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TÜRKIYE GIRIŞIMCILIK VAKFI
HAKKINDA
Nisan 2014’te Türkiye’nin önde gelen girişimcileri, iş insanları ve fikir önderleri
tarafından kurulan Girişimcilik Vakfı, nüfusunun yarıdan fazlası genç olan ülkemizde girişimcilik kültürünün gelişmesi için
gençler ile çalışıyor.
Girişimcilik, Türk kültürünün ve dolayısıyla
eğitim sisteminin bir parçası değil. Bugünkü girişimcilere baktığımızda, çoğunun bir
şekilde dünya ile bağlantısını kurmuş kişiler
olduğunu görüyoruz. İlham veren rol modelleri görmek ve risk almak, girişimcilik için en
önemli unsurların başında geliyor.
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Bununla birlikte, Türkiye’deki mevcut yapı
hâlihazırda girişimci olmaya karar vermiş
kişilere yönelik hızlandırma programlarından ve sonrasındaki desteklerden oluşuyor. Girişimcilik kültürünü geliştirmek
için altyapı oluşturmanız, buna temelden
başlamanız gerekir. Burada en doğru başlangıç noktası da üniversiteler.
Üniversiteler, girişimcilik için doğru inkübasyon alanlarını oluşturuyor. Çünkü gençler, bu
yaş aralıklarında ve üniversite ortamında risk
almaya, farklı ve yeni şeyler öğrenmeye, en
önemlisi de ilham almaya çok daha açıklar.

Tüm bu nedenlerden yola çıkan ve sadece
Türkiye’de değil dünyada da bir ilk olan
Girişimcilik Vakfı, Fellow Programı ile
gençleri geniş bir ağın parçası yaparak,
onlara ilham veren girişimciler ile tanışıp
deneyimlerinden
faydalanma
imkânı
sunma hedefiyle kurulmuş bir vakıftır.
Girişimcilik Vakfı Fellow Programı’na
beş aşamalı bilimsel bir seçim süreci ile
seçilen gençler, her iki ayda bir düzenlenen
“FellowUP” ilham buluşmalarına, network,
staj ve deneyim etkinliklerine katılırlar.

Girişimcilik Vakfı’nın yaratmak istediği kültürün en temel öğelerinden biri de “giveback”
(karşılığını verme) bakış açısını gençlerin hayatına yerleştirmektir. Girişimci, toplumdan
aldığı destek ile kazandığı başarıyı yine toplumla paylaşırsa, ancak o zaman başarıyı ölçeklendirme ve çoğaltma şansı olur. Girişimcilik Vakfı, hem Fellow Programı katılımcısı
gençler arasında hem de girişimcilik ekosisteminde “giveback” kavramını yaygınlaştırmak ve farkındalığı artırmak için her yıl alanında öncü bir konuşmacının ilham vereceği
bir “Giveback Gala” düzenleyecektir.
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YENI DÜNYA’YA AÇILAN BIR KAPI

Girişimcilik önümüzdeki senelerde Türkiye’yi en çok değiştirecek akımlardan biri.
Bir diğeri ise eğitim. “Neden girişimcilik”
dersek, bunun cevabı çok net: Girişimcilik yenilik demek, AR-GE demek, istihdam
demek. Girişimcilerin kurduğu şirketler,
ABD gibi ülkelerde son beş yılın istihdamını şahlandıran şirketler arasında. Bu şirketler aynı zamanda inovasyonu körükleyen bir niteliğe sahip.
Türkiye Girişimcilik Vakfı 2014 yılının
Nisan ayında bu gerekçelerle kuruldu.
Amacı, girişimci olan insanlara yönelmek
değil -ki bunu yapan geniş bir ekosistem
zaten mevcut. Asıl amacı, yetenekli
gençleri girişimciliğe teşvik etmek. Bunu
yaparken çok geniş bir mütevelli heyeti
ve sponsorlar tarafından destekleniyor.
Türkiye’nin en yüksek öğrenci bursunu
veriyor ve sadece ilham mekanizmasını
kullanıyor. Yani Fellow’ları iki ayda bir
başarılı bir girişimciyle buluşturup onun
başarı öyküsünü gençlerle paylaşıyor.
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Girişimciliğe başlamanın tek bir yolu yok.
Bugünün başarılı girişimcilerinin hepsinin
başlangıç hikâyesi farklı. Hepsinin geçtiği
yollar farklı. Bu hikâyeleri dinleyen
Fellow’lar kendi sonuçlarını çıkartıyorlar.
Bu sayede girişimcilik hakkında anlatılan
hikâyeler de çoğalıyor ve daha fazla
kişiye ulaşıyor. Dünyada bu temeller
üzerine kurulan ve uzun vadeli girişimcilik
kültürünü geliştirmeyi hedef almış ilk ve
tek vakıf Türkiye Girişimcilik Vakfı.
2014 seçim süreci duyurulduğunda, beklentilerimizin çok üstünde bir başvuruyla
karşılaştık: Programa 6400 üniversite öğrencisi 170’den fazla üniversiteden başvurdu. Sonuç olarak 20 kız - 20 erkek öğrenciden oluşan 40 Fellow seçtik ve onlarla
birlikte Girişimcilik Vakfı programı başlamış oldu. Bu daha ilk adım… Bundan beş yıl
sonrasını düşünürsek, yüzlerce Fellow’un
Girişimcilik Vakfı programından geçeceğini
söyleyebiliriz. Gitmek istediğimiz nokta ise
girişimciliğin gençler arasında ciddi bir kariyer alternatifi olması. Bu yolda yürürken,

