14 Kasım
2020’de elim bir trafik kazası sonucunda kaybettik.

Can gibi daha çok gencin desteklenmesi için siz de bu
fona katkı vermek isterseniz, info@girisimcilikvakfi.
org adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

Can sadece bir fellow, alumni değil, aynı zamanda
hem GİRVAK’ı hem de girişimcilik ekosistemine
katılmak isteyen gençlere ilham kaynağı olan genç
bir liderdi. Gençlerle olabileceği her alanda aktif olan,
geri vermek için hayaller kuran biriydi. Can daha 27
yaşında 3 girişimde bulunmuştu. Üniversitesinin ilk
senesinde bir moda danışmanlığı şirketi kurmuş,
Otsimo isimli sosyal girişimin ortağı olmuştu ve son
4 yılı aşkın süredir de kurucusu olduğu Udentify’ın
başında bulunuyordu.
2020’ de Fortune dergisinin “40 yaş altı 40” listesine
seçilmişti. Voleybolu, arkadaşlarını, ailesini ve
ülkesini çok severdi.
En büyük hayallerinden biri içindeki geri verme
inancıyla, kendisi gibi gençlere destek vermekti.
Bizler, onun bu hayalini merkeze alarak bir burs fonu
oluşturduk.
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Can Dörtkardeşler Burs Fonu | Can Dörtkardeşler Scholarship Fund
For our Can,
From our 2015 fellows, a brilliant entrepreneur, a loyal
friend and a unique inspiration, we lost our Can in a car
accident on November 14, 2020.

In 2020, he was named to Fortune magazine’s “Under40s” list. He loved volleyball, his friends, his family and
his country.

Can was not only a fellow, alumni, but also a young
leader who inspired both GİRVAK and young people
who wanted to join the entrepreneurial ecosystem. He
was active in every field he could be with young people,
dreaming of giving back. Can made three attempts at
the age of 27. In her first year of university, he founded
a fashion consultancy company, became a partner of
a social enterprise called Otsimo and was the head
of Udentify, which he was the founder of for the last 4
years.

One of his greatest dreams was to support young people
like himself with the belief in giving back. We have
created a scholarship fund that centers on his dream.
With this scholarship fund, we want more young people
to live Can’s vision and take over the flag from him,
which means a lot to us.
If you would like to contribute to this fund to support
more young people like Can, you can contact us at our
info@girisimcilikvakfi.org address.

Ziya Boyacıgiller Fonu | Ziya Boyacıgiller Fund
Ziya Boyacıgiller’in eşi, Sabancı Üniversitesi Yönetim
Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nakiye
Boyacıgiller ve ailesi tarafından Türk Filantropi
Fonları aracılığıyla oluşturulan fon, Girişimcilik
Vakfı’nın düzenlediği Fellow 2015 Programı’na
katılmaya hak kazanan 2 başarılı girişimci adayının
bir yıllık bursunu karşılayacak.

The fund, created by Ziya Boyacıgiller’s wife, Sabancı
University Faculty of Management Sciences Professor
Prof. Dr. Nakiye Boyacıgiller and her family through
Turkish Philanthropy Funds, will welcome a one-year
scholarship for 2 successful entrepreneur candidates
who have qualified to participate in the Fellow 2015.
Program organized by the Entrepreneurship Foundation.
“This fund, which was created with the great
contributions of the Boyacıgiller family to immortalize
the name of our big brother Ziya, (who exemplifies us
in the entrepreneurial world with his creativity, modesty
and generosity and who is in all our hearts) and to support
young people who have tendency to entrepreneurship
and are interested, on the first anniversary of his death.
this fund will open the doors of a whole new world to
a young entrepreneur. Ziya Boyacıgiller, who has been
aware of the values from the very beginning such as
employment, technology, prestige and investment that
are brought to the country by a successful initiative, will
continue to inspire the next generation of entrepreneurs
via this fund (just as he did with us in his time as our
opinion leader) who are eligible to participate in the
Fellow Program and help the entrepreneurship to find a
place in Turkey’s social values as a value.
You can e-mail our info@girisimcilikvakfi.org address to
get more information and donate.

