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BÖLÜM 1 
TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! 
Hakkında



Türkiye’nin büyümesi ve kalkınmasında aktif rol 
oynayacak, vizyoner üniversite öğrencilerine,
iş dünyasının deneyimlerinden faydalanabilecekleri 
kapsamlı bir süreç deneyimi sunan bir iş fikri 
yarışmasıdır. 

Tanıtım 
filmi için 
tıklayın!

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


Amacımız

Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin 

geleceğini şekillendirmek

▪ Girişimcilik kültürünü Türkiye geneline yaymak, gençleri doğru yönlendirerek 

ekosistemin gelişimine katkı sağlamak;

▪ Gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde yenilikçiliği teşvik etmek 

ve girişimciliği bir kariyer alternatifi olarak sunmak;

▪ Girişimcilik politika ve uygulamaları hakkında gençlerin farkındalığını artırmak;

▪ Genç girişimci adaylarının TÜSİAD üyelerinin bilgi ve deneyimlerinden 

faydalanacağı süreçler yaratmak.



BGİV 2018 Takvimi

ONLİNE EĞİTİM
8 - 28 Ocak 2018

EĞİTİM KAMPI
6-9 Şubat 2018

REHBERLERLE ÇALIŞMA 
& İŞ PLANLARININ
HAZIRLANMASI
11 Şubat - 8 Mayıs 2018

FİNAL
JÜRİSİ
DEĞERLENDİRMESİ
10 - 24 Nisan 2018

ÖDÜL TÖRENİ
8 Mayıs 2018

ONLİNE
BAŞVURULARIN
ALINMASI
16 Ekim – 30 Kasım 2017,
17:00

ÖN ELEMEYİ
GEÇENLERİN
AÇIKLANMASI
8 Ocak 2018

TÜSİAD
REHBERLERİ
İLE EŞLEŞME
10 Şubat 2018



Ödüller & Fırsatlar
1. Online Eğitim

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! girişimcilik 

konusundaki bilgilerini pekiştirmek isteyen tüm 

girişimci adaylarına Silikon Vadisi’nin en önemli 

10 kanaat önderinden biri kabul edilen girişimci 

ve akademisyen Steve Blank'in Türkçe altyazı 

eğitimini web sitesinde sunuyor.

Online 
eğitim için 
tıklayın!

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


Ödüller & Fırsatlar
2. Eğitim Kampı

Ön elemeyi geçen ekipler her sene farklı bir üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 

eğitim kampında, alanında lider 50’yi aşkın iş dünyası profesyoneli ve mentorundan

eğitim alma ve networking imkanı bulmaktadır. 2018 döneminde TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ 

Var! Eğitim Kampı Sabancı Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecektir.

Yarışmaya başvurmadan önce girişimcilik konusunda bilgilerini pekiştirmek isteyen tüm 

adaylara geçmiş senelerin eğitim kampı videolarını izlemeleri önerilmektedir.

Eğitim
Kampı 
videoları için
tıklayın!

http://bugenclikteisvar.com/bilgi-merkezi/video-galeri
http://bugenclikteisvar.com/bilgi-merkezi/video-galeri


Ödüller & Fırsatlar

3. TÜSİAD Üyeleri ile Çalışma & Rehberlik
2018 döneminde 12 ekip TÜSİAD üyeleri ile çalışma, onlardan rehberlik 

alma ve iş fikirlerini uzman bir kadro ile geliştirme fırsatı yakalayacaktır.

2018
Rehberleri

NOT: 12. rehber

yakında belli olacaktır.



Ödüller & Fırsatlar

4. Para Ödülü

Final jürisi tarafından seçilen ilk üç ekibe iş fikirlerini geliştirmeleri için maddi 
destek sağlanır.



TÜSİAD Girişimci Kulübü & 
BGİV Girişimcileri

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Yarışması sayesinde iş dünyası ile genç girişimciler 

arasında yaratılan etkileşimin devamlılığının sağlanması ve ilişkilerin sürdürülebilir bir 

yapıya kavuşması için iki mekanizma geliştirilmiştir:

▪ Ön elemeyi geçerek eğitim kampına katılan gençler, 

yarışma süreci sonrasında TÜSİAD Girişimci Kulübü

Üyesi olmaya hak kazanır.