Türkiye’nin özellikle kadın girişimcilere çok
ihtiyacı olduğunun da altını çizmek isterim.
2015 için 15 binden fazla başvuru bekliyoruz.
Kaliteyi yüksek tutmak için yine 40-50 arası bir Fellow sayısını bünyemize katacağız.
Girişimcilerle buluşmaların yanı sıra Fellow’larımızı Türkiye ve dünyadaki önde gelen
konferanslara ve San Francisco veya Tel Aviv
gibi girişimcilik anlamında örnek teşkil eden
merkezlere götürmeyi de planlıyoruz.
2015 aynı zamanda Girişimcilik Vakfı için
yepyeni bir dönem olacak. Seçim sürecinin
geliştirilmesi, ilk mezunlarımızın “alumni” programımızla tanışması ve genişleyen
networkün sunduğu yeni konferans ve seyahat planlarının hepimizi yeni heyecanlarla tanıştıracağına eminim.
Bunlara ek olarak www.futureleadnow.com
adresi altında vakfımızın yeni girişimcilik
bloğunda her gün yeni bir yazı yayınlayacak, Türkiye’nin en önemli girişimcilik kaynağını oluşturacağız.

Bir başka projemiz ise “MappedinTurkey”
başlığı altında Türkiye’nin tüm girişimcilik
ekosistemini bir haritada toplayıp kamuoyu
ile online olarak paylaşmak.
Bu maceraya benimle beraber başlayan
tüm Mütevelli Heyeti üyelerimize, Yönetim
Kurulu’na, sponsor olarak yanımızda yer
alan tüm şahıs ve kurumlara, Genel Müdürümüz Mehru Öztürk Aygül önderliğindeki
ekibimize gönülden teşekkür ederim. Sizler
sayesinde kısa sürede bu noktaya geldik.
Girişimciliğin gelişmediği bir Türkiye, kendisine tek ayak üstünde durma cezası vermiş bir ülkedir. Girişimciliğin yayılmasında
biraz katkımız olursa, ne mutlu bize.

SINA AFRA
Türkiye Girişimcilik Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı
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DEĞIŞIMIN ANAHTARI

Türkiye gibi gelişmekte olan birçok ülkenin
en önemli değişim araçlarının “Eğitim” ve
“Girişimcilik” olduğuna inanıyorum. Girişimcilik kültürünün yaygınlaşması ülkemizin geleceği için bize umut veriyor. Bu nedenle Vakıf
olarak girişimcilik kültürünün yaygınlaşması
için çalışıyoruz.
Ülkemizde girişimcilik alanında beş yıl
öncesine göre çok daha fazla destek kurumu,
yatırımcı ve en önemlisi girişimcilikle
ilgilenen insan var. Ancak bu sayı şu an
için yeterli değil. Bir değişim yaratmak için
kültürün yaygınlaşması ve girişimciliğin bir
kariyer alternatifi olarak görülmesi gerekiyor.
Girişimcilik potansiyeli olan gençlerle
çalışmak bu yüzden çok heyecan ve ilham
verici. Fellow Programı ile Fellow’larımıza
girişimcilik alanında ilham vermek için
çalışırken onlar da bize gelecek için umut ve
heyecan veriyor.
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Girişimcilik kültürü yaygınlaşırken bir başka
kavramın da aynı oranda gelişmesi ve yaygınlaşması gerektiğine inanıyorum. Bu da “giveback”, yani toplumdan aldığını topluma geri
verme. Girişimciler gördükleri ihtiyaçlar, yaşadıkları, deneyimledikleri ve gözlemledikleri
sorunlar üzerinden fikirlerini ortaya koyuyorlar. Tüm süreç boyunca en çok da toplumdan
besleniyorlar. Birçok farklı etkenle birlikte
başarılı oluyorlar. Zaten doğru ihtiyaç tanımları yapmayan girişimlerin uzun süre ayakta
kalamadığını da hep birlikte gözlemliyoruz.
Başarılı olan girişimcilerin ise bir noktada
beslendikleri yeri geri beslemeleri, geliştirmeleri, yukarı çıkarmaları gerekiyor. Büyük
resme baktığımızda istihdam sağlıyorlar,
ekonomiye katkıda bulunuyorlar. Bunun da
bir geri verme olduğunu söyleyebiliriz, ancak
bir toplumun gelişebilmesi için sadece bunlar
yeterli değil. Sürdürülebilir giveback programları da gerekiyor. Özellikle girişimcilerin

sürdürülebilir giveback faaliyetleri yürütmeleri hem Sivil Toplum Kuruluşları’nın yapısını
daha yenilikçi bir tabana taşıyacak hem de yaratılan sosyal etkiyi artıracak.
Her yıl dünya genelinde açıklanan bağışçılık
listelerinde, son yıllarda artık geleneksel
yollar ile servetlerini oluşturan kişilerin
önüne girişimcilerin geçtiğini görüyoruz.
Giveback
kültürünü
yaygınlaştırmanın
girişimcilik üzerine de olumlu etkisi olacağına
inanıyorum. Tabi ki giveback için tek yol
bağışçılık değil. Zaman, emek ve mentorluk
da aynı şekilde önemli. Girişimciler ne kadar
topluma yakın olurlarsa rol model olarak
daha çok gence ilham vereceklerdir.
Fellow’larımız henüz girişimlerini kurmamış olsalar da programa dâhil oldukları
ilk günden itibaren giveback faaliyetlerine
başlıyorlar. Fellow Programı dâhilinde katıldıkları her özel etkinliği video veya yazı

ile bloğumuz www.futureleadnow.com’da
paylaşmanın yanı sıra kendi içlerinde oluşturdukları ekipler ile projeler yapıyorlar. Bir
ekip liselerde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak için proje hazırlarken, bir diğer
ekip de sektör haritası yaparak girişimciliğin yaygınlaşması için ihtiyaçların resmini
ortaya çıkarmaya çalışıyor.
Girişimcilik Vakfı kuruluşundan bu yana girişimci olmak isteyen gençlere ve girişimcilere
her alanda ilham vermek için çalışıyor. Umarım bizim verdiğimiz ilham ile çok güzel girişimcilik ve giveback hikâyeleri yazılacaktır.