“Girişimcilik dünyasında yaratıcılığı, mütevazılığı
ve cömertliğiyle bize örnek olan ve hepimizin
gönlünde taht kuran Ziya Ağabeyimizin adını
ölümsüzleştirmek ve girişimciliğe yatkın ve ilgili
olan gençlere destek olmak için Boyacıgiller ailesinin
büyük katkılarıyla oluşturulan bu fon, aramızdan
ayrılışının birinci yıldönümünde genç bir girişimciye
yepyeni bir dünyanın kapılarını aralayacak. Başarılı
bir girişimin ülkeye kazandırdığı istihdam, teknoloji,
prestij ve yatırım gibi değerlerin en başından beri
farkında olan Ziya Boyacıgiller, bu fon sayesinde,
fikir önderimiz olarak zamanında bize yaptığı gibi,
Fellow Programı’na katılmaya hak kazanan gelecek
nesil girişimcilere de ilham vermeye devam edecek
ve Türkiye’nin toplumsal değerlerinde girişimciliğin
bir değer olarak yer bulmasına yardım edecek.
Daha fazla bilgi almak ve bağış yapmak için info@
girisimcilikvakfi.org adresimize e-mail atabilirsiniz.
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Girişimcilik potansiyeli olan gençlere destek olmak ve “Giveback” kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla
fellow’ların, girişimcilerin, iş ve sanat dünyasından önemli isimlerin katılımıyla dördüncü Giveback Gala’mızı
gerçekleştirdik. 26 Şubat 2020’de Raffles İstanbul’da düzenlediğimiz galaya 650 kişi katıldı.
Girişimciliği ve geri vermeyi kutladığımız Giveback Gala bu yıl Google Türkiye ve ZES destekleriyle gerçekleşti.
Gecenin onur konuğu olan elektrikli spor araba Mark Zero’nun yaratıcısı Toni Piech, konuşmalarıyla
katılımcılara ve bizlere ilham verdi. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır geceye katılarak
girişimcilik ekosisteminin ülkenin kalkınmasında oynadığı önemi vurguladı.
In order to support young people with entrepreneurial potential and to promote the “Giveback” culture, we held our
fourth Giveback Gala with the participation of fellows, entrepreneurs, and important figures from the business and
art worlds. On February 26, 2020, 650 people attended the gala in Raffles Istanbul.

Giveback Gala

GIVEBACK GALA

The Giveback Gala, which celebrates entrepreneurship and giving back, took place this year with the support of
Google Turkey and ZES. Toni Piech, creator of the electric sports car Mark Zero, who was the guest of honor of the
night, inspired the participants and us with his speech. In addition, Deputy Minister of Technology and Industry Fatih
Kacır attended the event and emphasized the importance of the entrepreneurship ecosystem in the development
of the country.
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Medyada GİRVAK

Entrepreneurship Foundation on Media
Girişimle.com | Girişimle.com
1000’den fazla içeriğin yer aldığı blogumuz
Girisimle.com, kuruluşundan bu yana girişimcilik
ekosistemine içerikler üretiyor. Fellow’larımız ile
röportajlar, ekosistem etkinliklerinin fellow’ların
gözünden değerlendirmeleri, ilham ve bilgi veren
içerikler ile çevirilerin bulunduğu blogumuzu
www.girisimle.com adresinden ziyaret edebilirsiniz.

Our blog Girisimle.com, which contains more than
a thousand content texts, has been producing
content for the entrepreneurship ecosystem since
its establishment. You can visit our blog at www.
girisimle.com, which includes interviews with our
fellows, evaluations of ecosystem activities from
the perspective of fellows, inspiring and informative
content, and translations.

YouTube Kanalımız- Türkiye Girişimcilik Vakfı | Our YouTube Channel
Ana iletişim mecralarımızdan biri olan YouTube
kanalımızda etkinliklerimize, programlarımıza,
fellow’larımız ile ilgili geniş bilgiye ve başvuru
süreçlerimizde çekilen fellow videolarımıza yer
veriyoruz.

Our YouTube channel, which is one of our main communication channels, includes our activities, programs, extensive information about our fellows and
fellow videos taken in our application processes.

Communication

İLETİŞİM

E-Bülten | E-Bulletin
Türkiye Girişimcilik Vakfı olarak gerçekleştirdiğimiz
faaliyetleri duyurmak üzere yayımladığımız aylık
e-bültenlerin yanı sıra her hafta cuma günleri
ekosistemden haberlere yer verdiğimiz duyuru
e-bültenleri yayınlıyoruz. Bültenlerimize üye olmak
için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

As The Entrepreneurship Foundation of Turkey,
we publish monthly e-bulletins to announce our
activities, as well as announcement e-bulletins that
we report from the ecosystem on Fridays every
week. You can visit our website to subscribe to our
newsletters.
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Basın bülteni
Press Release
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Ekosistemimiz
Our Ecosystem

Türkiye Girişimcilik Vakfı olarak girişimcilik ekosistemi paydaşlarının değerli destekleriyle her sene daha
da büyüyoruz. GİRVAK’ın birçok program ve faaliyetine destek veren, kendi alanlarında öncü kurumlara çok
teşekkür ediyoruz.

