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Türkiye’nin üreten ve
değer yaratan ülke olma
yolundaki dönüşümünü
girişimcilik ile hızlandırmak
vizyonu ile kurulan Türkiye
Girişimcilik Vakfı (Girvak),
Türkiye’de girişimcilik
kültürünü oluşturmak ve
yaygınlaştırmak misyonu ile
çalışıyor.
2014 yılında yola çıkan Girvak, girişimciliğin
değişimin anahtarı olduğuna inanan iş insanları
ve fikir önderleri ile birlikte girişimcilik kültürünün
yaygınlaşması ve girişimciliğin gençler arasında bir
kariyer seçeneği haline gelmesi için çalışmalarına
hız kesmeden devam ediyor.

Girvak, Fellow Programı ile gençleri
desteklerken, özel sektör ve diğer ortakları ile
yaptığı projeler ile girişimcilik kültürünü farklı
programlar ile toplumun farklı kesimlerinde
yaygınlaştırıyor. Girişimcilik toplumdan
beslenerek büyüyen ancak topluma aynı
oranda geri verdiğinde yaygınlaşan bir olgu. Bu
nedenle ekosistemlerin büyümesi, gençlerin
girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak görmesi
için önemli etken Giveback –Topluma Geri
Vermek. Geri vermenin ilham verici gücü ile
Girvak, farklı hedef kitlelere yönelik etkinlikleri ile
geri verme kültürünü yaygınlaştırıyor.

Bu amaçla Girvak etkisini yaygınlaştırmak
için faaliyet alanlarını genişletiyor
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Bilgi
Üretme

Girvak ekosistemin birleştirici gücü olarak Girişimcilik
ruhunu gençler üzerinden toplumun her kesiminde
yaygınlaştırırken, aynı zamanda bu alanda doğru bilgi
üretmenin ekosistemdeki tüm kurumlar için öneminin
altını çiziyor. Bu inanç ve ihtiyaçla doğru bilginin üretimi
konusunda sorumluluğu da üstleniyor. Girvak olarak,
gençlerin değişimin anahtarı olduklarına ve dünyayı daha
iyi bir yer yapmak için yeni, daha girişimci ve umut dolu
bir bakış açısına ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Daha da
önemlisi, her gencin farklılığının yarattığı özgürlüğe ve bir
girişme başlama cesaretlerine inanıyoruz.

girisimcilikvakfi.org
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GiRiŞiMCiLiK
VAKFI
HAKKINDA

Nüfusun yüzde 50’sinin genç olduğu ülkemizin,
girişimcilik ile yaratabileceği ivmeye inanan
Girvak, girişimcilik potansiyeli olan gençlerin
kendi yollarından giderek iz bırakmasına destek
oluyor. Girvak, ilhamın ve geri vermenin gücü
ile 2 yılda 2 milyondan fazla sayıda kişiye
doğrudan ve dolaylı olarak ulaşırken, 100
Fellow’u ve 36 mezunu ile gençler arasında
yükselen bir marka olmaya devam ediyor.
Fellow Programı, gençlerin girişimcilik
potansiyellerini bilimsel bir seçim sistemi ile
ölçerek onları ilham ve doğru bir network ile bir
araya getiriyor. Programın ana amacı girişimci
genç liderleri desteklemek olduğu için fikre
değil insana yatırım yapıyor.
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SİNA AFRA
Türkiye Girişimcilik Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı

Yeni ufuklara ulaşmak, bu yönde vizyon sahibi
olmak için ise gençlere “umutla hayata bakış açısı”
kazandırmak hayati derecede önem taşımaktadır. Ne
kadar çok sorunla karşılaşırsak karşılaşalım, yaşamımız
ne kadar kötü gidiyor olursa olsun, geleceğe yönelik
belirsizlikler bizi ne kadar korkutursa korkutsun, bu
topraklarda yetişen gençlerimizin eninde sonunda
tüm olumsuzlukları ortadan kaldıracak bir güce ve
birikime sahip olduğuna inanıyorum.

girisimcilikvakfi.org
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Girişimcilik tüm
dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de ciddi
şekilde yükselen
bir değer haline
geldi. Ülkemizde
girişimcilik kültürü
son yıllarda hızlı bir
gelişim gösteriyor.
Bu gelişim içerisinde
girişimcilerin
üstlendiği rol
yadsınamayacak
önemde. Çünkü kendi
başarı hikâyesini
yazan girişimci,
kendisini başkalarının
hikâyelerine destek
olmaya adadıkça
bizleri de yeni
ufuklara taşıyacak
kişidir.
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Çünkü toplumumuzun yarını olan gençlerimizin
sahip olduğu birikim, Doğu ve Batı dünyası arasında
kalmış olmanın verdiği seferberlik ve uyum sağlama
becerisi üzerine inşa edilmiştir. Buna benzer bir
birikim dünyanın başka hiçbir ülkesinde yoktur.
Türkiye’ye yüzyıllar boyunca yerleşmiş olan hoşgörü,
modernleşme serüvenimiz içerisinde üstesinden
geldiğimiz zorluklar ve birçok ülkeden daha yüksek
olan eğitim düzeyimiz benim bu birikime olan
inancımı daha da perçinliyor.
2014 yılında, bu birikime olan inancımızla, girişimcilik
kültürünü yaygınlaştırmak, üniversite gençlerine
ilham vermek ve gençlerin kendi yollarından giderek
iz bırakmalarını sağlamak amacıyla Türkiye’nin önde
gelen girişimcileriyle birlikte Girişimcilik Vakfı’nı hayata
geçirdik. 3. yılımızda toplam 100 Fellow’la yolumuzda
emin adımlarla ilerliyoruz. Fellow Programı’na seçilen
öğrenciler, ilham veren rol modellerle tanışmaya,
girişim elçileri olarak başkalarının hayatlarına
dokunmaya ve “giveback” felsefemiz doğrultusunda
toplumdan aldıkları ile kazandıkları başarıyı yine
toplumla paylaşarak toplumsal başarının katsayısını
arttırmaya devam ediyorlar.
Bu topraklarda, ortaya çıkmayı bekleyen daha
binlerce başarı hikâyesi ve bu hikâyeleri besleyecek
hayaller var. Yarınımızın umudu olan gençlerimizin
tüm hayatları boyunca yollarını aydınlatacak
meşale olmaya devam edeceğiz. Umut tohumlarını
gönüllerine serpiştirdiğimiz girişimci gençlerimizle
sadece ülkemizi değil dünyayı daha iyi, daha
aydınlık bir yer yapacağımıza inanıyor ve bu hedefle
yolumuzda ilerlemeye devam ediyoruz.
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Girvak olarak gençlerin yüreklerine umut
tohumları ekerek ülkemizin verimliliği
yüksek, değer üreten bir ekonomiye geçişini
hızlandıracağımıza inanıyoruz. Bu nedenle
hayata geçirdiğimiz Fellow Programı ile risk
almaya açık, birey olma yolunda adım atmış
ve değişim yaratmak isteyen üniversite
öğrencilerine kendi yollarından giderek iz
bırakmaları için destek oluyoruz. Bu yıl 100
fellowumuz ve 36 mezunumuz ile Türkiye’de
2 Milyon’dan fazla kişiye doğrudan ve dolaylı
dokunarak değişim yaratmaya devam ettik.
Fellowlarımızın kurucusu olduğu 29 startup
ilhamın ve network’un etkisinin güzel bir örneği
bizim için. 3 startupmızın yatırım almış olması,
hatta bazılarının dünya çapında hizmet veriyor
olmaları yarattığımız etkinin önemli bir çıktısı.
Fikirlere değil insanlara yatırım yapmamızın
en güzel sonucu birbirinden öğrenen, birbirini
destekleyen ve bir aile olan fellowlarımız.
Diğer yandan yaratmak istediğimiz umut dolu
toplumun en temel öğelerinden biri olarak
gördüğümüz “giveback” yani karşılığını verme
bakış açısını gençlerin hayatına yerleştirmek
için çalışıyoruz. Çünkü girişimcinin, toplumdan
aldığı destek ile kazandığı başarıyı yine toplumla
paylaştığında daha büyük başarılara imza
atabileceğine inanıyoruz. Bu felsefe ile yola
çıkarak, “giveback” kavramını yaygınlaştırmak ve
farkındalığı artırmak için Sir Richard Branson’ın
katılımı ile düzenlediğimiz “Giveback Gala”,
Türkiye’den ve dünyadan 30 konuşmacının

Bu güne ve geleceğe umutla
bakıyoruz; ilham vermeye,
gençlere inanmaya ve
girişimciliğin gücüne inanıyoruz.
Gelecek bu gençler ve onların
verdiği ilham ile gelecek.

girişimcilik ilhamlarını paylaştığı İstanbul Talks
Inspired Konferansı ile ilham vermeye devam ettik.
girisimcilikvakfi.org
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2016 yılı bizim için büyüdüğümüz, geliştiğimiz
ve ayaklarımızın yere sağlam adımlar ile bastığı
bir yıl oldu. Fellow programı, bu yıl aldığı 61.000
başvuru ile yeni bir rekora imza atarken 100
fellowumuz ile birlikte Türkiye’nin her yerinden
gelen gençlerle ile değer yaratmaya devam ettik.