MEHRU ÖZTÜRK AYGÜL
Türkiye Girişimcilik Vakfı
Genel Müdürü
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YÖNETIM KURULU ÜYELERIMIZ

Sina AFRA
Yönetim Kurulu Başkanı
Erol BİLECİK
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Hakan BAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi
Yomi KASTRO
Yönetim Kurulu Üyesi
Pelin KUZEY
Yönetim Kurulu Üyesi
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MÜTEVELLI HEYETI ÜYELERIMIZ
Sina AFRA

Can YÜCAOĞLU

Hakan BAŞ

Sıdıka BAYSAL HATİPOĞLU

Alemşah ÖZTÜRK

Christian THEISEN

Joachim BEHRENDT

Şebnem KALYONCUOĞLU ÜNLÜ

Ali Can KAYA

Coşkun YÜCEKÖK

Murat ÖZYEĞİN

Şevket BAŞEV

Ali SABANCI

Erdem YURDANUR

Nevzat AYDIN

Ümit BOYNER

Alp SAUL

Erol BİLECİK

Önder ÖZTARHAN

Yomi KASTRO

Asuman BAYRAK

Faruk ECZACIBAŞI

Pelin KUZEY

Avi ALKAŞ

Fevzi GÜNGÖR

Sedat KAPANOĞLU

Burak BÜYÜKDEMİR

Gökhan Uğur BAĞCI

Sedef ORMAN

Burak DİVANLIOĞLU

Gülden YILMAZ

Serdar URÇAR
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MÜTEVELLI HEYETI ÜYELERIMIZDEN
ALI CAN KAYA
Hayat denen bol virajlı bu yolun başında olan genç girişimcilere yol arkadaşı
olmak onlar ile bu yolda kendi deneyimlerimi paylaşmak ve ileride onların da
nicelerine yol göstermesi için buradayım.
ASUMAN BAYRAK
Sina Afra’nın önderliğinde Türkiye’de ve dünyada bir ilk olarak kurulan böylesine farklı bir oluşumda yer almaktan gurur duyuyorum. Geleceğin girişimcileri ile yolun başında vakit geçirebilmek, onların heyecanlarına ortak olabilmek çok güzel bir duygu.
BURAK BÜYÜKDEMIR
Girişimcilik Vakfı geleceğin ekonomisini bugünün öğrencileriyle kuruyor. Bu
Fellow’ların geleceğin en önemli girişimcileri olacağından şüphem bile yok.
EROL BILECIK
Ülkemizin geleceğe dönük olarak daha rekabetçi ve daha güçlü adımları atması için gençlerimize ve dolayısıyla GİRVAK gibi değerli oluşumlara fazlasıyla ihtiyacı var. Bu mozaikte çok önemli bir boşluğu dolduran GirVak’ın ve
Fellow’ların yolu açık olsun.
FARUK ECZACIBAŞI
G20 ülkeleri arasında Türkiye, girişimcilik hakkındaki endişelerinden arınmış ve
girişimciliğe büyük bir hevesle yaklaşan ülkelerden. Girişimcilikten korkmuyoruz.
Ülkemizin Genel Girişimcilik puanı 55; yani ABD’den sadece dört puan eksik. Girişimciliğe açığız. Ancak, girişimcinin finansmana ulaşımında sorunlar var. Ayrıca
eğitim sistemimiz, girişimcilik kültürünü destekleyecek yapıda değil. Eleştirel bakış
açısını, merakı, yenilikçiliği teşvik etmiyor. İşte Girişimcilik Vakfı, bu ve benzeri sorunlar hakkında kamuoyunda farkındalık yaratmak, çözümler önermek ve girişimcilere destek olmak amacıyla yola çıktı. Devletin de bu konunun öneminin bilincinde
hareket ederek gerekli yasal ve finansal destekleri sağlamasıyla Girişimcilik Vakfı’nın bu konuyu ekonomimize yüksek katma değer yaratacak şekilde sürekliliğe
dönüştüreceğine kuvvetle inanıyorum.
FEVZI GÜNGÖR
Girişimcinin ideali geleceği etkilemektir. Burada sadece kendi geleceğimizi
değil, tüm ülkenin geleceğini etkileyecek bir hareket başladı. Umarım muvaffak oluruz.
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GÜLDEN YILMAZ
Girişimcilik Vakfı’nın Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine yapacağı katkıya inandığım için burada olmak istedim. Bu inancımı da hala koruyorum.
JOACHIM BEDHRENT
Turkey has an amazing potential for entrepreneur and investors, yet it lacks
a developed entrepreneurial ecosystem that supports innovators, entrepreneurs and investors. Thanks to Sina’s initiative, another step in bridging this
gap has been taken with the foundation of Girisimcilik Vakfi. I am proud to be