Our Sponsors
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SPONSORLARIMIZ

As The Turkish Entrepreneurship Foundation, we grow every year with the valuable support of entrepreneurship
ecosystem stakeholders. We would like to thank the leading institutions in their fields who support many programs and activities of GİRVAK.

SPONSORLARIMIZIN GÖZÜNDEN
Through The Eyes of Our Sponsors

Türkiye İş Bankası
Ana destekçimiz Türkiye İş Bankası ile 2019 yılından
beri girişimciliği genç yaşlarda cesaretlendirmek
adına birlikte çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bizleri
bir araya getiren işbirliğinin temelinde, ülkemizde
girişimciliğin gelişimine katkı sağlamak adına sahip
olduğumuz ortak değerler yer alıyor. Girişimcilik
ruhunun daha genç yaşlardan geliştirilip, gençleri
bu yolda cesaretlendirmenin geleceğimiz açısından
önemine inanarak, Ana destekçimiz Türkiye İş
Bankası ile ortak faaliyetlerde bulunuyoruz.

Since 2019, we have been working together with our
main supporter, Is Bank, to encourage entrepreneurship
at a young age. At the heart of the cooperation that brings
us together are the common values we have in order
to contribute to the development of entrepreneurship
in our country. We are engaged in joint activities
with our main supporter, Is Bank, believing that the
entrepreneurial spirit is developed from a younger
age and that encouraging young people in this way is
important for our future.

Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın TSKB ile yürüttüğü, 3
Mart 2020’de gerçekleşen Teknoloji ve Girişimcilik
Platformu Etkinliği’nde İş Bankası Girişimcilik
Birim Müdürü Emre Ölçer’in yöneticiliğinde, Workup
Girişimcilik Programı mezunlarından Userguiding ve
Alivex girişimlerinin kurucu ortaklarının katıldığı bir
panel düzenlenmiştir.

At the Technology and Entrepreneurship Platform Event
conducted by the Turkish Entrepreneurship Foundation
with TSKB, which took place on March 3, 2020, a panel
was organized which was moderated by Emre Ölçer- Is
Bank Entrepreneurship Unit Manager, and attended by
the co-founders of the Userguiding and Alivex initiatives
from the graduates of the Workup Entrepreneurship
Program.

Workup YouTube kanalından canlı yayınlanan ilham
etkinliklerinde Sina Afra, Alemşah Öztürk ve Yomi
Kastro konuk edilmiştir. GİRVAK fellow’larının kurucu
ortak olduğu E-playout ve Plastic Move ekipleri
Workup Girişimcilik Programı’nın 7.dönemine dahil
edilirken yeni dönem FellowUp toplantılarına ekip
olarak katılım sağlanmıştır.
Türkiye Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina
Afra’nın moderatörlüğünde 30 Eylül’de gerçekleşen
GTalks canlı yayın etkinliğinde Türkiye İş Bankası
Genel Müdürü Adnan Bali konuk edilmiş, İş Bankası
ve girişimcilik üzerine bir yayın gerçekleştirilmiştir.
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Sina Afra, Alemşah Öztürk and Yomi Kastro were hosted
in the inspirational events, which were broadcast live
on the Workup YouTube channel. The E-playout and
Plastic Move teams, co-founded by GİRVAK fellows,
were included in the 7th semester of the Workup
Entrepreneurship Program and participated in the new
era FellowUp meetings as a team.
General Manager Adnan Bali was hosted at the GTalks
live broadcast event on September 30th, moderated
by Sina Afra, Chairman of the Board of Directors of the
Turkish Entrepreneurship Foundation, and a broadcast
on Türkiye İş Bankası and entrepreneurship was held.

Türkiye Girişimcilik Vakfı ortaklığı ile 9 Kasım 2020’de
gerçekleşen ve globalde yürütülen Cherie Blair
Foundation programına Workup Girişimcilik Programı
7. dönem girişimlerinden Ingosa girişiminin kurucu
ortağı Gökçe Duman katılım sağlamıştır.
Yaptığımız bu ortak çalışmalar sadece girişimcilik
boyutu ile sınırlı kalmayıp, Kasım 2020’de gençlik
bankacılığına yönelik ürün ve hizmetler geliştirme
konusunda
çalışmalara
başlanmış
Türkiye
Girişimcilik Vakfı Fellowları, İş Bankası MasterClass
Dijital Gelişim Programı öğrencileri ve Future Hub
Gelişim Programı temsilcisi olan gençler ile İş
Bankası’nın genç çalışanlarından seçilen Maximum
Genç Danışma Kurulu üyeleri, 18-25 yaş arasındaki
gençlerin sesi olmak üzere çalışmalar yürütmeye
başlamıştır.
2020 yılını kapatırken gençlere ilham vermesi
amacıyla gençlerin başarı hikayelerini anlattığı
“Hikayesi Olan Gençler” isimli beş serilik sosyal
medya projesi hayata geçirilmiştir. Türkiye
Girişimcilik Vakfı fellow’larından, Doğan Turan’ın
uçma korkusu olmasına rağmen Glocalzone’u
nasıl kurduğunu, Zafer Elçik Otisimo ile 350 binin
üzerinde otizmli çocuğun hayatını nasıl değiştirdiğini,
Muhammed Gültekin’in en büyük imkansızlığı nasıl
fırsata çevirdiğini, Şevval Karadağ’ın tıp ile girişim
dünyasını nasıl birleştirdiğini, Melike Kılıç’ın ise
kelimelerin dünyayı nasıl değiştirebildiğini anlattığı
seri Maximum Genç sosyal medya hesaplarında
yayınlanmıştır.