2016 aynı zamanda kurumsal işbirliklerini
geliştirdiğimiz de bir yıl oldu. Sponsorlarımız ile
yaptığımız işbirliklerimizi büyüterek devam ettik.
Sponsorlarımızı her zaman hayalimize ortak olan
destekçilerimiz olarak tanımlıyoruz. Varlıkları, bize
ve fellowlara olan inançları, bize birçok konuda yeni
yollar açıyor. Boeing ile Fellow Programı Sponsoru
olarak başlayan işbirliğimiz bugün Türkiye’nin 7
üniversitesinde havacılık alanının gelişmesi için
yaptığımız Airpreneurs Programı ile devam ediyor.
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Bu yılın en önemli gelişmelerinden biri de
girişimcilik ekosisteminin Abi’si, Ziya Boyacıgiller
anısına ailesi ile birlikte açtığımız burs fonu oldu.
Ziya Abi’nin anısına fellowlarımızın oluşturduğu
kitap, Ziya Abi’nin ekosistemimizde bıraktığı izin ne
kadar derin olduğunu gösterdi.
Girvak için gençlerin girişimcilik kültürüyle erken
yaşta tanışması, benimsemesi ve hayatlarının her
alanında bu kültür ile değer yaratmaları en önemli
motivasyon noktası. Çünkü Türkiye’de girişimciliği
güçlendirmenin Türk ekonomisini ve nihayetinde
Türkiye’yi güçlendirmek olduğunun bilincindeyiz.
Eğitimi ve girişimciliği uzun vadede Türkiye’yi
olumlu yönde etkileyecek ve dönüştürecek en
önemli kaldıraçlar olarak görüyoruz.
2017 bizim için Fellow Programı’nı besleyen
alanlarda da geliştiğimiz, bilgi üretmeye
başladığımız, global işbirliklerimizi daha da
büyüttüğümüz ve ilham vermeye devam ettiğimiz
bir yıl olacak.

MEHRU ÖZTÜRK AYGÜL
Türkiye Girişimcilik Vakfı
Genel Müdürü
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YÖNETİM KURULU ÜYESİ

HAKAN BAŞ

YÖNETİM KURULU
BAŞKAN YARDIMCISI

EROL BİLECİK

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

SİNA AFRA

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YOMİ KASTRO

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

PELİN KUZEY

Yönetim Kurulu Üyeleri

Burak BÜYÜKDEMİR

Faruk ECZACIBAŞI

Murat ÖZYEĞİN

Sıdıka BAYSAL HATİPOĞLU

girisimcilikvakfi.org

MÜTEVELLi HEYETi
ÜYELERİMİZ
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Sina AFRA
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Alemşah ÖZTÜRK

Burak DİVANLIOĞLU

Fevzi GÜNGÖR

Nevzat AYDIN

Şebnem KALYONCUOĞLU ÜNLÜ

Ali Can KAYA

Can YÜCAOĞLU

Gökhan Uğur BAĞCI

Önder ÖZTARHAN

Şevket BAŞEV

Ali SABANCI

Christian THEISEN

Gülden YILMAZ

Özcan TAHİNCİOĞLU

Ümit BOYNER

Alp SAUL

Coşkun YÜCEKÖK

Hakan BAŞ

Google Inc.

Yomi KASTRO

Asuman BAYRAK

Erdem YURDANUR

Hasan ASLANOBA

Sedef ORMAN

Avi ALKAŞ

Erol BİLECİK

Joachim BEHRENDT

Selçuk SARAÇ

Berke SARPAŞ

Esin GÜRAL ARGAT

Klaus HOMMELS

Serdar URÇAR
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61.000
BAŞVURU
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1. Aşama
:
BAŞVURU
FORMU

3. Aşama

Kişilik En

2. Aşam
a:
VİDEO A
ŞAMASI

Aday 3 d
akikayı a
şma
bir video
ile Fellow yan
program
ına başvu
rm
motivasy
onunu an a
latır.

Fellow Programı’na katılacak gençleri
yenilikçi ve bilimsel bir seçim süreciyle
belirliyoruz. Altı adımdan oluşan
seçim sürecimiz ile, gençlerin içindeki
girişimcilik potansiyelini belirlemeyi
hedefliyoruz.
Girişimcilik kültürünü oluşturmak
ve yaygınlaştırmak için en önemli
araçlardan birinin ilham verici
hikayeler diğerinin ise network
olduğuna inanıyoruz. Fellowlarımızın,
bir girişimcinin hikayesini tüm
detaylarıyla dinledikten sonra “ ben
de yapabilirim” demesi değişimin
başlangıcı. İki ayda bir düzenlediğimiz
Fellow Up ilham buluşmalarına katılan
Fellowlarımız, öğle yemeklerinde
Mütevelli Heyeti üyelerimizle bir araya
gelerek, geniş bir networkün parçası
haline geliyorlar.

:

vanteri:

Başvuru fo
rmunda ad
aya
5 farklı gr
upta soru
sorulur:

1. Temel
bilgiler
2. Eğitim
bilgileri
3. Aile bil
gileri
4. Sosyal
aktiviteler
5. Girişim
cilik aktivi
teleri

Türkiye’nin tüm
üniversiteleri ve
bölümlerinden
başvuru aldığımız
Fellow Programı
ile hayatta kendi
yolundan giderek iz
bırakmaya çalışan
gençlerin fikirlerine
değil potansiyellerine
yatırım yapıyoruz.

girisimcilikvakfi.org
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BAŞVURU
SÜRECİ
KİŞİLİK D
ESENİ
ENVANTE
Rİ
K

işilik Desen
tamamladı ini testini
ktan sonra
test
sonucu ve
önceki aş
amalarda
elde ettiği
sonuçları
gösteren
rapor çıka
rtılır. Bu ra
por
sayesinde
adayın elde
sonuçlar
geriye dön ettiği tüm
ük olarak
bütün hal
bir
inde değe
rlendirilir.

4. Aşama:

Kişilik Envanteri:

VISUAL IQ

6. Aşama:

MÜLAKAT
Adaylarımız yönetim kurulu üyeleri ile
yüz yüze mülakat yaparlar.

en Visual IQ
Aday bilinçaltını ölç
da üçüncü
ığın
lad
am
tam
testini
ora
rap
lan
aşamada çıkarı
e ettiği
Visual IQ testinde eld
ayın elde
sonuç eklenir ve ad
e dönük
riy
ge
ettiği sonuçlar
linde tekrar
olarak bir bütün ha
değerlendirilir.

Belirlenen puan ve üstünü alan
kişiler Fellow olmaya hak kazanır.

5. Aşama:
ÖN MÜLAKAT
mülakatta adaya jür
i tarafından
çeşitli sorular sorulu
r. Soruların
cevapları puanlanır,
belli bir puan
ve üstünü aldığı tak
dirde aday
yüz yüze mülakat aşa
masına
geçmeye hak kazan
ır.

Fellow Programı
Seçilen Fellowlara
Neler Sağlıyor?

Seçilen
Fellowlardan
Neler Bekliyor?

İlham

Katılım

Her iki ayda bir FellowUp’larda, Fellow’larımız
ilham verici girişimci hikayelerini dinliyorlar.
Başka hiçbir yerde öğrenemeyecekleri detayları
dinledikleri FellowUp’lara katılım ise zorunlu.

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

Network

Girişim Elçileri

İlhamı network ile birleştirmek girişimciliğin
altın kurallarından biri. Fellow’larımız program
süresince katıldıkları etkinlikler ve tanıştıkları
kişiler sayesinde global bir networkün parçası
haline geliyorlar.

Fellow Programı’na seçilen üniversite öğrencileri hem
programdan aldıkları ilhamı çoğaltmak hem de çarpan
etkisi ile girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak için
üniversitelerinde girişimcilik etkinlikleri düzenliyorlar.

Burs

Fellow’larımız Giveback kültürünün bir aşaması olarak
katıldıkları her etkinlikten ve kendi deneyimlerinden
yılda en az 3 blog yazısı yazıyorlar.

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

Blog

Ahmet Ulukan

Ali Rıza Nazlı

Yaptığım en
büyük yatırım...

Bu topraklarda bulunan
daha okunmamış hikayeleri
okumak, yazılmamış
romanları yazmak ve toprağa
ekilmemiş tohumları ekmek
için mücadele etmektir.
Sözün özü Umudun bekçisi
olmaktır.

Anıl Erkul

Aslınaz Akkaya

Noktaları
birleştirmekten ibaret
olan bir hayattaki,
bambaşka yerlere
yönlendirecek bir güç

Kendim olmak için çıktığım
yolda rastladığım en
doyurucu duraklardan
birindeyim, iyi ki rastlamışım
buraya.

Asya Atik

Ayşe Işın Budak

Her konuda ilham
aldığım insanlarla iç
içe olmaktır.

Çok güldüğüm, çok
öğrendiğim,

Bade Sonat

Barış Kömürcü

Hayallerine adim adim
yaklasirken basini
cevirdiginde yalniz
olmadigini gormek ve
umutla devam etmek.

