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TÜSİAD BU GENÇLİKTE İŞ VAR! 2018 EĞİTİM KAMPI SONA ERDİ

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! yarışmasının en önemli etaplarından biri olan Eğitim
Kampı 6-10 Şubat tarihleri arasında Sabancı Üniversitesi’nde gerçekleşti. Bu dönem
4268 öğrenci arasından seçilen 36 ekibin katıldığı kampta, konusunda uzman 60'dan
fazla konuşmacı yer aldı. Bu yılki eğitim kampına kadın girişimci oranının yüzde 40’a
yükselmesi damga vurdu.

TÜSİAD’ın girişimcilik kültürünü ve bilincini yaygınlaştırmayı amaçladığı ve ülkemizdeki genç
girişimcilere fikirlerini geliştirebilecekleri bir rehberlik ortamı sağladığı TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ
Var! yarışmasında ön elemeyi geçen 36 ekip yoğun eğitim kampı dönemini tamamlandı. Yapılan
iş fikri sunumlarının ardından seçilen 12 ekip, yarışmanın yanı finaline yükselerek, iki ay boyunca
TÜSİAD üyeleri ile çalışma fırsatı yakaladı.
1.621 iş fikri başvurdu. Yarışmaya kadın girişimciler damga vurdu!
Türkiye genelinde 74 il, 161 üniversiteden 4.268 gencin 1.621 iş fikri başvurusuyla yarışma yeni
bir rekor imza attı. Bu dönem en umut verici gelişme kadın girişimci oranının %40’a yükselmesi
oldu.
Girişimci adayları hangi aşamalardan geçti?
Projeler en az iki yatırımı olan ve / veya Bireysel Katılım Sermayesi lisansına sahip melek
yatırımcılar ve girişimcilik ekosisteminin lider isimlerinin oluşturduğu bağımsız bir ön jüri
tarafından değerlendirildi. Ön elemeyi geçen 105 öğrencinin oluşturduğu 36 ekip yarışmanın
İstanbul’da düzenlenen 5 günlük eğitim kampına katılmaya hak kazandı. Bu sene Sabancı
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 5 günlük kampta, girişimci adayları ihtiyaç
doğrulamadan pazara giriş stratejilerine, fizibiliteden etkin sunum tekniklerine kadar farklı
konularda eğitim aldı. Kamp sırasında yapılan atölye çalışmalarında iş fikri sunumlarını geliştiren
adaylar, girişimcilik ekosisteminden sayısız isimle networking imkanı yakaladı.

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Yarışması kapsamında gençlere iş fikirlerini geliştirme ve planlarını
hazırlama aşamasında iki ay boyunca rehberlik edecek TÜSİAD Üyeleri ve rehberlik edecekleri
ekipler ise şunlar oldu:
TÜSİAD Rehberleriyle Eşleşen Ekipler
Bahadır Balkır – Balorman – Carsafetyteam
Defne Tozan – IBM Türkiye – Atilla
Ebru Özdemir – Limak Holding – Tıp Mühendisleri
Filiz Akdede – HP – Tion
Gözde Akpınar – Betek Boya – Bkare
Hasan Aslanoba – Aslanoba Capital – Startup Ekibim
İrem Oral Kayacık – Odak Grup – Healthybee
Öget Kantarcı – Gittigidiyor – Anlatan Eller
Pınar Abay – ING Bank – Had
Simone Kaslowski – Organik Kimya – Knıt.Moda
Tamer Saka – Kibar Holding – Taka
Tayfun Bayazıt – Marsh&Mclennan – Ranotik
Final 11 Mayıs’ta
Tüm üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine açık olan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ
Var! Yarışması’nda final 11 Mayıs 2018’de yapılacak. Yarışmada birinciye 75.000 TL, ikinciye
50.000 TL, üçüncüye ise 25.000 TL para ödülü verilecek.
Yarışmanın bu döneminde BASF, ING Bank, Sabancı Üniversitesi, Mazars Denge, UBS, Allianz,
IBM ve Yapı Kredi ana destekçiler olarak yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için:
www.bugenclikteisvar.com
www.facebook.com/BuGenclikteIsVar
www.twitter.com/genclikteisvar

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Yarışması
“TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” Yarışması, üniversite gençliğinin girişimcilik farkındalığını artırmayı
hedefleyen bir iş fikri yarışmasıdır. TÜSİAD yarışma kapsamında üyelerinin bilgi ve deneyimlerini
gençlere sunarken, girişimciliğin aslında bir kariyer hedefi olduğunu da vurgulamakta ve iş
dünyasının geleceğini temsil eden gençler için çalışmaktadır. Tüm üniversite öğrencilerine açık
“TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” Yarışması’na gençlerin ekipleriyle katılması ve kendilerine yarışma
kapsamında sunulan süreç deneyimi sayesinde iş fikirlerini geliştirmeleri ve başarılı iş planlarına
dönüştürmeleri amaçlanmaktadır.