Gökçe Duman, co-founder of the Ingosa initiative, one of
the 7th term initiatives of the Workup Entrepreneurship
Program, participated in the Cherie Blair Foundation
program, which took place on November 9, 2020 and
was carried out globally in partnership with the Turkish
Entrepreneurship Foundation.
These joint efforts are not limited with the
entrepreneurship dimension, but also in November 2020,
Turkish Entrepreneurship Foundation fellows, Türkiye
İş Bankası MasterClass Digital Development Program
students and young people who are representatives of
the Future Hub Development Program and Maximum
young advisory board members selected from the
young employees of Türkiye İş Bankası have started to
carry out studies as the voice of young people between
the ages of 18 and 25.
As 2020 comes to an end, a social media project of
five series called “Young People with a Story”, in which
young people tell their success stories, has been created
in order to inspire young people. How Doğan Turan, a
fellow of the Turkish Entrepreneurship Foundation,
founded Glocalzone despite his fear of flying, how Zafer
Elçik Otisimo changed the lives of over 350 thousand
children with autism, how Muhammed Gültekin turned
the greatest impossibility into an opportunity, how
Şevval Karadağ combined the worlds of medicine and
entrepreneurship, and the video of Melike Kılıç explaining
how words can change the world, was published on
Maximum Genç social media accounts.
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TSKB
Dünyanın hızlı değişimine ayak uydurmak, yeni iş yapış
şekilleri ve yenilikçi bakış açıları geliştirmek amacıyla
2018 yılında Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) iş
birliğinde TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu
kurulmuştur. Platformun devamı olarak, 2020 Mart
ayında TSKB çalışanlarının, melek yatırımcıların,
girişimcilerin ve GİRVAK temsilcilerinin katılım
gösterdiği Girişimcilik Günü gerçekleştirilmiştir.
TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu kapsamında
düzenlenen ilham veren konuşmalar serisinde, 2020
yılında üç girişimci ağırlanmış, GİRVAK fellow’ları
tarafından iki trend sohbeti yapılmıştır.
Kurum içi girişimciliğe ilgi duyan banka çalışanlarının
uzman bankacılık deneyimi ile Girişimcilik Vakfı
temsilcilerinin girişimcilik ruhu ve heyecanı Covid-19
ve Dijitalleşme başlığı kapsamında gerçekleştirilen
Fikir Atölyesi’nde bir araya gelmiştir. Çalışma
grupları tespit ettikleri problemler üzerine fikir
geliştirmişlerdir.
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ÜNLÜ & Co
TSKB Technology and Entrepreneurship Platform
was established in cooperation with The Turkish
Entrepreneurship Foundation (GİRVAK) in 2018 in
order to keep up with the rapid change of the world
and to develop innovative perspectives and new ways
of doing business. As a continuation of the platform,
Entrepreneurship Day was held in March 2020 with
the participation of TSKB employees, angel investors,
entrepreneurs and GİRVAK representatives.
In the series of inspiring speeches organized within
the scope of TSKB Technology and Entrepreneurship
Platform, three entrepreneurs were hosted in 2020 and
two trend conversations were held by GİRVAK fellows.
The expert banking experience of bank employees
interested in in-house entrepreneurship and
the entrepreneurial spirit and excitement of the
representatives of the Entrepreneurship Foundation
came together in the Idea Workshop held within the
scope of Covid-19 and Digitalization. Working groups
have developed ideas on the problems they have
identified

Türkiye’nin öncü yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi
grubu ÜNLÜ & Co sürdürülebilir büyüme için toplumsal
cinsiyet eşitliğine dayalı ve daha fazla kadının
işgücüne katılımını destekleyen iş modellerine olan
inancıyla, kuruluşunun 20. yılında Türkiye Girişimcilik
Vakfı ve Endeavor Türkiye işbirliği ile ÜNLÜ & Co
Kadın Girişimciler Akademisi (KGA)’ni hayata geçirdi.
2016 yılındaki kuruluşundan bu yana her yıl 20 kadın
girişimciyi kabul eden ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler
Akademisi (KGA)’nin beşinci dönemi Kasım 2020’de
başladı.

