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BÖLÜM 1 
TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! 
Hakkında



▪

▪

▪

https://www.youtube.com/watch?v=KmnS5c8UzpI
https://www.youtube.com/watch?v=KmnS5c8UzpI


BÖLÜM 2
TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!
2019 Takvimi 



▪

▪

▪

http://bugenclikteisvar.com/bilgi-merkezi/online-egitim
http://bugenclikteisvar.com/bilgi-merkezi/online-egitim
http://bugenclikteisvar.com/bilgi-merkezi/online-egitim


Eğitim

İhtiyaç doğrulamadan pazara giriş stratejilerine, fizibiliteden sunum 

tekniklerine kadar bir girişimcinin el kitabında olması gereken tüm bilgileri 

içeren eğitim 

İlham

Ezberbozan Startup deneyimlerini kurucularından dinleme ve ilham alma 

Networking

Girişimcilik ekosisteminden 100’ü aşkın paydaşla tanışma ve network imkânı

Geliştirme & Hızlandırma

TÜSİAD üyelerine ve program paydaşlarına fikir danışarak, yenilikçi iş fikrini 

ölçeklendirilebilir bir iş modeline dönüştürme fırsatı 

https://www.youtube.com/watch?v=KmqneDiIRgY&t
https://www.youtube.com/watch?v=KmqneDiIRgY&t


İş Dünyası Liderleriyle Birlikte Çalışma Fırsatı

Her dönem sektöründe lider 10 ila 15 TÜSİAD üyesinden biri ile eşleşerek 2 ay birlikte 

çalışma fırsatı

Ürün ve İş Geliştirme Mentorluğu

Rehberlik dönemi boyunca TÜSİAD üyesinin uzman kadrosu ile birlikte ürün ve iş modelini 

geliştirme ve iş planını oluşturma 

Uzman Desteği

TÜSİAD uzman kadrosu, Program paydaşları ve Çalışma Grubu üyelerine süreç boyunca 

danışma imkânı



Kuluçka Anahtarı 

İş fikri yarışmasında finale kalan beş ekibe anlaşmalı 

kuluçkalara  doğrudan girme hakkı 

Para Ödülü

Yarışma üçüncüsüne 25K, ikincisine 50K, birincisine ise 

75K para ödülü

Silikon Vadisi Ziyareti

Finalistlerden bir tanesine TÜSİAD Yönetim Kurulu ile 

Silikon Vadisi Ziyareti’ne katılma ve Silikon Vadisi Ağı ile 

etkileşim kurma imkânı

https://www.youtube.com/watch?v=BzL0fng0elU
https://www.youtube.com/watch?v=BzL0fng0elU


BÖLÜM 3 
Başvuru Nasıl Yapılır?



SIKÇA SORULAN SORULARBAŞVURU ŞARTNAMESİ

http://bugenclikteisvar.com/basvuru#sss
http://bugenclikteisvar.com/basvuru#sart


▪

▪

▪

▪

http://www.bugenclikteisvar.com/




İş fikrinizin hedef pazarını tanımlayınız.



İş fikrinizin yenilikçi yanı nedir? Türkiye’de / dünyada bir benzeri 
var mı?

İş fikrinizin gerçekleşmesi için gerekli kaynaklar neler? İşgücü, 

ekipman, işbirliği, finans, teknoloji vb. kaynakların ne kadarını elde 

edebilirsiniz?

İş fikrinizin toplumsal ya da çevresel faydası nedir?

BU SORULARI DOLDURMAYI UNUTMAYIN



Değerlendirme sonucunda 2019 Program Katılımcıları arasına 

girmemeniz durumunda, başvurunuzun yereldeki iş dünyası 

temsilcilerine yönlendirilip, yereldeki sektör ihtiyaçlarına 

göre tekrardan değerlendirilmesini ister misiniz?

Hangi etiketler / sektörler iş fikrinizi tanımlıyor?

BU SORULARI DOLDURMAYI UNUTMAYIN



Tüm Başvuru Sahipleri, başvuru
formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde
doldurmakla ve son başvuru tarihi olan 3
Aralık 2018 saat 17:00’a kadar form
üzerinde yer alan “başvuruyu tamamla”
butonuna tıklayarak TÜSİAD’a
göndermekle yükümlüdür.



BÖLÜM 4 
Değerlendirme Süreci



http://www.kureselhedefler.org/


http://www.bugenclikteisvar.com/


BÖLÜM 5
Bize Destek Olun!



http://www.bugenclikteisvar.com/destek
http://www.bugenclikteisvar.com/
https://www.facebook.com/BuGenclikteIsVar/timeline/
https://twitter.com/genclikteisvar
https://www.linkedin.com/company-beta/17918160/
https://www.instagram.com/bugenclikteisvar/