Hayallerden gerçeklere
adım atan bu enteresan
ailenin enteresan üyesi
olmak :)

Başak Feyzioğlu

Berfin Özsoy

İçimdeki değişim
yaratma isteğini
kendim gibi insanların
oluşturduğu bir ailede
bulmuş olmam :)

Hayallerden gerçeklere
adım atan bu enteresan
ailenin enteresan üyesi
olmak :)

girisimcilikvakfi.org
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FELLOW
PROGRAMININ

#FELLOWOLMAKBENİMİÇİN
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Berkay Çerçi
Fellow sıfatı,
vizyonumun,
dostluklarımın ve
başarımın katalizörünü
simgeler.

#FELLOWOLMAKBENİMİÇİN

Beste Arıoğlu

Burak Özkırdeniz

Burak Yılmaz

Girvak daha
farklı düşünmeyi
öğrendiğim,daha iyiye
dönüştüğüm kocaman bi’
ailedir benim için

...büyük bir şans,
geleceğe güven
ve umut.

Bu topraklarda bulunan
daha okunmamış hikayeleri
okumak, yazılmamış romanları
yazmak ve toprağa ekilmemiş
tohumları ekmek için mücadele
etmektir. Sözün özü Umudun
bekçisi olmaktır.
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Beste Tonga

Betül Incirkuş

Büşra Yılmazöz

Can Dörtkardeşler

Pes etmek istediğin
anlarda başkalarının
motivasyonlarından
ilham almak ve güçlü
bir şekilde devam
etmek

Yepyeni ufuklara
yelken açtıran,
bağlantılar kurduran
motive edici bir güç

Girişimcilik için
atılan her adımın
bumerangla
büyüyerek geri
döndüğü, gelecek için
umut vadeden güzel
insanların bulunduğu
bir ilham vadisi.

Her attigin adimda arkanda
hissettigin ruzgardir

Betül Özyılmaz

Bilal Aydın

Cansu Ünal

Cemre Oğuz Erşahin

Çalışmak, birlikte
üretmek ve birlikte
parlatmak

her yil beni tamamen
degistiren ve yeni
seyler ogreten!

Sevdiğim insanlarla
ve insanlara yardım
ederek ...anlamlı bir
şeyler yapıyor olmanın
mutluluğunu her an
hissettiğim çok renkli
bir ailenin parçası
olmak..

Geleceğe dönük
değişimin ve gelişimin
içinde olmaktır.

Bora Alp Arat

Bouse Achmet Oglou

Cihan Çınar

Cüneyt Çağrı Ural

Bugünün içinde
olmak.

Geleceği ve değişimi
özel insanlar ile
sağlam adımlar
atarak karşılamak.

Kutunun dışında
düşünmek

Özel olduğumu
hissetmek...

Burak Elitaş

Burak Kale

Çağla Akbaş

Didem Ertem

Yaşam ile ölüm
arasındaki çizgi kadar
ince bir dönüm
noktası.

Bakış açımızı
değiştiren, umudun
her zaman
korunduğu bir dünya!

Daha özgür hayal
edebilmek

İzdüşüm evreninden
başımı kaldırıp yeni
boyutlar kazandığım
bir dünya!
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Dilan Tulan
Kocaman bir iyi ki

#FELLOWOLMAKBENİMİÇİN

Dinçer Can Demirkılınç

Erhan Kaan Bilgin

Ferhat Melih Dal

Toplumun geleceği için
fark yaratmaya erkenden
yol almak

Öğrenmek için
yaratmak.

Hayatla problemi olan, beraber
güzel bir dünyanın hayalini
kurduğumuz ailem.
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Doğan Turan

Ece Sayılı

Gamze Evirgen

Gizem Kaya

Dünyadaki tüm
olumsuzluklardan
sıyrılıp, umut
dolduğum yer

Gökyüzünün tek
sınır olduğunu
hergün hatırlamak;
tutkuyla özgür ruhu
birleştirmek.

Keşfedilecek yeni bir
dünya, yaşanılacak
yeni bir serüven

hayallerime yaklaşırken neyi
nasıl yapmam ve yapmamam
gerektiğini gösteren yer

Eda Aydoğan

Ege Demirtaş

Gizem Toprak

Gözde Çobanoğlu

Her günün “ John
Lennon - İmagine
“ tadında geçmesi
gibi...

Birbirinden farklı onlarca
kişi içinde kendini yabancı
hissetmemek, herkeste
kendinden bir parça
bulabilmektir.

İmkansız kelimesini
hayatınızdan
çıkarttığınız yer

.. her şeyi iyiye
götürebileceğimize
inanmak, dünyaya ve
birbirimize güvenmek

Egemen Filiz

Elif İrem Kunduracı

Gözde Topgüloğlu

Halil Öklü

Birlikte değişim
yaratabileceğimiz
muhteşem bir ailenin
parçası olmak.

Benim için fellow
olmak önüne çıkan
sınırsız yollardan
birine güçlü bir
destekle ilerlemek
demek.

Her an keyifli beyin
fırtınaları, samimi
paylaşım ve ilham
ile beslendiğim,
dünya adına umutla
heyecanlandığım bir
harika deneyim

‘’You’ll never walk
alone’’ sözünü
yaşamak.

Elif Küçükkırsoy

Emine Büşra Çevik

Hasan Zafer Elcik

Hüseyin Yapıcı

Geleceğe güvenle
bakmak, her zaman
arkamda hissettiğim
bir ailenin parçası
olmak demek.

I think you’re crazy
just like me

Çok çalışmak, çok
desteklenmek, çok
gezmek, çok güzel
dostlar edinmek, çok
eğlenmek ve sonunda
başarmaktır. Bir de
panda!

Yolu aynı denizde
buluşan farklı
akarsulardan biri
olmaktır.

İbrahim Kuşçu
içimdeki sese kulak
vermek, onu dünyayla
tanışmaya çıkarmak.

#FELLOWOLMAKBENİMİÇİN

İlayda Dönmez

Melike Kılıç

Mert Can Boyar

Hayatımın dönüm
noktası, herkeste kendimi
bulabildiğim tek yer.

Hayalperest insanlarla
gökyüzünde yer
beğenmek sonra da o
yere geçip ışık olmak

The best of times, home away
from home.
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İlknur Selen
Haysal

İrem Mutlu

Mert Kaderoğlu

Mert Okur

Kabuğumdan sıyrılmak,
benliğimin sınırı
olmadığının farkına
varmak demek

Çevremi aydınlatan bir
meşale olmaktır.

hayallerime yaklaşırken neyi
nasıl yapmam ve yapmamam
gerektiğini gösteren yer

Kemal Taşdeniz

Merve Kavas

Merve Toroslu

Benim dışımda girişimcilik dilini
konuşan 99 farklı kişiyle birlikte
yeni şeyler üretmek

Yaratıcı bir arkadaş
çevresiyle üretmek,
keşfetmek, paylaşmak!

geleceğe doğru adım adım
ilerlerken yepyeni bir yola
girmek ve bu yolda yalnız
olmadığımı bilmektir.

Kerem Engin

Lal Deniz Altuner

Mustafa Buğra Çil

Hayallerimden
gerçeklere
yaklaşırken etrafımda
muhteşem insanlar
görebiliyor olmak.

100 kişilik bir ailenin
içinde kendini
geliştirme yolunda
büyük adımlar atmak.

Muhittin Can
Orman
Tepemizde kara bulutlar
olsa bile gökyüzünün
maviliğinden kuşku
duymamayı bana
hatırlatan sıcak bir ortam.

Senaryosunu
yazdığım filmimi,
güvendiğim bir
yönetmene vermek
gibi.

Macit Ersin Sezer

Mahmut Yavuz

Naz Aras

Nazlı Şeker

Sektörün lider isimleriyle
bizlere fark yaratabilmeyi
ve meydan okuma
cesaretini kendimizde
bulabilmeyi öğreten,
kapıları hayallerinizin
gidebildiği yere kadar açık
olan bir hayat okulu..

Kocaman ve hiçbir
zaman kopmayacak
bir ailenin parçası
olmak

Hayata acilan yeni bir
kapiyi bulmak gibi

Beni, benden çok
düşünen bir ailenin
parçası olmak

You may say I’m a
dreamer but I’m not
the only one

İrem
Karaosmanoğlu
Kendini bulmak
icin ciktigin yolda
yapabileceklerinin
sınırsızlığını ve yalnız
olmadığını farketmek.
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Oğuzhan Kadaifçiler

Özge Öncel

Özge Tırsi

Kendimi yeniden
bulduğum ve keşfettiğim
yepyeni bir dünyaya ayak
basmak <3

beni her gün bir önceki
günden daha yararlı ve
dolu bir insan yapan,
farklı hayallerin birbirine
dokunabildiği hayatımı
değiştiren ilham yuvası

dream on until your dreams
come true!

Onur Can Kar

Selen Koç

Selin Akpınar

.. umudun bir parçası
olabilmektir.

hayatım boyunca
aradığım eksik parçamı
bulmak gibi.

Fellow olmak, clark kent’ken
superman kimligine geçmek!

Ozan Ulaş

Selin Öztekin

Sera Giz Özel

Düşler sahnesinde, düşleyen
insanlarla, düşüp-kalkmak!