Turkey’s leading investment services and asset
management group ÜNLÜ & Co has launched the
ÜNLÜ & Co Women Entrepreneurs Academy (KGA)
in cooperation with the Turkish Entrepreneurship
Foundation and Endeavor Turkey in the 20th year of
its founding, with its belief in business models based
on gender equality and supporting the participation of
more women in the workforce for sustainable growth.
The fifth Term of the ÜNLÜ & Co Academy of Women
Entrepreneurs (KGA), which has accepted 20 female
entrepreneurs every year since its establishment in
2016, began in November 2020.

ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi ile kadın
girişimcileri desteklemek, deneyim paylaşımı
ve karşılıklı öğrenme alanları yaratarak, destek
mekanizması
oluşturmak
amaçlanmaktadır.
Akademiye katılan kadın girişimciler iş planı
oluşturma eğitiminden dijital pazarlamaya, nakit
yönetimi ve borç finansmanından yatırımcı sunumuna
hazırlığa kadar bir girişimcinin ihtiyacı olan temel
konularda eğitimlerden geçmektedir. Eğitimler
mentorluk, işletme koçluğu programı, networking ve
yatırımcı buluşmaları ile desteklenmektedir.

With ÜNLÜ & Co Academy of Women Entrepreneurs, it
is aimed to support female entrepreneurs, create areas
of experience sharing and mutual learning, and create
a support mechanism. From job plan creation training
to digital marketing, from cash management and debt
financing to investor presentation preparation, female
entrepreneurs who participate in the academy undergo
training on the basics an entrepreneur needs. Trainings
are supported by mentoring, business coaching
program, networking and investor meetings.

5 yılda 100 mezun vermeyi amaçlayan akademiden
2020 yılı itibariyle 12 GİRVAK fellow’u mezun
olmuştur. 2 alumni de programa devam etmektedir.
ÜNLÜ & Co, 2014 yılından bu yana Girişimcilik Vakfı’nı
desteklemektedir.

As of 2020, 12 GİRVAK fellows graduated from the
academy, which aims to provide 100 graduates in 5
years. 2 alumni continue the program. ÜNLÜ & Co has
been supporting the Entrepreneurship Foundation since
2014.
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Allianz
Allianz Türkiye olarak yeni nesil sigortacılığın
öncülüğünü yapma vizyonumuzla çalışıyor ve
geleceğin Allianz’ını dijitalizasyonla inşa ediyoruz.
Bu bakış açısıyla inovasyon gündemimizin ilk
sıralarındaki yerini koruyor. İnovasyonun, teknolojinin
ve girişimcilik kültürünün dünyayı daha iyi bir yere
dönüştüreceğine inanıyoruz. Girişimcilik kültürü, yeni
nesil iş modelleri demek, gençlik demek. En seçkin
eğitimleri almış, en önemli inovasyon disiplinleri
ile yakından tanışmış, girişimciliği pratik etmiş özel
bir gençlik grubunun GİRVAK çatısı altında bizimle
işbirliği yapması, bizim için çok değerli. Ayrıca,
GİRVAK ile olan işbirliğimiz, kurum ve öğrenciler
arasında sinerji yaratmak için önemli bir fırsat.
Allianz gibi köklü bir kurumun dönüşüm yolculuğuna
tanıklık eden, destek veren GİRVAK’lı gençler ayrıca
Allianz ile daha yakından tanışma fırsatlarını da
yakalıyor.

Shell
As Allianz Turkey, we are working with our vision
of pioneering the next generation of insurance and
building the Allianz of the future with digitalization.
From this point of view, innovation remains at the top
of our agenda. We believe that innovation, technology
and entrepreneurial culture will make the world a
better place. Entrepreneurship culture means the next
generation of business models, youth. It is very valuable
for us that a special youth group that has received
the most distinguished trainings, met closely with the
most important innovation disciplines and practiced
entrepreneurship cooperates with us under the roof
of GİRVAK. In addition, our cooperation with GİRVAK is
an important opportunity to create synergy between
institutions and students. Young people from GİRVAK
who witness and support the transformation journey of
a well-established institution such as Allianz also get to
know Allianz more closely.
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Girişimcilik ekosisteminin gelişmesi ve bu alanda
emek veren gençlerimizin desteklenmesinin,
ülkemizin ekonomisine ve rekabet gücüne katkı
sağlayacağına olan inancımız tam.
As a company that has always attached importance
to innovation and technology, we are very happy to
cooperate with the Entrepreneurship Foundation, which
has made great efforts to promote entrepreneurship
culture in Turkey, and to listen to the ideas of young
people full of innovation and creativity.
We believe that the development of the entrepreneurship
ecosystem and the support of our young people
working in this field will contribute to the economy and
competitiveness of our country.