▪ TÜSİAD rehberleriyle çalışarak yarı finalde yarışan 

gençler ise BGİV Girişimcisi olarak adlandırılarak, 

yarışma sonrasında da desteklenmeye devam edilir. 

http://www.bugenclikteisvar.com/girisimci-kulubu


BÖLÜM 2
Başvuru Nasıl Yapılır? 



Başvuru Şartları

SIKÇA SORULAN SORULARBAŞVURU ŞARTNAMESİ

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


Yarışmaya başvurular yalnızca www.bugenclikteisvar.com sayfasında yer alan başvuru formu aracılığı 
ile kabul edilir. Başka kanallardan iletilen başvurular kabul edilmeyecektir. 

Yarışma dili Türkçe’dir. Yarışma web sitesinde yer alan başvuru formu ve yarışma şartnamesi ile 
talep edilen sair belgeler Türkçe olarak hazırlanacaktır. Başka dilde hazırlanan evrak, TÜSİAD 
tarafından kabul edilmeyecektir.

Yarışmaya sadece 30 yaşından gün almamış olan üniversite öğrencileri katılabilir. Katılımcıların 
başvuru esnasında yurtiçi ya da yurtdışında bir üniversitenin ön lisans, lisans veya lisansüstü 
bölümüne (yüksek lisans, doktora) kayıtlı olması gerekmektedir. 

Yarışmaya öğrenciler en az 2 (iki) en fazla 5 (beş) kişiden oluşan ekipler halinde katılabilir. Yarışma’ya
bireysel katılım mümkün değildir. Yarışma kuralları gereği her bir ekip veya ekip üyesi sadece bir iş 
fikriyle yarışmaya başvurabilir. Aksi bir uygulama tespit edildiği durumda, yarışmanın hangi 
aşamasında olursa olsun kişi ve/veya ekip elenecektir.

Dikkat Edilecekler

http://www.bugenclikteisvar.com/


Başvuru Yaparken I
Bu Gençlikte İŞ Var! Yarışmasına başvuru formu 3 bölümden

oluşmaktadır. 

1- Ekip Bilgileri Bölümü
Yarışmaya katılacak ekip üyelerinin adı soyadı, elektronik posta adresi, cep telefonu, 

okul numarası, bölümü ve sınıfı kayıt aşamasında eksiksiz olarak, başvuru formuna 

yazılacaktır. 

Yarışmacılar, başvuru aşamasında kendilerine en fazla 30 karakterden oluşan bir ekip 

adı düzenlemek zorundadır. Ekip adlarının önerilecek proje ile ilişkili olması ve akılda 

kalıcı olması tavsiye edilir. 



2- Proje Bilgileri Bölümü: 

İlk olarak projenizin adını yazmanız gerekmektedir. 

Bu bölümde iş fikrinizle ilgili beş temel soruya yanıt vermeniz beklenmektedir. 

Yarışmacılar, bu soruların her birini belirlenen minimum ve maksimum karakter 

sayısına riayet ederek cevaplandırmakla yükümlüdürler. 

SORU 1 - İş fikrinizden bahseder misiniz? Çözmeyi amaçladığınız problem nedir?

Bu soru, iş modeli kanvasında «değer önerisi» bölümünü işaret etmektedir.

Yanıt verirken web sitemizin online eğitim bölümünde yer alan şu videodan 

yararlanabilirsiniz.

Başvuru Yaparken II

http://www.bugenclikteisvar.com/bilgi-merkezi/online-egitim/online-egitim/34-ders-4/74-value-proposition-how-to-build-a-startup


SORU 2 - İş fikrinizin hedef pazarını tanımlayınız.

Bu soru,  iş modeli kanvasında «müşteri kesitleri» bölümündeki pazara işaret etmektedir. 

Yanıt verirken web sitemizin online eğitim bölümünde yer alan şu videodan ve 

devamındakilerden yararlanabilirsiniz.

SORU 3 - İş fikrinizin yenilikçi yanı nedir? Türkiye’de ya da dünyada bir benzeri var mıdır?

Bu soruya yanıt verirken iş fikrinizle ilgili bir araştırma yapmanızı ve varsa uygulama 

örneklerini paylaşmanızı öneririz. Ayrıca BGİV 2016 dönemi Eğitim Kampı’nda konuşan 

İrfan Sayar’ın İnovatif Girişimci Olma videosundan yararlanabilirsiniz.