a founding member, and to help Turkish promising entrepreneurs to shape
the future in Turkey, and maybe in the world.
NEVZAT AYDIN
Küresel düzeyde ekonominin motoru olan girişimcilik genç nüfuslu Türkiye
için de kuşkusuz en önemli istihdam kaynağı. Fellowship programlarımızla
girişimciliğin yaratıcı, cesur ve heyecanlı ruhunu yarının iş sahibi gençlerine
aşılamaya devam edeceğiz.
PELIN KUZEY
Kuruluşundan bu yana geçen kısa süreye rağmen, gençlerimize ilham, bizlere ise büyük bir motivasyon kaynağı olan Girişimcilik Vakfı’nın bir parçası
olmak büyük bir mutluluk.
SEDAT KAPANOĞLU
İdeal bir dünyada bir fikri hayata geçirmek bir yaşam mücadelesi değil, sabah egzersizimizin bir parçası olmalı. O noktaya doğru ilerlediğimizi görmek
de en büyük hediyemiz olacaktır.
SIDIKA BAYSAL HATIPOĞLU
Gözleri pırıl pırıl parlayan, öğrenmeye, iletişime ve gelişmeye açık zehir gibi
gençleri birbirleriyle ve bizim gibi profesyonellerle bir araya getiren ve aslında tek taraflı değil iki taraflı bir öğrenme fırsatının kapılarını açan Girişimcilik Vakfı’nda gençlerden öğrenme, onlarla tecrübe paylaşma şansını
yakalamak harika! Bu bir yıl içinde bunun için emek harcayan herkese tek
tek teşekkürler :)
ŞEBNEM ÜNLÜ
Girişimcilik belki öğretilebilen bir şey değil ama bu kadar heyecanlı, tutkulu
ve ülkemizin geleceğini elinde tutan genç beyinlere biraz olsun ilham verebilirsek ne mutlu bize…
YOMI KASTRO
Bu vakfın bizzat kendisi istisnai bir girişimcilik örneği. Vakfın uzak bir hayalden, başarılı bir gerçeğe nasıl dönüştüğünü gördükçe, Fellow’ların enerjisini hissettikçe, ülkeme ve geleceğimize olan inancım artıyor.
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FELLOW PROGRAMI 2014
AMAÇ
Türkiye Girişimcilik Vakfı, Türkiye’de girişimcilik kültürünü yaymak ve geliştirmek için,
üniversite öğrencisi gençler için “Fellow Programı”nı yürütüyor.
HEDEF
Somut projelerden çok girişimcilik fikrini yaymak ve girişimci olmak isteyen üniversiteli
gençlere her aşamada destek vermek amacıyla dünyada bir ilki gerçekleştiren
Girişimcilik Vakfı, Fellow Programı’nı sürdürmeyi ve her yıl yeni öğrenciler ile
Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini sağlamlaştırmayı hedefliyor.
KRITERLER
Programa, 17-24 yaşında, T.C. vatandaşı olan, Türkiye’de ikamet eden, Türkiye’de
bir üniversiteye girmeye hak kazanmış ve kayıt yaptırmış olan ve hâlihazırda
üniversitelerin 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında okuyan tüm üniversite öğrencileri
başvurabiliyor.
SEÇIM SÜRECI
Girişimcilik Vakfı, Fellow Programı’na katılacak gençleri yenilikçi ve bilimsel bir
seçim süreci sonunda belirliyor. Beş adımdan oluşan seçim süreci, gençlerin içindeki
girişimcilik potansiyelini belirlemeyi hedefliyor.
1

2

MOTIVASYON VIDEOSU
Girişimcilik Vakfı Fellow Programı’na dâhil olmak için
“Motivasyonun ne?”, “Neden girişimcilik?” sorularının
cevaplarının anlatıldığı, maksimum üç dakikalık bir
YouTube videosu hazırlanması

CV PUANLAMA
Online olarak doldurulan
CV’nin puanlanması

DISC KIŞILIK
ENVANTERI
Bireyin günlük ve
iş yaşantısındaki
davranış
önceliklerini, kendini nasıl
ifade ettiğini anlamaya
yarayan kişilik envanterinin
online olarak web üzerinden
yanıtlanması
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3

4

VISUAL QUESTIONARY
Girişimcilik karakterini daha iyi
anlamak amacıyla beş dakika
süren Visual Questionary’nin
yanıtlanması
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MÜLAKAT
2, 3 ve 4. adımların genel
değerlendirmesi yapıldıktan
sonra adayların Yönetim Kurulu
üyeleri ile mülakatı