Google
İnovasyonu ve girişimciliği ilk günden itibaren
DNA’sında barındıran Google olarak, Türkiye’nin
girişimcilik ekosisteminin büyümesine katkıda
bulunmak amacıyla birçok program yürütüyoruz. Bu
programlar aracılığıyla bugüne kadar yüz binlerce
gence ulaşmış bulunmaktayız. Kuruluşundan bu
yana destek verdiğimiz ve bugüne kadar birlikte
birçok programı başarıyla hayata geçirdiğimiz
GİRVAK’ın ülkemizdeki girişim ekosisteminin ve
girişimcilik kültürünün gelişiminde çok değerli bir rol
üstlendiğine inanıyoruz. Dijital dönüşüm ve teknoloji
odaklı girişimciliğin önemi tüm dünyada özellikle
son dönemde çok daha iyi anlaşılıyor, nitelikli ve
uzun soluklu eğitim programları ise bu alandaki
potansiyeli değerlendirmede büyük önem taşıyor.
Gençlere sunulan girişimcilik eğitimlerinin sosyal
gelişimden ekonomiye, hayatın her alanındaki verimli
sonuçlarını ve somut yansımalarını görmekten
mutluluk duyuyoruz. Girişimcilik ekosisteminin
sağlıklı bir şekilde gelişmesine, genç girişimcilerin
imza attığı başarı hikayelerinin daha da çoğalmasına
katkıda bulunmak amacıyla GİRVAK’a olan
desteğimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra
da sürdüreceğiz.

İnovasyona ve teknolojiye her zaman önem veren
bir şirket olarak, Türkiye’de girişimcilik kültürünün
yaygınlaşması için büyük çaba sarf eden Girişimcilik
Vakfı ile işbirliği yapmaktan ve gençlerin inovasyon
ve yaratıcılık dolu fikirlerini dinlemekten büyük keyif
ve mutluluk duyuyoruz.

As Google, which incorporates innovation and
entrepreneurship in its DNA from day one, we carry
out many programs to contribute to the growth of
Turkey’s entrepreneurship ecosystem. Through these
programs, we have reached hundreds of thousands of
young people to date. We believe that GİRVAK, which
we have supported since its establishment and has
successfully implemented many programs together to
date, plays a very valuable role in the development of
the enterprise ecosystem and entrepreneurial culture
in our country. The importance of digital transformation
and technology-oriented entrepreneurship is well
understood all over the world, especially recently;
qualified and long-term education programs are great
importance in assessing the potential in this field. We are
happy to see the fruitful results and concrete reflections
of entrepreneurship trainings offered to young people
in all areas of life, from social development to the
economy. We will continue our support for Girvak as we
have done so far in order to contribute to the healthy
development of the entrepreneurship ecosystem and
the further increasement of success stories signed by
young entrepreneurs.
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Türkiye Girişimcilik Vakfı olarak eşsiz programlarımızı ve deneyimimizi yaygınlaştırmaya,
benzer işler yapan kurumlar ile işbirliği yaparak öğrenmeye ve uluslararası ekosistemde
faaliyet göstermeye devam ediyoruz.
As the Turkish Entrepreneurship Foundation, we continue to expand our unique programs and
experience, learn by cooperating with similar institutions and operate in the international
ecosystem.

Cherie Blair
Foundation

Our Collaborations

İŞBİRLİKLERİMİZ

Cherie Blair’in kurucusu olduğu Cherie 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 yılından beri Türkiye Girişimcilik
Vakfı ile çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın aday
gösterdiği toplam 38 kadın girişimci, Türkiye’den bu global ağa ve programa dahil
oldu. 2019’da seçilen girişimcilerin mentorluk seansları Kasım 2019’da resmi olarak
başladı ve 2020 yılında Türkiye’den 6 kadın girişimci daha seçilerek şimdiye kadar
toplam 44 kadın girişimci ağa dahil olmuş oldu.
2019 senesi ile birlikte ilk kez Cherie Blair Mentorluk Programı’na Türkiye’den
mentorlar da dahil etmeye başladık. Teknoloji ve İnsan Koleji Kurucusu Zeynep Dereli
ile Wirecard Ödeme Sistemleri Direktörü Gaye Or, globalde büyüme evresinde olan iki
yabancı kadın girişimciye mentorluk vermeye devam ediyor.