Birimizin mutluluğunu
da üzüntüsünü
de; 100 kişinin
paylaşabilmesidir.

Bugünün kıvılcımı, yarının
ateşi olmaktır.

Ödük Akyol

Öykü Kurtoğlu

Seren Oruç

Serkan Türkoğlu

Daha büyük
düşünmek , daha
büyük hayaller
kurmak

Aynı yolda
yürüdüğüm,
birbirinden değerli
fellowlar ile beraber
ilham almak ve
vermektir.

Fellow olmak benim için;
insanların hayatlarına etki
edecek hikayelerin bir
parçası olmak demek.

Girvak, değerli insan
çemberleri inşa
ederken en büyük
yardımcım oldu.

Özge Doğan

Özge Nur Dağcıoğlu

Sezai Özdemir

Sönmez Akıllı

her zaman daha büyük
hayaller kurmak ve
imkansız diye bir şeyin
olmadığını her geçen gün
daha iyi anlamak demek

Fellow olmak benim için;
Okyanusun ortasında nereye
gideceğini bilmeyen bir
yelkenliyken, uzun zamandır
aradığım taze rüzgarı
bulmak ve yeni ufuklara yol
almak demek

Birlikte keşfetmek
dayanışma içinde
tutkuyla üretmek...

Fellow olmak bana
başarılara ve hayallerime
giden yolda yalnız olmadığı
hissettiriyor, güven veriyor.
Yasamak, bir agac gibi tek
ve hur ve bir orman gibi
kardeşcesine

Nur Bildik
Sabah 6’da mutlu
uyanabilmek için bir
sebeptir.
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Ömer İlhan
Heycanın en pratik hali.

Onur Parlayan
Güneşin doğuşunu
seyretmek kadar
umut ve mutluluk
verici bir şey
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Süleyman
Bağırgan
Girişimcilik ve Giveback
kültürüyle büyümeyi, bu
kültür için büyük adımlar
atmayı ve bu adımları
atacak cesarete sahip
olmaktır.

Süleyman Fincan
Uzunca bir serüvende
geride kaldığımda
düştüğümde,destek olacak
kaldıracak insanlarla beraber
olup beraber düşüp kalkmak
demek.

Şerif Kaya Çınar

Şilan Karhan

Farklılıkların
beraberliğe ve başarıya
ulaştırdığı bir ailenin
parçası olmak

Hayallerime giden
yolculukta bana eşlik
edip ışık tutucak bir
ailenin bireyi olmak

Tolunay Tosun

Tunya Irkad

“Hızlı gitmek istersen
yalnız git, daha uzağa
gitmek istersen birlikte.”
sözünü hatırlamak, daha
da iyi anlamak.

Ardında ikinci ailemin,
geleceğimin ve hayallerimin
bulunduğu yeni dünyama
açılan bir kapı

Yarkın Derya

Yılmaz Odacı

Farklı bir yarın için
birlikte hareket
edebilmek.

Benim gibi düşünen bu
kadar insanı asla bir arada
bulamayacağım bir aile

Yusufcan Bozkuş
Büyük bir ailenin
arkanda olduğunu
bilmektir

#ALUMNIOLMAKBENİMİÇİN
Ahmet Serdar
Eminoğlu

Ali Gür
Güvenilir

Şampiyonlar Ligi
Grup Elemelerinden
yükselmek gibi :)

ilham meşalesini yeni fellowlara devrederek,
hem GirVak fellowlarinin örnek alacağı bir
danışma ve dayanak organı olmak hem de
girişimcilik tutkusunu paylaşan her gence
destek için ulaşılabilir olmak demektir.

Alper Cem Polat

Aycan Duran

Ardında bıraktığı
güzel arkadaşlıklar
ve öğrettiği sayısız
dersleri düşünüp
mutlu olmaktır

Başarılarında ve başarısızlıklarında
Girvak ailenin hep yanında olacağını
bilmek demektir.

Berat Öcal

Berna Ömür

bir kuşun yuvadaki
sürüsünden havadaki
sürüsüne geçişi gibi
bir his.

Beyza Gürel

Burcu Gürel

uzun bir aradan
sonra evine
kavuşmanın verdiği
rahatlık gibidir.

ilham aldığın taraftan ilham verdiğin
tarafa geçişin ilk adımı

Burcu Öztopçu

Canan Döşlü

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

Khaleesi’nin küllerinden yeniden
doğması :)
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Cemre Şirin

Cihan Oklap

En güzel iyi ki ! En
parlak gerçek :)

bitmesini hiç istemediğin bir rüyadan
uyanıp, bir başka mükemmel rüyaya
başlamak gibi

32
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Gökçe Gülcüler
Sohbetinden ve
varlığından keyif ve
güç aldığım girişimci
tayfaminher daim
yanımda olacağını
bilmek ve bir kuple
özlem :)

Hasan Hiram Çontuk
İhtiyaç duyduğun her an arkanda sınırsız bir
güven kaynağının olması ve bu durumun
dayanılmaz hafifliği :)
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Mehmet Sencer
Karadayı

Doruk Tekin

Ecem Asma

Hala istisnasız her
günüme bu aileden
birinin dokunduğu
yeni bir başlangıç

Güzel insanların yanınızda olduğunu
bilerek güvenle, güçle, bilinçli bir
adımla başladığınız yeni bir yol.

Elif Derya
Mercan

Eray Erdoğan

Mert Can

Merve Boz

İçimdeki gücü
çıkarmamı sağlayan
peri <3

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

Önce bir heyecanla
uyanmak, sonrasında
mutluluk ve güvenle
devam etmek

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

Erdem Meriç

Eren Güzelceada

Müge Ulusoy

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

Muhammet
Yurtseven

Her geçen sene büyüyen,
büyüdükçe güçlenen bir
ailenin verdiği güven.

En buyuk
ogrenimim olan
giveback kulturunu
yaymak, yasamak,
anlatmak vakti

Girişimcilik Vakfı, düştüğünde
kaldırır, ilham verir, ilhamını
paylaşır, değerli dostlar edindirir,
akıl hocasıdır, değer verir, aile gibi
içine alır, sonuna kadar güvenir ve
seni olduğundan çok daha olgun,
başarılı ve güçlü kılar.

Fatih Özdemir

Gizem Yeniçıkan

Özge Özmen

Pelin Gezer

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

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

Irem Yücel

... girişimcilik yolunda yalnız
olmadığımın kanıtıdır

Girişimcilik Vakfı’nın
bize kattığı değerler,
hayallerimiz,
heyecanımızla
beraber alumnilerle
yürüdüğümüz güzel
bir yol.
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Alumni olmak benim için,
hayallerini destekleyen
arkadaşlarınla birlikte olmak,
hayal ortağı olmak demek.

Sebiha Güngör

Selin Hande Karasu

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

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

Umutcan
Duman

Volkan Şimşek

Once you are a fellow
you are always fellow!

İş yerinde, “bu işler boş, bi’startup
falan yapmak lazım” havası atmak.

Zafer Çiğdem

Zeliha Çetin

Girvak alumni olmak
benim için, yeniliklere
açık, tutku ve heyecan
dolu büyüyen bir
aile ile, hızlı adımlarla
aynı yolda yürümek
demek.

Girvak alumni benim ufkunu
genişletti ve peşinden koşacağım
heyecanları keşfetmemi sağladı.
Bu tarifsiz bir his!

ALUMNILER
YAZIYOR
CANAN
DÖŞLÜ
Konfor alanının içinde bile kendini konfordan
uzak hissetmekle başlıyor birçoğumuzun
girişimcilik serüveni. Böyle zamanlarda başka
bir ses çınlıyor kulaklarda: “A planın işe
yaramıyorsa dert etme. Alfabedeki
28 harf ne güne?”
İşte bu noktada, hayalleri hayallerime yakın
insanları nasıl bulabilirim diye soruyorum
kendime ve yanıtı bu iki harfte bulunuyorum: GV.
Nam-ı diğer Girişimcilik Vakfı.
Girişimcilik Vakfı ile çevremdeki 5 kişi yerini;
farklı yetkinliklere sahip ancak benzer tutkuların
peşinde koşan, hayal etmekten korkmayan
ve hayallerini hayata geçirme cesaretinde
olan 40, bir sonraki yıl 80 ve bu sene itibariyle
100 Fellow’a bırakıyor. Vakıf; varlığından bile
haberdar olmadığım bir diğer ‘ben’in farkına
varmamı, keşfedemediğim yeteneklerimi ortaya
çıkarmamı sağlıyor.
“… doğulmaz, … olunur.” cümlesindeki boşlukları;

Girişimci Jim Rohn’a göre insan, en yakın
çevresindeki 5 kişinin ortalaması kadardır.
Peki ya siz, çevrenizdeki birçok kişiden farklı
olduğunuzu hissediyorsanız? Bunun farkına
varıyor ama yine de “Her şey ters gittiğine göre,
yanlış yönde ilerleyen ben miyim?” diye kendinize
sormadan edemiyorsanız?
ister yaratıcı diyelim, ister girişimci, ister farklı bir
kelimeyle; en önemlisi hayallerimizle doldurabilmek
vakfın verdiği güç ve cesaretle mümkün oluyor.
Girişimcilik Vakfı’nın doğru yerde, doğru zamanda
ve doğru kişilerle bir araya gelmemi sağlamasıyla
ise yepyeni bir girişim, tabir-i caizse bebeğimiz,
kidimami doğuyor. Yeni ve iyi durumdaki bebek
ürünlerinin aileler arası paylaşımına imkan sağlayan
ve böylece aile içi ekonomiyi ve aileler arası
paylaşım ekonomisini desteklemeyi hedefleyen
kidimami; tüketen değil paylaşan bir toplum anlayışı
yaratmak için çalışıyor.