SEÇIM SÜRECINDE DIKKAT EDILENLER
Girişimcilik Vakfı, ilk senesinde CV puanlama, girişimcilik motivasyonunun anlatıldığı
bir YouTube videosu, kişilik envanteri testi, görsel test ve seçim komitesiyle yapılan
mülakatlardan oluşan beş aşamalık bilimsel seçim süreciyle, girişimcilik ve liderlik
açısından en yatkın ve en yetenekli gençleri seçmeye özen gösterdi. Öğrenciler ile
yapılan mülakatlarda en çok dikkat edilen üç kriter şunlar oldu:
1. Girişimcilik Vakfı’nın felsefesini oluşturan “giveback” kültürünün bilincinde
olmaları; yani toplumdan aldıkları destek ile kazandıkları başarıyı yine toplumla
paylaşarak başarıyı çoğaltma hedefleri
2. Girişimcilik konusunda tutkulu ve istekli olmaları
3. Pozitif ve öğrenmeye açık olmaları
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FELLOW PROGRAMI’NIN BEŞ TEMEL ÖĞESI
FELLOW PROGRAMI SEÇILEN FELLOW’LARA NELER SAĞLIYOR?
NETWORK
Program dâhilinde gençler, ulusal ve uluslararası bir
ağın parçası oluyorlar.
BURS
Üniversite öğrencisi gençler, program kapsamında
12 ay boyunca aylık 500 TL burs hakkı kazanıyorlar.
ROL MODELLERLE TANIŞMA/İLHAM ALMA
Gençler iki ayda bir, başarılı girişimcilerle bir araya
gelerek onların hikâyelerinden ilham alma şansı
elde ediyorlar. Programa dâhil olan gençlerin bu
toplantılara katılması zorunlu.
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FELLOW PROGRAMI SEÇILEN FELLOW’LARDAN NELER BEKLIYOR?
GIRIŞIM ELÇILERI
Program kapsamında gençler, çarpan etkisi yaratmak
ve girişimcilik kültürünün daha çok yayılması için
üniversitelerinde “girişim elçileri” olacaklar.
GIVEBACK
Girişimcilik Vakfı, toplumdan aldığı destek ile kazandığı
başarıyı yine toplumla paylaşırsa, ancak o zaman
başarıyı ölçeklendirme ve çoğaltma şansı olur.
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FELLOW 2014
ALI GÜR GÜVENILIR

İstanbul Teknik Üniversitesi
“Tutkulu, İnatçı, Dinamik”

Aylar geçtikçe Girişimcilik Vakfı ve Fellow Programı’nın kendi
misyonunu da aşıp muazzam bir arkadaşlık ve kaliteli bir girişimcilik
motivasyon merkezi haline geldiğini söylemek sanırım çok da yanlış bir
ifade sayılmaz.
ALPER CEM POLAT

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
“Choices, Chances, Change”

Vakfın Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini tabandan yetiştirerek
geliştirmek gibi çok kritik bir görevi üstlendiğini düşünüyorum. Ersin
ve Burak’la birlikte yeni bir projeye başlamam da Fellow Programı
sayesinde oldu.
BERNA ÖMÜR

Anadolu Üniversitesi
“İkna kabiliyeti yüksek, Düzenli, Hırslı”

Girişimcilik Vakfı hayatın simülasyonudur.
BETÜL ÖZGE ÖNCEL

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
“Enerjik, Cesur, Yenilikçi”

Ufkunuzu açacak özel deneyimler kazanmak ve hayallerimizin
sınırlarını zorlayan bu yaratıcı vakfın bir parçası olmak gurur verici!

BEYZA GÜREL
İzmir Ekonomi Üniversitesi

İlk başta vakıf olarak girdiğin bir yerde bir aile edinmek, gün geçtikçe
onlarsız yapamamak, her an her yerde çığ gibi büyüyebilmek, her
şekilde senin yanında olduğunu bildiğin insanlara sahip olmak; işte
benim için GirVak budur!
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BILAL AYDIN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
“Hırslı, İnatçı, Obsesif”

Girişimcilik Vakfı kendimi bulmamı sağladı.
BURAK KALE

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
“Enerjik, Cesur, Lider”

Girişimcilik Vakfı Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini büyütmek,
girişimci gençlerin vizyonunu genişletmek, yapacağımız iş ve
hizmetlerin kalitesini artırmak için uğraşan ve bunun için biz
Fellow’lara her türlü imkanı sunan, şu anda dünya üzerinde herhangi
bir emsali bulunmayan vakıftır.
BURCU ÖZTOPÇU

İstanbul Üniversitesi
“Azimli, Sportif, Heyecanlı”

Her etkinlik sonrası bana “İyi ki bu ailenin bir ferdiyim, fellow’uyum
dedirten bir vakıftır ve bu dünyada eşi yoktur :)
BÜŞRA YILMAZÖZ
Uluslararası Antalya Üniversitesi
“Stabil-Dengesiz, Zât-ı Şahane, Y Nesli Klostrofobiği”

İmkansızlıkların bütün ihtimallerle buluşup imkan oldurulduğu vakıf;
yılın “tanışmak istediğiniz bütün insanlarla tanıştıran” vakfı.
CANAN DÖŞLÜ

Boğaziçi Üniversitesi
“Güleryüzlü, Yaratıcı, Sınır tanımaz”

Yapmayı değil, yaratmayı öğreten vakıftır GirVak.
CEMRE OĞUZ ERŞAHIN
İstanbul Teknik Üniversitesi
“Özgür, Özgün, Öncü”

Alışılmışın dışında düşünebilen, üreten, cesur girişimci nesiller için
geleceği şekillendiren bir oluşum Girişimcilik Vakfı.
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CEMRE ŞIRIN

Yıldız Teknik Üniversitesi
“Hırslı, Samimi, Yenilikçi”

İnandıkları insanlara hayal gücünü zorlayan kapılar açan, yönetimi ve
mentorlarıyla işini son derece iyi yapan insanların oluşturduğu, bir
parçası olmaktan gurur duyduğum vakfım.
CIHAN ÇINAR

Kocaeli Üniversitesi
“Rahat, Yaratıcı, İyimser”

Girişimcilik Vakfı’nda bana ilham veren insanlarla tanışıyorum. Bunlar,
kendimi hayallerime en yakın hissettiğim anlar…
ELIF İREM KUNDURACI
Yeditepe Üniversitesi
“İdealist, Farklı, Güçlü”

Girişimciliğe kendini ve dünyayı bilerek atılmak isteyen herkes, bu
vakfın bir parçası olmak için elinden gelenin en iyisini yapmalı.
EMINE BÜŞRA ÇEVIK