The Cherie Blair Foundation, founded by Cherie Blair, runs a mentoring programme aimed
at supporting female entrepreneurs in different countries around the world. It brings
together over 100 female entrepreneurs from different countries with mentors from over
80 different sectors and specialties. Working with a local partner from each country, the
Cherie Blair Foundation has been working with the Turkish Entrepreneurship Foundation
in Turkey since 2018. To date, a total of 38 female entrepreneurs nominated by the Turkish
Entrepreneurship Foundation have joined this global network and program from Turkey.
Mentoring sessions of entrepreneurs selected in 2019 officially started in November 2019;
and in 2020, 6 more female entrepreneurs from Turkey have been selected and a total of
44 female entrepreneurs have been included in the network.
With 2019, we started to include mentors from Turkey in the Cherie Blair Mentoring Program
for the first time. Technology and Human College Founder Zeynep Dereli and Wirecard
Payment Systems Director Gaye Or continue to mentor two foreign female entrepreneurs
who are in the process of growing globally.

Global Giving | Global Giving
Türkiye 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 the Turkish Entrepreneurship Foundation, we take part in Global Giving, a crowdfunding platform that brings
together NGOs, donors and companies from around the world to the same point. If you want to support us in
promoting entrepreneurial culture, we welcome you to Global Giving.

Türk Filantropi Vakfı | Turkish Philanthropy Funds
Türkiye girişimcilik ekosisteminin Ziya Abisinin zamansız aramızdan ayrılmasının ardından sevgili eşi Prof.
Nakiye Boyacıgiller ve ailesi tarafından 2015 senesinde bir burs fonu oluşturuldu. Bu burs fonu ile son 6
yıldır girişimcilik potansiyeli olan 2 gencin Fellow Programı’na katılımı destekleyerek Ziya Boyacıgiller’in
vizyonunu yaşatmak için çalışıyoruz.
A scholarship fund was established in 2015 by the beloved wife Prof. Nakiye Boyacıgiller and his family of our
Big Brother Ziya after the untimely departure of him from the Turkish entrepreneurship ecosystem. With this
scholarship fund, we have been working for the last 6 years to keep Ziya Boyacıgiller’s vision alive by supporting
the participation of 2 young people with entrepreneurial potential in the Fellow Program.

Global Network’ümüz | Our Global Network
2021 yılında global ekosistemde dostluklarımızı da genişlettik. Dünyanın en geniş katılımlı etki zirvesi
Change Now, Avrupa’da güçlü bir girişimci ve liderlik topluluğu ve ağı olan Kairos Society, özellikle lise
gençleri arasında girişimcilik ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak için çalışan NFTE ve Azerbaycan
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Kulüpler Derneği ile bir arada gerçekleştirebileceğimiz projelerimiz için
oldukça heyecanlıyız. Hollanda Girişimcilik Ajansı ise Mart ayında fellow’larımız ile buluşarak Hollanda’daki
girişimcilik fırsatlarını paylaştı. Ayrıca 2021 senesi içinde başlayacağımız global bir hızlandırma programı
için de son hazırlıklarımızı tamamladık.
In 2021, we also expanded our friendships in the global ecosystem. We are very excited about our projects that we
can carry out together with Change Now, the world’s largest impact summit, Kairos Society, a strong entrepreneurial
and leadership community and network in Europe, NFTE, which works to promote a culture of entrepreneurship
and innovation, especially among high school youth, and the Azerbaijan Small and Medium Enterprises and Clubs
Association. The Dutch Entrepreneurship Agency met with our fellows in March and shared entrepreneurship
opportunities in the Netherlands. We have also completed our final preparations for a global acceleration program
that we will start in 2021.
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Our Supporters

DESTEKÇİLERİMİZ

08

İş Bankası
Pelin Akın Özalp
Rıfat Perahya
Ali Can Kaya
Eczacıbaşı Holding
Barış Özistek
Bülent Peker/REM People
Limak Holding
Fethi Kamışlı Sabancı/ESAS
Holding
OTOKOÇ
Murat Özyeğin - Ayşecan Özyeğin
Koç Holding
212 Ventures
Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü
Sedef Orman
Sina Afra
Tiko
Soner Cesur/Arvato
Turgut Gürsoy/Lidya Ventures
Turgut Konukoğlu
Yomi Kastro/İnveon
Türkiye Bilişim Vakfı
Emre Mimaroğlu
Enis Tahsildaroğlu
Agito
Taner Baltacı/Girişim Merkezi
Güven grubu
Google
ZES
GETİR
İhsan Elgin
Avi Alkaş
Hamdi Ulukaya Girişimi
WPP
QNB Finansbank
TSKB
İyzico