Paylaşmak, yani toplumdan
aldığını topluma vermek, yani
giveback, yani Girvak hayatımıza
dokunuyor ve nihayetinde
dünya, bir günlüğüne değil her
günlüğüne güzelleşiyor.
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FATİH
ÖZDEMİR

1993 yılında İstanbul’un tarihi noktalarından birindeki
küçücük bir hastane odasında ilk ve tek çocuklarını
bekleyen iki güzel insanla başladı hikayem.
Filmlerden duyduğunuz kadarıyla hiçbir baltaya
sap olamayacak semt çocuklarından oluştuğunu
sandığınız klasik bir İstanbul ilçesinde büyüdüm.
Spoiler: Surların öte yanı
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1993 yılında İstanbul’un tarihi noktalarından
birindeki küçücük bir hastane odasında ilk
ve tek çocuklarını bekleyen iki güzel insanla
başladı hikayem. Filmlerden duyduğunuz
kadarıyla hiçbir baltaya sap olamayacak semt
çocuklarından oluştuğunu sandığınız klasik bir
İstanbul ilçesinde büyüdüm. Spoiler: Surların öte
yanı
İlkokul, ortaokul ve liseyi de yaşadığım
mahallede okudum. Hiçbir zaman 99 aldığı için
ağlayan çocuklardan olamadım; aynı zamanda
okuldan çıktığı gibi mahallede sırılsıklam top
koşturan, köşe başlarında geç saatlere kadar
muhabbetin dibini kıranlardan da. Peki neydim
ben?
Önüme birkaç ihtimal sundular. Ya her gece
yatarken kulağındaki müzikle bulunduğu
konumdan kilometrelerce uzaklarda başka
hayatları canlandırıp yaşayan bir şizofren,
ya da herkesten farklı görünmeye çalışarak
ilgiyi üzerine çekmek isteyen ailenin şımarık
tek çocuğu. Bu seçeneklerle ilk tanıştığınızda
asıl büyüme evreniz başlıyor ve yaşadığınız
topraklarda sandığınızdan daha da yalnız
yürümeniz gerektiğini öğreniyorsunuz.
Öğrendiğiniz an zaten girişimcilik kıvılcımları da
ateşlenmeye başlıyor.
Liseden mezun olur olmaz koyun misali yurdun
dört bir köşesine fırlatıldık. Bu hayatta ne
yaptığım, ne düşündüğüm, neyle ilgilendiğim;
sözel, eşit ağırlık ve sayısal şeklinde dallara
ayrılmıştı. Benim payımda eşit ağırlık vardı ve
bunun gereği olarak Karadeniz’in cennet köşesi

Giresun’da yeni yeni büyüyen bir üniversitede
İşletme bölümüne başladım.
Giresun’da geçirdiğim zamanlarda fark ettim ki
İstanbul’un keşmekeşinde ne geçen mevsimlerin
tadını alıyormuşuz ne de yaşamın. Burada zaman
oldukça keyifli ve temiz akıyordu. Fakat şehir
tam aksine oldukça durgundu. Arkadaşlarımın
neredeyse tamamı okul bitince ne yapacağının
derdindeydi. Azınlık bir kesim ise “neden burada
kimse bir şey yapmıyor” diyerek farkındalığını ortaya
koyuyordu ama ortaya ürün sunacak motivasyonu
ve cesareti kendinde bulmuyordu. Zaten bulanları
da çok geçmeden çürütüyorlardı.
Kişisel blogum fozdemir.com’daki iyi giden
bloggerlik deneyimimi şehirlere taşıma fikriyle
birlikte ilk adımı atarak Türkiye’nin en kapsamlı
ilk şehir blogu sloganıyla giresunblog.com’u
kurdum. Burada inanılmaz şeyler öğrendim. Proje
kapsamında birbiriyle buluşması imkansız “Giresun”
paydasındaki bütün gelecek vaat eden gençleri bir
araya getirdim. Hepsi arkadaş oldu ve Giresun Blog
çatısı altında bir aileye dönüştü. Dünyanın dört bir
yanındaki gurbetçiler, Giresun halkı ve üniversite
öğrencileriyle şehrin kültürüne ve kalkınmasına
katkıda bulunduk. Proje şuan 3,5 yaşında ve açıldığı
günden beri milyonlarca kişi tarafından ziyaret
edildi.
Giresun Blog kapsamında çalışmalarımı sürdürürken
bir gün, sosyal medyada denk gelerek başvuru
yaptığım Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın Fellow
programından ilk adımı geçtiğime dair bir mail
aldım. Gelen mailde video hazırlamam söyleniyordu.
Mükemmelliyetçi yapımdan dolayı çekeceğim
videonun amatörlüğünden endişe ederek videoyu

ilk başta göndermedim. Daha sonra sinema
konusunda profesyonel olan bir arkadaşımı ikna
ettim ve onun da desteğiyle kurgusunu hazırladığım
kısa videomu çekerek başvurunun bitmesine saatler
kala Youtube’a yükledim. Okuduğum üniversitenin
kalitesi neticesiyle her adımı “zaten olmayacak,
beni seçmezler” düşüncesiyle teker teker geçtim.
Bir baktım ki son aşama için İstanbul mülakatlarına
çağırılmışım. Mülakattan bir gün önce heyecanla
İstanbul uçuşu için havalimanına doğru yol alırken
imkansız bir trafiğe takılarak kalkışa 5dk kala
havalimanına vardım. Elbette uçağı kaçırmıştım.
Üstelik havalimanı yeni açıldığından dolayı gün
içinde başka bir uçuş da yoktu. Yer hizmetleri
görevlisinin yaptığı büyük bir iyilik sayesinde kokpit
ile iletişime geçildi ve online check-in yapmamın
da avantajıyla kalkışa hazırken uçağa alındım.
İstanbul’da sevgili Erol Bilecik ile Fellow programı
mülakatımı gerçekleştirdim ve ardından sürpriz bir
şekilde ilk 40’a kalarak programa dahil oldum.
Bundan sonrası tamamen rüya gibiydi. Katıldığım
organizasyonlar, tanıştığım kişiler, edindiğim bilgiler…
Hayatta karşılaşacağımı hiç ummadığım önemli iş
insanlarıyla aynı masada yediğim yemekler… Ve tabi
ki ihtiyacım olduğunda anında yanımda olan çok
sevdiğim Fellow arkadaşlarım…
Giresun - İstanbul arasında süren üniversitedeki son
yılımda yine İstanbul’da bulunduğum bir akşam
üzeri vakfın mentor fellowu Eray Erdoğan’dan
aldığım bir telefonla, geleceğimin şekillenmesinde
büyük rol oynayan bir akşam yemeğinde sevgili
Kerem Kamışlı ile bir araya geldim. Daha sonrasında
kendimi o akşam bana anlattığı ve benim de
bildiklerimde destek olduğum yenilikçi haber içeriği
projesinin başında buldum. Kurulan çekirdek ekiple

uzun süre projenin temellerini inşa ettik ve Ontrava.
com’u Ağustos 2016’da resmen başlattık.
6 yılın sonunda Blog yazmayı da artık noktaladım.
Uzatmalı üniversite eğitimim hala devam ediyor.
Derslerden değil hocalardan yana başarısız
olduğumdan dolayı artı bir yıl daha ara ara
Giresun’da bulunuyor, öte yandan da Türkiye’nin
yeni nesil iş ve yaşam portalı Ontrava’yı
yürütüyorum.

Bildiğim ve tavsiye
edebileceğim
tek bir şey var.
İsyanınızı hayatın
size sunduklarına
değil, sizin hayata
sunamadıklarınıza
karşı yapın.