SORU 4 - İş fikrinizin gerçekleşmesi için gerekli kaynaklar neler? İşgücü, ekipman, 

işbirliği, finans, teknoloji vb. gerekli kaynakların ne kadarını elde edebilirsiniz?

Bu soru, iş modeli kanvasında «kilit etkinlikler» bölümüne işaret etmektedir. Yanıt 

verirken web sitemizin online eğitim bölümünde yer alan şu videodan ve 

devamındakilerden yararlanabilirsiniz.

Başvuru Yaparken III

http://www.bugenclikteisvar.com/bilgi-merkezi/online-egitim/online-egitim/35-ders-5/115-market-types-introduction-how-to-build-a-startup
http://www.bugenclikteisvar.com/bilgi-merkezi/online-egitim/egitim-kampi-videolari/225-irfan-sayar-bu-genclikte-is-var-2015-2016-donemi-egitim-kampi
http://www.bugenclikteisvar.com/bilgi-merkezi/online-egitim/online-egitim/32-ders-2/54-business-model-canvas-key-activities-how-to-build-a-startup


SORU-5 İş fikrinizin toplumsal ya da çevresel faydası nedir?

İş fikriniz, toplumsal ya da çevresel olarak nasıl bir fayda izi bırakıyor? kureselhedefler.org

adresini ziyaret ederek, iş fikrinizin bu soruya vereceği yanıtı geliştirebilirsiniz.

Bu bölümde yer alan diğer sorular,

iş fikrinizin doğru ön jüri tarafından 

değerlendirilmesi için sorulmuştur. 

Örneğin iş fikriniz bir sosyal girişim ise 

etiketlerden sosyal girişimi seçmeniz bu 

konuda uzman bir ön jürinin iş fikrinizi 

değerlendirmesine katkı sağlayacaktır. 

Birden fazla etiket ve sektör seçerek, iş 

fikrinizi en doğru şekilde 

tanımlayabilirsiniz.

Başvuru Yaparken IV

http://www.kureselhedefler.org/


3- Başvuruyu Tamamla Bölümü: 
Başvurunuzu tamamlamadan önce yarışma koşulları ve yarışma şartnamesini okumanız 

ve onaylamanız gerekmektedir. Ekipler Başvuru Formu’nu eksiksiz ve doğru bir şekilde 

doldurmakla ve son başvuru tarihi olan 30 Kasım 2017 saat 17:00’a kadar form üzerinde 

yer alan “Şimdi Başvur” butonuna tıklayarak TÜSİAD’a göndermekle yükümlüdür, aksi 

takdirde kayıt tamamlanmamış sayılır. Tamamlanmayan başvurular TÜSİAD tarafından 

dikkate alınmaz. 

Başvuru Yaparken V



BÖLÜM 3
Değerlendirme Süreci



Değerlendirme Kriterleri

FİKRİN HAYATA 

GEÇİRİLEBİLİRLİĞİ

YENİLİKÇİ 

YAKLAŞIM

YARATILACAK 

KATMA DEĞER

SOSYAL VE 

ÇEVRESEL ETKİ

İş fikri mevcut 

uygulamalara nasıl 

bir yenilik getiriyor? 

Teknolojik bir farklılık 

sunuyor mu? Var olan 

ürün ya da iş 

modellerini ne şekilde 

geliştiriyor? Yerel ya 

da uluslararası 

pazarlarda benzerleri 

var mı?

İş fikrinin 

gerçekleşmesi için 

gerekli kaynaklar 

neler? İşgücü, 

ekipman, teknoloji, 

işbirliği, finansman 

vb. gerekli 

kaynakların ne 

kadarını elde 

edebilecek yetkinliğe 

sahip?

Bu iş fikri hangi 

sorunu, nasıl çözüyor? 

Bu sorun ne 

büyüklükte bir hedef 

kitle için, nasıl bir 

değer yaratıyor?

Bu iş fikri ile ekonomik getiri 

elde ederken, bu getirinin 

yaratacağı sosyal ve çevresel 

etkilere yönelik ne tür 

çözümler sunuluyor? Başta 

kadınların iş gücüne katılımına 

yönelik ve çevre dostu 

uygulamalar olmak üzere 

sürdürülebilir kalkınma 

alanlarında nasıl bir etki 

yaratılması bekleniyor? 

www.kureselhedefler.org

http://www.kureselhedefler.org/


Başvuru Süreci

Değerlendirme süreci 

Ön Eleme Süreci

İdari İnceleme Süreci İş Kanvası Değerlendirme Süreci

TÜSİAD Rehberi İle Eşleşme Süreci

Final Jürisi  Değerlendirme Süreci



Değerlendirme Süreci I

Başvuru Süreci: Başvurular 9 Ekim – 30 Kasım 2017 tarihleri arasında 

www.bugenclikteisvar.com üzerinden alınır. 