Bülent Tekmen
Cenk Soyak
İdris Avcı
Korhan Erçin
Cenk Coşkuntürk
Coşkun Yücekök
Doğancan Demirer
Duygu Mörel
Cem Özkaynak
Efecan Erdur
Emin Güvenç
Ceyhun Gocenoglu
Fevzi Güngör
Genco Alp
Gökhan Akar
Gökhan Uğur Bağcı
Hakan Akbaş
Hakan Erdoğan
Murathan Özcan
Dr. Pınar Boncuk
Hande Çilingir
İlknur Yazgül
Kemal Kaya
Mehmet Ali Karamehmet
Mehmet Ecevit
Melda Çele
Melisa Özerdim
Mert Talih
Murat Peksavaş
Okan Özkaynak
Emre Ulusoy
Özlem Gürses
Rauf Ateş
Eren Temren
Selçuk Tümay
Selin Açık
Serkan Ünsal
Sertaç Taşdelen

Esra-Erol Saban
Sure Köse Ulutaş
Ümit Boyner
Umut Kolcuoğlu
Varol Civil
Yener Girişken
Yoni Pinto
Yunus Emre Güzer
Zeynep Meydanoglu
Izel Levi Coskun
Emre Özmen
Hazal Bulut
Kahraman Agdere
Can Günay
Görkem Yöntem
Lorenz Edtmayer
Mehmet Başar Akpınar
Çağatay Ulusoy-Aslı Engin
Serkan Türkoğlu
Zafer Elçik
Dani Benreytan
Burak Ertaş
Burçin Ünaldı
Bediz Yıldırım
Burak Yaman
Orlando C. Calumeno
Ayşegül-Cem Şengör
Osman Arar
Bülent Kaçmaz
Bülent Kaçmaz (Eşi)
Cem Kara
Gökçe Gülcüler
Rudi Dökmecioğlu
Elif Küçükkırsoy
Mert Okur
Şahin Çağlayan
Sevilay Wilhelm
Orçun Güven
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Our Volunteers
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Çağdaş Ertuna
Duygu Bengi
Zümrüt Yezdani
İpek Yezdani
Sure Ulutas
Bulent gurcan
Yunus Güvenen
Ayşe İnal
Baran Gürcan
Burak Yaman
Can Gürsu
Can Özinci
Can Kağıtçıbaşı
Cem Soysal
Efe Kethüda
Emir Alkaş
Fevzi Güngör
İbrahim Arınç
Jason Lau Lau
Levent Çatak
Nevgül Birsel Safkan
Rıfat Perahya
Tahir Zaimoglu
Timur Topalgoekceli
Umutcan Duman
Yavuz Cingitas
Yiğit Gökçe

GÖNÜLLÜLERİMİZ

Aslıhan & Fuat Erbil
Murat Dayanıklı
Ece Korbeyli
Başak Taşdemir
Sercan Yılmazkul
Baran Gürcan
Fırat Umur
Nurten HN
Sertaç Güven
Volkan Ziya Hidayetoğlu
Bilge Tayyar
Belkis Boyacigiller
Özgül Öztürk
Oğuzhan Aygören
Hanife Baş
Candeğer Muradoğlu
Emrah Kaya
Tolga Cinisli
Jale Cinisli
Tuğçe Gülcüler Öktem
Tülin Sipahiler
Rana Birden
Özlem Öz
Christine Şenol
Marjinal
Gülistan Karapeçe
Onur Eren
Başak Suer
Veranika Akpınar
Ali Şahin
Yeşim Şanal
Bahar Akıncı
Timur Sırt
Ayşegül Sakarya
Savaş Önemli
Yiğitcan Yıldız
Burcu Şahin
Ersan Çıplak

İhsan Elgin
Alemsah Özturk
Ali Can Kaya
Ali Sabanci
Ata Uzunhasan
Ayse Inal
Bara Gürcan
Barış Özistek
Basak Sucuka
Başak Feyzioğlu
Berivan Eliş
Can Dörtkardeşler
Can Gürsu
Catherine Dilmener
Cem Menase
Cihan Oklap
Devrim Ekmekçi
Dinçer Can Demirkılınç
Doğan Turan
Emre Erbirer
Fatih Canan
FATİH OZKUL
Fevzi GUNGOR
FIRAT UMUR
Gizem Burteçin
Göksemin Gökalp Özdemir
Hakan Bas
İlker Akansel
İpek Çeliksöz
Kerem Engin
Koray Bahar
Koray Bahar
Melike kılıç
Mert Talih
Merve Kavas
Mutlu Alkan
Onur Can Kar
Orçun Fıstık

Orhan Bayram
Öykü Kurtoglu
Özge Öncel
Sargın Erdoğan
Sidika Baysal
Sina Afra
Suleyman Bagirgan
Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü
Şerif Kaya Çınar
Treysi Tovim
Yavuz Çingitaş
Yılmaz Odacı
Yomi Kastro
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