Tarih			Etkinlik

30 Kasım-3 Aralık 2016

İsrail Gezisi

3 Ağustos 2016		

Allianz Kickoff etkinliği

10 Aralık 2016		

CampusWIN Company Visit @Google

10 Ağustos 2016		

Girvak Summer Happy Hour

12 Ocak 2016		

TİM Toplantısı

21-28 Ağustos 2016		

TEB Lets Up @San Fransisco

13 Ocak 2016		

GGH İcra Kurulu Toplantısı

24 Ağustos 2016		

CreateUp Zirvesi

25 Ocak 2016 		

Youngpreneurs Open Day Istanbul

8 Eylül 2016		

Nestle Girvak Etkinliği

30 Ocak 2016		

İTÜ Girişimcilik Zirvesi

17-30 Eylül 2016		

Fellow Programı Seçim Süreci: Ön Mülakatlar

12 Şubat 2016		

Youngpreneurs Startup Friday @ODTU Teknokent

19 Eylül 2016		

Fellow programı ön Jüriye girenler açıklanması

13 Şubat 2016		

Youngpreneurs Open Day Ankara

22 Eylül 2016		

GGH Büyük Paydaş Toplantısı

24-27 Şubat 2016		

Startup Turkey

26-30 Eylül 2016		

Fellow programı Ön Jüri Aşaması

3 Mart 2016		

Fellow’larla Akustikhane Etkinliği

27-28 Eylül 2016		

DLD Tel Aviv

5 Mart 2016		

TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Günü

28 Eylül 2016		

Ashoka Girvak Açık Ofis

16 Mart 2016		

Inspired Istanbul: Giveback Gala

29 Eylül 2016		

GBA Happy Hour

17 Mart 2016 		

FellowUp- Devita Saraf

7 Ekim 2016		

TTGV Refresh

5 Nisan 2016		

CreateUp Arama Konferansı

10-13 Ekim 2016		

Fellow Programı Seçim Süreci: Mülakatlar

15 Nisan 2016		

İzmirUp

12 Ekim 2016		

Garanti Türkiye’nin Kadın Girişimci Yarışması Ödül Töreni

20 Nisan 2016		

Webrazzi Mobil Konferansı

14 Ekim 2016		

Tech Camp @ US Embassy

26 Nisan 2016 		

İstanbul GGK Ekosistem Buluşmaları

19 Ekin 2016 		

Webrazzi Summit

26 Nisan 2016		

TİM Girişimcilik Yemeği

19 Ekim 2016		

KUSIF Forum Meeting

27 Nisan 2016 		

Marketing Talks İlkbahar 2016

20 Ekim 2016		

Mentorship 360

27 Nisan 2016 		

CreateUp 1. Atölye

21-22 Ekim 2016		

Ünlü&Co Kadın Girişimciler Akademisi

28 Nisan 2016		

Mütevelli Heyeti Toplantısı

26 Ekim 2016		

Marketing Meetup

28 Nisan 2016		

Garanti Bankası Kickoff Etkinliği

27-28 Ekim 2016		

FellowUp- Hakan Baş

29 Nisan 2016		

TEB Let’s Up @YTÜ

31 Ekim 2016		

Hello Tomorrow Future of Energy

3 Mayıs 2016		

Marjinal STK etkinliği

8-11 Kasım 2106		

Lets UP: Kırklareli-Edirne-Çorum

4 Mayıs 2016		

CreateUp 2. Atölye

9-11 Kasım 2016		

SESO Communication and Impact Sharing Meeting

5 Mayıs 2016		

TÜSİAD: Gençlikte İş Var

10-11 Kasım 2016		

Noah Londra

11 Mayıs 2016		

CreateUp 3. Atölye

14-20 Kasım 2016		

Global Girişimcilik Haftası

16 Mayıs 2016		

TEB Let’s Up @ODTÜ Teknokent

25 Kasım 2016		

G3 Forum

17 Mayıs 2016		

FellowUp-Girişim Savaşçısı

17-17 Ocak 2017		

DLD Munich

17 Mayıs 2016		

TEB Let’s Up @Konya

24-27 Ocak 2017		

Israil gezisi

18 Mayıs 2016		

FellowUp- Oskar Hartmann

24-27 Mayıs 2016		

AB Metodolojisine Göre Proje Yazma Eğitimi

26 Mayıs 2016		

Easy Start Lansman Etkinliği

28 Mayıs 2016		

TurkishWIN: CampusWIN Learning Circle

31 Mayıs- 1 Haziran 2016

Smartcon 2016 Konferansı

4 Haziran 2016		

Ekosistem Brunch

8-9-10 Haziran 2016		

Noah Berlin

19 Haziran 2016		

Fellow Programı Başvurularının Kapanması

29 Haziran 2016		

Fellow Up- Haldun Taşman

30 Haziran 2016		

Fellow Up- Haldun Taşman

30 Haziran 2016		

Ertuğrul Belen ile Network eğitimi

22 Temmuz 2016		

Fellow programı seçim süreci: video aşamasının kapanması

girisimcilikvakfi.org
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Tarih			Etkinlik
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25 Haziran 2016
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#FellowUp

FellowUp4
&Mezuniyet
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FellowUp1
4 Aralık 2015

FellowUp5
27-28 Ekim 2016

FellowUp2
17 Mart 2016

FellowUp6
2-3 Aralık 2016

FellowUp3
18 Mayıs 2016

Girişimcilik Vakfı Faaliyet Raporu ’16

KATILDIĞIMIZETKiNLiKLER

TOPLAM28ETKİNLİK

GGHETKiNLiKLERiMiZ
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Hello
Tomorrow

İzmirUp

İstanbul
Talks
Inspired

girisimcilikvakfi.org

Marketing
Meetup
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Noah

Berlin
8-9 Haziran 2016

Noah

Londra
10-11 Kasım 2016

Tel Aviv

30 Kasım3 Aralık 2016

TPF
Girişimcilik Vakfı, teknoloji
liderlerinin sonra değil şimdi
ekosisteme geri vermelerine
önayak olan Founders
Pledge’in Türkiye’deki ilk ve
tek iş ortağı oldu!

GLOBAL GIVING
Girişimcilik Vakfı olarak
dünyanın birçok yerindeki
STKları, bağışçıları ve şirketleri
aynı noktada buluşturan bir
kitlesel fonlama platformu olan
Global Giving’de yer almaya
başladık.

Ziya Boyacıgiller’in eşi,
Sabancı Üniversitesi
Yönetim Bilimleri
Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr.
Nakiye Boyacıgiller
ve ailesi tarafından
Türk Filantropi
Fonları aracılığıyla
oluşturulan fon, Fellow
Programı’mıza katılan
iki fellowumuzun
bursunu karşıladı!

girisimcilikvakfi.org

Munich
17-19 Ocak 2016
Tel Aviv
27-28 Eylül 2016

GLOBALORTAKLIKLAR

GLOBALETKiNLiKLERiMiZ

Girişimcilik Vakfı Faaliyet Raporu ’16
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DLD
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2016 yılında Girişimcilik Vakfı fellowları ve Atölye15’in birlikte organize ettiği
İzmirUp’ta Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra, Lidyana.com
CEO’su Hakan Baş, Ödeal kurucusu Fevzi Güngör, Girişim Fabrikası Kurucu
Direktörü İhsan Elgin, Silence of the Bees kurucusu Enis Şengül, Bay Döner
Yönetim Kurulu Başkanı Levent Yılmaz, B+B Hukuk Bürosu Yönetici Ortağı
Gökhan Uğur Bağcı ve daha pek çok isim konuşmacı olarak yer aldı. Etkinliğe
400’e yakın üniversite öğrencisi ve genç girişimci katıldı.
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Endeavor Etkin Girişimci Destekleme Derneği ve Türkiye Girişimcilik Vakfı
ortaklığı ile İstanbul Kalkınma Bakanlığı hibe desteği sonucu hayata geçirilen
Create Up projesinin amacı, Yaratıcı Endüstrilerde Tasarımcı Düşünme ve
Girişimciliği teşvik etmek. Bu proje ile İstanbul’un yaratıcı sektörlerdeki etkinliğini,
özellikle girişimcilik ruhu ve becerisi kazandıracak yöntemlerle küresel ölçekte
rekabet edebilecek konuma getirilmesi, ürünlerin yurt içi ve yurt dışı pazarlara
ulaşımının artırılması, pazara uygun şirketleşme ve kurumsal kapasitenin
artırılmasına katkıda bulunulması hedefleniyor. Bu hedefler doğrultusunda
başarıyla tamamlanan Create Up projesi hem yaratıcı sektörlere hem de
girişimcilik ekosistemine farklı bir bakış açısı kazandırdı ve iki sektör arasında yeni
networkler yarattı.
Create Up projesi sayesinde başarıyla olgunlaştırdıkları girişimcileri için 3 girişimci
bir yıl boyunca mentorluk desteği almaya devam edecek. Create Up projesi aynı
zamanda her iki ekosistem için oldukça faydalı olan bir sektor rehberi (http://
createup.co/) oluşturdu.
Youngpreneurs, Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın tüm
gençlere açık etkinliklerde kullandığı markasıdır.
Girişimcilik Vakfı Fellowları organize ettikleri
tüm etkinliklerde Youngpreneurs markasını
kullanıyorlar. Global Girişimcilik Haftası’nda
Youngpreneurs markası ile 8 ilde ve 28
üniversitede etkinlikler düzenlediler.
Türkiye Girişimcilik Vakfı Fellowları
üniversitelerde ve İstanbul dışındaki illerde
girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak için
Youngpreneurs markasıyla herkese açık
etkinlikler düzenliyor.