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
“Troublemaker, Solotraveler, Parachuter”

Fellow Programı, konuştuğunuz her insandan bir şeyler öğrenmek,
dünyayı değiştirmek isteyen insanlarla arkadaşlık yapmak, örnek
aldığınız insanların sizi hayal kurmanız için desteklemesi ve onları
gerçekleştirmeniz için sizin yanınızda durması demektir.
ERAY ERDOĞAN

Koç Üniversitesi
“TED Talk Aşığı, Impact-Driven, Oppurtunity-maker”

Girişimcilik Vakfı, Türkiye Girişimcilik Ekosistemi’ne dâhil edilemeyen
üretmek, değiştirmek, geliştirmek, fark yaratmak isteyen üniversite
öğrencileri için her türlü desteğin ve imkânın sağlandığı eşsiz bir
platform.
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ERDEM MERIÇ

İstanbul Üniversitesi
“Ateşleyici, Fırsatçı, Savaşçı”

Bana göre Girişimcilik Vakfı 3G ile özetlenebilir: Giriş, Geliş, Giveback

EREN GÜZELCEADA

İstanbul Teknik Üniversitesi
“Enthusiastic, Curious, Observant”

Hayatımda bu kadar ilham verici başka bir programa katılmadım.

GIZEM YENIÇIKAN

Yıldız Teknik Üniversitesi
“Bağımsız, Deli dolu, Hırs tutkunu”

Yapmayı ya da yapamamayı veya düşünmeyi değil, karar almayı ve o an
başlamayı öğretti GirVak bize.
GÖZDE ÇOBANOĞLU

İstanbul Teknik Üniversitesi
“Doğal, Mutlu, Kararlı”

Hayal gücümüzün ve kişiliğimizin sınırlarını aşmanın öğretildiği bir
ailede, biz geleceğe ancak bu kadar güzel hazırlanabilirdik.
GÖZDE TOPGÜLOĞLU

Özyeğin Üniversitesi
“Tutkulu, KüçükKaraBalık, LEGO Hayalcisi”

Yenilikler ve sürprizlerle dolu farklı dünyaları keşfetmemi sağlayan
bir köprü oluştururken, harika networkü içinde öğrenmemi sağlayan
sıcacık bir aile.
MACIT ERSIN SEZER

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
“Lider, Sadık, Özgüvenli”

Bütün fellow’lar bu programa kurdukları bir hayali gerçekleştirmek
için başvuruyor. Girişimcilik Vakfı ise bize, hayallerimizden gerçeklere
giden yolda gerekli cesareti, özgüveni ve inancı aşılıyor. Hepimiz bir
dilek tuttuk ve Girişimcilik Vakfı gerçek oldu.
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MAHMUT YAVUZ
Boğaziçi Üniversitesi

Girişimcilik Vakfı ve Fellow Programı’nın bir üyesi, bu ailenin bir
parçası olmak benim için inanılmaz bir deneyim.
MEHMET SENCER KARADAYI
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
“Hacker, Innovator, Fighter”

Bir tünel düşünün, sonunda hayalleriniz, önünüzde uzun ve meşakatli bir
yol ve sizi yalnız bırakmayan büyük bir aile… İşte burası Girişimcilik Vakfı.
MERT CAN

Boğaziçi Üniversitesi
“Thinker, Less Irrational, More Economic”

Girişimcilik Vakfı beni yalnızca girişimcilik çalışmaları için motive
etmedi, aynı zamanda güzel bir aileye ait olmanın ve yaşadığımız
topluma fayda sağlamanın nasıl bir deneyim olduğunu öğretti.
MERVE BOZ

Yaşar Üniversitesi
“Cana yakın, Cesur, İleri görüşlü”

Networkünün kimlere ulaşabileceğini, nerelere uzanabileceğini
tahmin dahi edemeyeceğiniz, size olanakların en güzelini sağlayan
ve sizi girişimcilik macerasına sürükleyen, dünyada eşi ve benzeri
olmayan bir vakıf.
MERVE YAZICI

Gazi Üniversitesi
“Cesur, Dinamik, Sosyal”

Girişimcilik Vakfı, bir anda önünüzde bütün kapıların sonuna kadar
açılmasıdır.
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MÜGE ULUSOY

İstanbul Teknik Üniversitesi
“Özgür ruhlu, Eğlenceli, Cesur”

Aslında sadece inanmak yeterliydi ve umut etmek… Bu süreç, hiç
yitirilmeyecek kadar özeldi.

MUSTAFA GIRGIN

Bahçeşehir Üniversitesi
“Tek Yol Puyol”

Benlikten bensizliğe giden, sonu aydınlık bir gelecek.
OĞUZ ŞAFAK

İstanbul Teknik Üniversitesi
“Hiperhırslı, Çılgın, Girişimci”

Yıllar sonra “Hayatınızın dönüm noktası nedir” diye sorduklarında
vereceğim cevabımdır Girişimcilik Vakfı ve bu vakfın fellow’u olmak.

ÖYKÜ KURTOĞLU

Galatasaray Üniversitesi
“İyimser, Mücadeleci, Yenilikçi”

Girişimcilik Vakfı ve Fellow Programı hayatımı değiştiren bir deneyim.
İyi ki bir parçasıyım:)

PELIN GEZER

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
“Araştırmacı, Hayalci, Fütürist”

Girişimcilik Vakfı bize yaklaşımı ile yaşamı öğretiyor. Burada
sadece girişimcilik öğrenmiyoruz. Vakıf, farklı açılardan kendimizi
geliştirme fırsatı sunarak bizim de dünyayı geliştirebilecek bir şeyler
yapabilmemize olanak sağlıyor. İşte “giveback”!
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SELIN AKPINAR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
“Hırslı, Hayalperest, Mutlu”

Girişimcilik Vakfı içimdeki girişimciyi ortaya çıkarmama yardım eden en
büyük destekçim.