Ön Eleme Süreci: Başvuruda bulunan iş fikirleri en az iki yatırımı olan melek yatırımcılar 

ve girişimcilik ekosistemindeki aktif aktörlerin profesyonellerinden oluşan 100 kişilik 

bağımsız bir ön jüri tarafından incelenir. En yüksek puanı alan ilk 50 proje belirlenir.

İdari İnceleme Süreci: En yüksek puanı alan ilk 50 projenin tamamı başvuru 

kriterlerine uygunlukları bakımından incelemeye tabi tutulur. Ekibin yarışmaya devam 

edebilmesi için minimum 2 üyesinin olması şartları karşılaması gerekmektedir. Bu 

incelemeden geçen ilk 30 proje asil, diğerleri yedek olarak ön elemeyi geçen projeler 

olarak ilan edilir. 

http://www.bugenclikteisvar.com/


Değerlendirme Süreci II

İş Kanvası Değerlendirme Süreci: Ön elemeyi geçen asil liste Eğitim Kampı’na

davet edilir ve kendilerinden iş fikirlerini iş kanvası halinde TÜSİAD’a iletmeleri istenir. 

Kendilerine başvuru teyit maili ile birlikte yönlendirilen kanvas şablonunu Eğitim Kampı 

öncesi iletmeyen ekipler elenir, yerlerine puan sıralaması dikkate alınarak yedek listeden 

ekip çağırılır. 

TÜSİAD Rehberi İle Eşleşme Süreci: Eğitim Kampı’nın son günü ekipler TÜSİAD 

rehberlerine iş kanvası sunumlarını yapar. TÜSİAD Rehberleri çalışmak istedikleri ekipleri 

belirler. Seçilen 12 ekip, sürece yarı finalist olarak devam eder.



Değerlendirme Süreci III

Final Jürisi Değerlendirme Süreci: TÜSİAD rehberleriyle çalışan ekipler, geliştirdikleri 

iş planları ile iki dakikalık tanıtım videolarını final jürisine sunar. Final jürisi bu planları 

değerlendirerek ilk 5 ekibi belirler. Finalist 5 ekip ödül töreninde iş planlarını sunma şansı 

elde eder. Para Ödülü verilecek ilk 3 ekip Ödül Töreninde final jürisi tarafından seçilir.

2018
Final Jürisi

NOT: 5. jüri yakında belli olacaktır.



BÖLÜM 4
Bize Destek Olun!



Bize Destek Olun!

▪ Yarışmanın tanıtım sürecinde öğrenci toplulukları 

ile aktif olarak çalışılmakta, bu sayede yarışma ile 

yaratılan etkileşim çok geniş bir kitleye yayılmaktadır. 

▪ Yarışma kapsamında, en çok başvuru alınan üniversiteler belirlenmekte, ve 

birinci olan üniversiteye her sene bir tören ile «TÜSİAD Girişimcilik Bayrağı» 

verilmektedir.

Eğer bir öğrenci topluluğunuz varsa, yarışmamızın duyurulmasında ve 
daha geniş kitlelere ulaşmamızda bizlere destek verebilirsiniz. Bu formu 
doldurun, TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Yarışmasının dijital tanıtım 
araçlarını e-postanıza, basılı tanıtım araçlarınızı da adresinize gönderelim!

http://www.bugenclikteisvar.com/destek


Bizi takip edin!
bugenclikteisvar.com

https://www.linkedin.com/company-beta/17918160/
https://twitter.com/genclikteisvar
https://www.youtube.com/watch?v=773bKS0GvPM&list=PLYykt1nmIGoG6Otj2rIdin0AEArQhB30Q
https://www.instagram.com/bugenclikteisvar/
http://www.bugenclikteisvar.com/
https://www.facebook.com/BuGenclikteIsVar/timeline/


info@bugenclikteisvar.com

TEŞEKKÜRLER