İSTKA 2016 yılı Girişimcilik Mali Programı önceliklerinden “İstanbul’da işbirliğine
dayalı, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla girişimciliğin geliştirilmesi” başlığı
kapsamında desteklenen proje ile Sabancı Üniversitesi SUCool ve Türkiye
Girişimcilik Vakfı ortaklığında yeni bir Girişim Hızlandırma ve Kuluçka merkezi
kurulmaktadır.
Projenin amacı; teknoloji tabanlı iş fikri sahibi erken aşama girişimcilerin pazara
çıkmadan evvel iş fikirlerini olgunlaştırmaları, ulusal ve uluslararası müşteri ve
pazar taleplerine uygun iş modelleri kurgulamaları ve bunları test edebilmelerinin
yanı sıra yerli ve yabancı yatırımcılar ile farklı fon kaynaklarına erişebilmelerini
sağlamak amacıyla temel ve uygulamalı girişimcilik eğitim programlarının
yürütüleceği, farklı sektörlerde uzmanlık sahibi kişiler tarafından mentörlük
desteğinin verileceği, girişimcilerin birlikte çalışma kültürü edinebilmeleri için
ortak çalışma alanlarının sunulacağı ve düzenli aralıklarla yatırımcı-girişimci
buluşmaları ile uluslararası pazarlara erişim faaliyetlerinin uygulanacağı Girişim
Hızlandırma ve Kuluçka Merkezinin hayata geçmesidir.

girisimcilikvakfi.org

PROJELERiMiZ

Girişimcilik Vakfı Faaliyet Raporu ’16

Girişimcilik Vakfı fellowlarının her sene düzenli olarak gerçekleştirdiği İzmirUp,
İzmir’e ilham vermeyi ve oradaki ekosistemi beslemeyi amaçlamaktadır.
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Girişimcilik Vakfı olarak sponsorlarımız
ve işbirliği yaptığımız kurumlarla
fellowlarımızı bir araya getirdiğimiz projeler
yaratıyoruz. İnovasyon projeleri adı altında
sponsorlarımızın belirlediği araştırma
istekleri, bir probleme çözüm bulma, yeni
bir alanda inovatif fikirler geliştirme, pazar
araştırması, risk analizi ve benzer konularda
fellowlarımız gruplar halinde çalışarak
muhteşem projelere imza atıyorlar!

girisimcilikvakfi.org

SPONSORLARLA
iNOVASYON
PROJELERiMiZ

Girişimcilik Vakfı Faaliyet Raporu ’16
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İlk Fırsat Programı

girisimcilikvakfi.org

Paylaşan, konuşan, tartışan, üreten herkese açık bir toplumun,ortak yaşam ve
çalışma alanı olan Habita etkinliklerimize mekan sponsoru oldu! Girişimcilik
ekosistemini büyütürken Habita ile büyük bir etki yaratacağımıza inancımız sonsuz.

FELLOWLARIMIZIN
GiRiŞiMLERi

iŞBiRLiKLERiMiZ

Girişimcilik Vakfı Faaliyet Raporu ’16

Habita
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Girişimcilik Vakfı olarak destekçilerinden olduğumuz Esas Sosyal’in 2016 İlk
Fırsat Programı’nı tamamladık. Üniversite mezunlarının okuldan işe geçişlerinde
karşılaştıkları engellerin ortadan kaldırılmasını hedefleyen bir model olan İlk
Fırsat Programı, gençlere ilk iş fırsatlarını sunarken, sivil toplum kuruluşlarına
(STK) da genç işgücü kazandırıyor. Dokuz STK’da Ocak ayından bu yana
çeşitli pozisyonlarda çalışmakta olan 15 İlk Fırsat katılımcısı genç bu süre içinde
işbaşı deneyimi ve sosyal farkındalık kazanmanın yanı sıra, İlk Fırsat Akademisi
kapsamında eğitim, mentorluk ve diğer kişisel gelişim etkinliklerinden yararlanarak
kariyerlerinin ilk yılını geride bırakmaya hazırlanıyorlar. Katılımcıların bazıları yeni
olanaklar aramaya devam ederken, bazıları da çalıştıkları kurumlarda iş hayatlarına
devam ediyor olacaklar.

a
ustam Dan
a

Sir Richard Branson’ın da katıldığı gecemizde Sina Afra’nın “giveback” kültürünün
birçok anlayışı değiştireceğine olan inancını aktardığı ilham dolu konuşmasının
ardından Founder Pledge’in kurucularından David Goldberg ve Zopa’nın kurucusu
James Alexander da geri vermenin önemini anlatan konuşmalarını gerçekleştirdi.

Sipahiler Events işbirliği ile
16 Mart’ta Çırağan Sarayı’nda
gerçekleştirdiğimiz Istanbul TALKS
Inspired konferansında birbirinden
özel anlara evsahipliği yaptık!
600 kişinin katıldığı etkinlikte
başta Sir Richard Branson olmak
üzere dünyaca ünlü yatırımcı ve
girişimcilerin başarı öykülerini
dinledik.

girisimcilikvakfi.org

16 Mart 2016’da Raffles İstanbul’da Yönetim Kurulu Başkanımız Sina Afra’nın
ev sahipliğinde, hem Fellowlarımız hem girişimcilik ekosisteminin katılımı ile
Giveback Gala etkinliğimizi gerçekleştirdik.

ISTANBULTALKSINSPIRED

GIVEBACKGALA

Girişimcilik Vakfı Faaliyet Raporu ’16
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Girişimcilik Vakfı’nın kuruluş felsefelerinden biri ;
Giveback kültürünü yaygınlaştırmak.
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61.000

ORAN

BAŞVURU

81 7

%0.081

190
48.190 KİŞİ

ERKEK
%61

KADIN
%39

37.210
KİŞİ

23.790
KİŞİ

EN ÇOK
BAŞVURU
YAPAN 5 İL VE
5 ÜNİVERSİTE

12.810 KİŞİ
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61.000 BAŞVURUDAN
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1.

SINIFLARA
GÖRE
SINIFLARA
GÖRE

1.

BaşvurU
BaşvurU
yapan
yapan
öğrencİlerİn

öğrencİlerİn

Dicle Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Kadir Has Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Sakarya Üniversitesi
Gelişim Üniversitesi

FELLOW100

FELLOW100

Deniz Ulaştırma
Medya ve Görsel Sanatlar
İç Mimarlık
Fen Bilgisi Öğretmenliği

girisimcilikvakfi.org
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BAŞVURU
YAPAN 5 İL VE
5 ÜNİVERSİTE
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Takipçi

Takipçi

800

girisimcilikvakfi.org

Takipçi

SPONSORLARIMIZ

SOSYAL
MEDYA
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27.4K
16.9K
3.5K

Ana Sponsor

Co Sponsor
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ÖZEL PAZAR

Fellow Sponsoru

Fellow Up Sponsoru

İletişim Sponsoru

Dijital Sponsor

İçerik Sponsoru

yazı

14bin’den
fazla ziyaretçi

girisimle.com
Fellowların girişimcilik alanındaki yolculuklarına
dair paylaşımlar, girişimcilik alanında Türkiye’deki
etkinliklere yönelik izlenimler ve girişimci/yatırımcı
ya da internet ekosistemine yönelik yeniliklerin
hepsi blogumuzda.

23bin’e
yakın sayfa
görüntüleme

Etkinlik Sponsoru

Network Sponsor

Destek Sponsoru

HURRIYET.COM.TR
İşbirliğimiz aracılığıyla her hafta futureleadnow.com’da yayınlanan 2
içeriğimiz hürriyet.com.tr’de de yayınlanıyor.
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Fellow Up Sponsoru

Boeing, bir firmanın gücünün yalnızca ürettiği ürün ve
Ekonomik büyüme için girişimciliğin
hizmetlerin kalitesiyle değil, iş yaptığı yerlerdeki toplumlarla
Co
Sponsor
önemine inanan Garanti, girişimcilik
olan ortaklıklarının etkisiyle de ölçüldüğüne
inandığından,
İletişim
Sponsoru
ekosistemini desteklemeyi de temel
Girişimcilik Vakfı ile birlikte Türkiye’de girişimcilik kültürünün
sorumluluklarından birisi olarak
Ana Sponsor
gelişimini
desteklemektedir. Girişimcilik Vakfı’nın Türkiye’nin
görüyor. Girişimcileri desteklemeyi
girişimcilik kanalıyla kalkınma potansiyelindeki rolü ve
temel görev ve sorumluluklardan
gençler üzerindeki etkisi, Boeing’in bölgesel ve küresel
biri olarak kabul ediyor, daha fazla
sosyal sorumluluk vizyonu ile aynı çizgidedir. Boeing olarak,
Ana Sponsor
finansal destek sağlamak, hayallerini
Girişimcilik Vakfı’nın girişimciliği yalnızca ekonomik bir olgu
Dijital Sponsor
gerçeğe çevirmek, Türkiye’nin başarı
olarak değil aynı zamanda sosyal katma değer yaratan bir
öykülerini yazacak girişimcilere
süreç olarak gençlere aşılamasını destekliyoruz. Havacılık gibi
teknoloji yoğun bir alanda girişimcilik potansiyelini Türkiye’deki
olanak sağlamak için çalışıyor.
Co yaymak
Sponsor
gençlere
için Girişimcilik Vakfı’nın doğru ortak
Garanti bu kapsamda, 2014 yılından
olduğuna
inanıyoruz.
bu yana girişimcilik kültürünü
Sponsor
FellowCoSponsoru
Fellow Up Sponsoru
geliştirmek ve gençlerin girişimciliği
bir kariyer alternatifi olarak
İçerik Sponsoru
görmesini sağlamak için çalışan
Girişimcilik Vakfı’nın (Girvak) ana
destekçisi.