SELIN ÖZTEKIN

Sabancı Üniversitesi
“Yetenekli, Komik, Deli dolu”

Bir aile düşünün; size hayal bile edemeyeceğiniz fırsatlar sunuyor,
hatta sunmakla kalmayıp bizzat yaşatıyor. Bazı şeyler tarif edilemez,
anlatılmaz, yaşanır.
SERA GIZ ÖZEL

Sabancı Üniversitesi
“Özgür, Neşeli, Duyarlı”

GirVak = Arkadaşlık, yoldaşlık, öğrenim, paylaşım ve gelişim. Bir
parçası olmaktan mutluluk duyduğum bir oluşum. Bir değer yaratan ve
bu değeri paylaşan, paylaşmaktan da mutluluk duyan insanların yeri ;)
SERKAN TÜRKOĞLU
Çankaya Üniversitesi
“Yaratıcı, Cesur, İdealist”

Girişimcilik Vakfı sayesinde hedeflerimle aramda ne kadar mesafe
olduğunu ve bu mesafeyi nasıl aşacağımı öğrendim.
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UMUTCAN DUMAN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
“Entrepreneur, Coffee-lover, Traveler”

Uzaktaki bir hedefe ulaşmak isteyen, ufak adımlar atmalıdır ve biz
bu büyük hedef için küçük adımlarımızı Girişimcilik Vakfı’yla birlikte
yarınlar için atıyoruz.
VOLKAN ŞIMŞEK

İstanbul Bilgi Üniversitesi
“Yaratıcı, Hırslı, Lider”

Genç girişimcilerin motivasyon kaynağı

YUSUFCAN BOZKUŞ

Sabancı Üniversitesi
“Indomitable, Creative, Street Smart”

Girişimcilik Vakfı ailesinin ve hayal ettiğimin bile çok ötesinde olan bu
programın bir parçası olmak benim için gurur verici.

ZAFER ÇIĞDEM

Süleyman Demirel Üniversitesi
“Eager to learn, Enthusiastic and positive, Entrepreneur”