İletişim Sponsoru

“Allianz Türkiye, müşteri memnuniyeti ve teknoloji odaklı
yeni nesil sigortacılığın öncülüğünü yapmak, toplumun
yaşam kalitesini artıran sosyal bir marka olmak vizyonuyla
çalışır. Allianz Türkiye, Girişimcilik Vakfı ile birlikte Türkiye’de
girişimcilik kültürünün gelişimini, üniversite öğrencilerinin
iş hayatına atılmadan önce girişimcilik alanında kendilerini
geliştirmelerini desteklemektedir. Girişimcilik Vakfı’nın
Türkiye’nin girişimcilik kanalıyla kalkınma potansiyelindeki
rolü ve gençler üzerindeki etkisi, Allianz’in bölgesel ve küresel
sürdürülebilirlik vizyonu ile aynı çizgidedir. Allianz Türkiye
olarak, Girişimcilik Vakfı’nın girişimciliği yalnızca ekonomik bir
olgu olarak değil aynı zamanda sosyal katma değer yaratan
bir süreç olarak gençlere aşılamasını destekliyoruz.”

Etkinlik Sponsoru

ellow Sponsoru

Girişimcilik ruhuna herzamankinden
daha fazla ihtiyaç
duyduğumuz
Up Sponsoru
DijitalFellow
Sponsor
Fellow
Sponsoru
bu dönemde
GİRVAK’ın
üstlendiği
misyon ülkemizin geleceği için çok
değerli.

Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip
olan Sponsoru
Türkiye’de, girişimcilik
İletişimülkesi
Sponsoru
İçerik
kültürünün gelişmesi hedefiyle
çalışmalarını sürdüren GİRVAK’ın,
gençlerin iş dünyasını daha yakından
tanımalarına ve girişimcilerin
Dijital deneyimlerinden
Sponsor
faydalanmalarına
olanak sağlayan Fellow programına
Etkinlik Sponsoru
gurur ve mutlulukla destek
sağlıyoruz.

İçerik Sponsoru
20. yılımız kapsamında, kadınların

ekonomiye, istihdama ve sosyal
yaşama
aktif olarak
katılımının
Network
Sponsor
önünü açmak ve girişimci
ekosistemini güçlendirmek için
geçirdiğimiz ÜNLÜ & Co
Etkinlikhayata
Sponsoru
Kadın Girişimciler Akademisi
için bizlere sunduğu kıymetli
destekleri için de GİRVAK’a ayrıca
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Network Sponsor

Fellow Up Sponsoru
Network Sponsor

İletişim Sponsoru
13 yıllık sektör deneyimiyle Türkiye’nin en çok tercih edilen
filo şirketlerinden biri olan Hedef Filo, paydaşlarına verdiği
değeri her fırsatta göstererek mümkün olan en üst seviyede
desteklerini sürdürmektedir. Bu doğrultuda Girişimcilik Vakfı’nın
gerçekleştirdiği örnek projeleri ve yarınlarımızı emanet ettiğimiz
pırıl pırıl gençlerimizin başarılarını hayranlıkla takip ediyor ve bu
girişimin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Dijital Sponsor

2003 yılında başladığımız yolculuğumuzda, kendimizi en iyi
hizmeti sağlamak kadar müşterilerinin hedeflerine varması
için durmaksızın çalışan bir şirket olarak tanımlamıştık.
Girişimciliğin önemini bilen ve değişimin anahtarı olduğuna
inanarak gençlere yardım eli uzatan Girişimcilik Vakfı’nın da,
hedeflerine varmak için durmaksızın çalışan kişilere kapılarını
açtığını biliyoruz. Bu anlamda girişimcilik ruhuna sahip
gençlerin yol arkadaşı olarak destekleyebilmek bizim için bir
gurur kaynağıdır.

İçerik Sponsoru

Etkinlik Sponsoru

Berke Sarpaş

Sina Afra

Canan Döşlü

Asude Akgöl Baran

Cem Özkaynak

Nazlı Çakıroğlu

İhsan Elgin

Serkan Ünsal

Mehru Aygül

Melis Abacıoğlu

Can Özinci

Ertugrul Belen

Ceki Salem

Serdar Urçar

Eray Erdoğan

Hale Tanşık

Mehmet Sencer

Erdem Meriç

Derya Tamdoğan

Doruk Tekin

Duygu Öktem

Sebiha Güngör

Emre Erdoğan

Aziz İhsanoğlu

Sümer Uysal

Hasan Çontuk

Ayşe İnal

Efe Aşçı

Umutcan Duman

Can Gürsu

Alihan Aloğlu

Ecem Asma

Efe Kethuda
Erman Turan
Asuman Bayrak
Yomi Kastro
Erol Bilecik
Hakan Baş
Pelin Kuzey

girisimcilikvakfi.org

Fellow Sponsoru

DESTEKÇiLERiMiZ
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Ana Sponsor
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GÖKÇE KABATEPE
GÖKHAN AKSAKAL
HAKAN BAHADIR BAŞ
HANDE ŞİVİLOĞLU
HEDEF FİLO
IHSAN TANSU YEGEN
INVEON BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
İHSAN ARGAT
İLHAN YILMAZ
İSMET ÖZTANIK
İZZET RENAY ONUR
KUTAY YILDIRIM
MAÇKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİC
MARJINAL REKLAM VE PAZARLAMA A NONİM Şİ
MEHMET BOLARGA TALU
SİNA AFRA
METE GOKDEMIR
MOSAIC RESEARCH
MULTİNET KURUMSAL HİZMETLER A.Ş
MURAT MEDİCELER
N.ÜMİT BOYNER
NETMARBLE TURKEY İNTERAKTİF NEVZAT AYDIN
ONUR AYDIN
ÖZGÜR ARTEMİT
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
PRONET A.Ş.
RAMAZAN KURU
REM ARAŞTIRMA
REVO CAPITAL MERKEZI
SEHA İŞMEN
SEMRA YALIM
SERDAR PAKSOY
SERDAR URÇAR
SERKAN ERÇİN
SİMLA BEYAZIT
SYSTEMTUR SEYAHAT ACENTASI VE TURIZ
TELERA
TİJEN ARMA
TMOB BİLİŞİM YAZILIM
TURGUT KONUKOĞLU
TPF-TURKISH PHILANTROPHY FUND
TÜRKİYE BİLİŞİM VAKFI
UBS SWITZERLAND AG
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş
VEPA AKTIF SPOR GIYIM A.Ş.
WHITE AND CASE MÜŞAVIRLIK LTD.ŞTI
YALIM ERİŞTİREN
YEMEKSEPETİ
YUNUS EMRE GÜZER.
YUNUS GÜVENEN
ZEYNEP DAĞLI KASTRO

girisimcilikvakfi.org
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212 LİMİTED
AHMET ARIF MEREY
AHMET ESEN
AIRTIES
ALİ NEJAT YALIM
ALİ ARGÜN
ALİ İSMAİL SABANCI
ANDA SİGORTA ARACILIK HİZ
ARGE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME EĞİTİM
ARİF AKDAĞ
ARVATO TELEKOMÜNIKASYON HIZ. A.Ş.
AS-KA ULUSLARARASI İNŞ.A.Ş.
ASLI OGAY
AYDIN ÖZOL
AYŞE CANAN KADIOĞLU
AYŞE GÜÇLÜ ONUR
AZİZ İHSANOĞLU
BANKALAR ARASI KART MERKEZİ A.Ş
BEDII CAN YüCAOğLU
BELECTRİC KULOĞ
BOEING
BURAK AYDIN
BÜLENT AKGERMAN
CAN ÖZİNCİ
CARİA FİNANSAL DANIŞMANLIK TİCARET
CEM KEMAL MİMAR
CHRISTIAN TEISEN
CORE STRATEJI VE YÖNETIM DANIŞMANLI
DEFACTO PERAKEN
DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET
DOĞUŞ MÜŞTERİ SİSTEMLERİ A.Ş.
EBRU DORMAN
AİRTİES KABLOSUZ İLT.SAN.DIŞ TİC.A.
EGON ZEHNDER INTERNATIONAL DAN IŞMANLIK
EKOM ARASTIRMA VE TANITIM HIZMETLER
EKREM AHMET KADIOĞLU
ELVAN AZİZ
EMRE TEKSÖZ
EMRE ZORLU
ENDEAVOR TURKİYE
ENİS HULLİ
EROL BİLECİK
ESAT GÖKTEKİN DİNÇERLER
ESEN BOYACIGİLLER
ESİN GÜRAL ARGAT
EUROKO SİGORTA AŞ.YA EUREKO SİGORTA A.Ş.
FERDA NAKİYE BOYACIGİLLER
FERRUH KARAKAŞLI
FİNA HOLDİNG A.Ş.-FINA HOLDING A.ş.
GAMZE DINçKöK YÜCAOĞLU
GFK ARAŞTIRMA
GOOGLE
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