Türkiye’de girişimciliğin artık bir vakfı var: Küçük bir adım atmanızla
birlikte girişimcilik kokusunu, asıl mutfağından size sunabilecek harika
bir vakıf...
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GIVEBACK
Girişimcilik Vakfı Fellow Programı “giveback” öğesi, rol modeller ve yapılan projeler
üzerinden destekleniyor. Fellow 2014 ekibinin tasarlayıp, hayata geçirdiği ve halen devam etmekte olan projeler aşağıdaki gibidir.
MAPPED IN TURKEY
Bu projenin amacı, içerisinde girişimcilikle ilgilenen kulüplerin, akademisyenlerin,
TTO’ların, Gimer’lerin, STK’ların, yatırımcıların ve kuluçka merkezlerinin olduğu bir
sektör haritası oluşturmaktır. Bu harita sayesinde Türkiye’deki büyük girişimcilik potansiyelinin somutlaştırılarak gözler önüne serilmesi hedeflenmektedir. Bu haritada Türkiye’deki 186 üniversitenin tümü yer alacak ve şu an 89 girişimcilik kulübüne erişilmiştir.
Bu harita sayesinde öğrenci, akademisyen, girişimcilik ve inkubasyon merkezleri ile yatırımcılar arasındaki iletişim daha kolay sağlanacaktır.Veri toplama aşamasından sonra
MappedinTurkey.org ismi altında yürütülen çalışmalar, web ve mobil üzerine taşınacaktır. Proje, Girişimcilik Vakfı 2014 Fellow’larından Büşra Yılmazöz, Merve Boz, Mustafa
Girgin, Serkan Türkoğlu ve Zafer Çiğdem tarafından yürütülmektedir.
ERASMUS+
Erasmus+, eğitim, gençlik ve spor alanlarında ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi
hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik etmektir. Fellow’lar,
Erasmus+ Programı’na 30 Nisan 2015’te başvurmayı planlamaktadır. Oluşturulan 9
kişilik ekip, Erasmus+ Programına dâhil olan ülkelerdeki girişimciliğin genel durumu
hakkında araştırmalar yaparak, girişimcilik ekosistemleri ve bu ekosistem içerisinde
yer alan Girişimcilik Vakfı benzeri kuruluşlar hakkında bilgi toplayacaklardır. Bu sayede
diğer ülkelerdeki potansiyel ortaklar bulunacak ve seçilecektir. Pproje, Girişimcilik Vakfı
2014 Fellow’larından Alper Cem Polat, Beyza Gürel, Elif İrem Kunduracı, Emine Büşra
Çevik, Gizem Yeniçıkan, Mahmut Yavuz, Mert Can, Mustafa Girgin, Öykü Kurtoğlu, Yusufcan Bozkuş ve Zafer Çiğdem tarafından yürütülmektedir.
LISELERDE GIVEBACK (EĞITIM & GIRIŞIMCILIK KITABI DAĞITMA)
Liselerde Giveback Projesi’nin amacı, gençlere girişimcilik konusunda ilham vermek,
onlara özgüven kazandırmak ve girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak algılamalarını
sağlamaktır. Kurulan grup,önce ihtiyacı anlamak üzere çevrelerindeki lise öğrencilerinden, öğretmenlerden ve velilerden bilgi toplamışlardır. Proje öncelikle Cağaoğlu Anadolu Lisesi’nde başlayacaktır. Eğitimi verecek kişi belirlenecektir. Liselerde Giveback
projesi kapsamında öğrencilere girişimciliği öğretmek, onları bu alana yönlendirmek
amacıyla belirlenecek liselere yönelik olarak, girişimcilik konusunda mutlaka okuması
gereken 20-30 kitaptan oluşan bir yardım kampanyası düzenlenecektir. Seçilecek kitaplar, araştırmalar ve Mütevelli Heyeti üyelerinin önerileriyle belirlenecektir. Proje,
ilk aşamada üç lise ile başlayacaktır. Projeler, Girişimcilik Vakfı 2014 Fellow’larından
Erdem Meriç, Gizem Yeniçıkan, Gözde Çobanoğlu, Mustafa Girgin, Yusufcan Bozkuş ve
Oğuz Şafak tarafından yürütülmektedir.
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CREATIVE HUMAN HOUSE
Creative Human House, fikir üretme ve çözüm bulma ortamı yaratmayı amaçlayan sosyal bir hub olarak konumlandırılmaktadır. Projenin hedef kitlesi 18-26 yaş aralığındaki
gençlerdir. Bu proje için bir mekân kiralanması planlanmaktadır ve burası hub’a başvuran herkese açık olacaktır. Fikirlerin paylaşıldığı, potansiyel girişimlerin çıkacağı, sosyal aktivitelerin ve etkinliklerin yapılacağı bir yer olması hedeflenmektedir. Bu projenin
sunduğu deneyimlerden bir tanesi de Temmuz ayında San Francisco’da gerçekleşecek
olan Valley Summer Camp’tir. Bu kampa başvuranlardan seçilecek sınırlı sayıda öğrenci
ile San Francisco’da bir ay süreyle kalınacak, oradaki girişimcilik ve yatırım ekosistemi
hakkında fikir edinilecek ve yeni fikirlerin ortaya çıkması için workshop’lar düzenlenecektir. Başvuruların alındığı Proje, Girişimcilik Vakfı 2014 Fellow’larından Mert Can tarafından yürütülmektedir.
ALUMNI PROJESI
Proje, global girişimciliği desteklemek ve başarılı fellow’ların “giveback” sürecini hızlandırmak amacıyla tasarlanmıştır. Katılımcılar aktif girişimcilik ekosisteminin bulunduğu
beş şehirde birer aylık periyodlar halinde yaşayıp gözlem yapacaklardır. Bu gözlemlerini, her gün çektikleri bir dakikalık videolar ile birlikte oluşturdukları blog içeriklerinde
raporlayacaklardır. Proje sonunda bu videolar birleştirilip bir film haline getirilecektir.
Proje, Girişimcilik Vakfı 2014 Fellow’larından Mehmet Sencer Karadayı, Merve Yazıcı ve
Umutcan Duman tarafından yürütülmektedir.
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SAYILARLA FELLOW 2014
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SOSYAL MEDYADA
GirisimcilikVakfi.org

60.000
200.000

’den fazla tekil ziyaretçi
’den fazla sayfa görüntüleme

/GirisimcilikVakfi

/GirVak

1.600
5.300 takipçi

’e yakın tweet
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500
5.300 takipçi
’e yakın post

FUTURELEADNOW.COM
Fellow’ların girişimcilik alanındaki yolculuklarına dair paylaşımlar, girişimcilik alanında
yapılan Türkiye’deki etkinliklere yönelik izlenimler ve girişimci / yatırımcı ya da internet
ekosistemine yönelik yenilikler...

250

’den fazla içerik
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BASINDA

175
TOPLAM HABER

79

YAZILI
HABER

96
ONLINE

HABER

6.066.657

TIRAJ

18.638.938ERIŞIM
1.841.126 TL
REKLAM
EŞDEĞERI

30

BUGÜN 28.05.2014

FORBES TÜRKIYE 01.09.2014
VATAN 28.05.2014

MILLIYET 30.05.2014

SABAH 31.05.2014
PLATIN 01.07.2014
CUMHURIYET 28.05.2014

MILLIYET 30.05.2014

BUSINESS LEADERS START UP 01.07.2014

SABAH KEYIFLI ALIŞVERIŞ
01.06.2014

MILLIYET AKADEMI 21.11.2014

VATAN 21.05.2014
SABAH KEYIFLI ALIŞVERIŞ
01.06.2014

CAPITAL GENÇ 01.07.2014

DIGITAL AGE E-TICARET 01.08.2014

OPTIMIST 01.07.2014

DÜNYA 28.05.2014
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FELLOW UP I
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FELLOW UP II
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FELLOW UP III
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GIRIŞIMCILIK VAKFI ISRAIL’DE
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SPONSORLARIMIZ
Ana Sponsor

Co Sponsor

ÖZEL PAZAR

Fellow Up Sponsor

İçerik Sponsoru

Network Sponsoru

İletişim Sponsoru

Destek Sponsoru

Etkinlik Sponsoru

Matbaa Sponsoru

Gönderi Sponsoru

BAĞIŞÇILARIMIZA DEĞERLİ KATKILARINDAN DOLAYI
TEŞEKKÜR EDERİZ.
Fiba Emeklilik
PR Danışmanlık ve Organizasyon
Ayşe İnal
Emre Uğurlu
Garanti Bankası
Yomi Kastro
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