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     BASIN BÜLTENİ       

   

 

STEM ANADOLU, ANKARALI GENÇ LİSELİLERİ  

GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ İLE TANIŞTIRDI 

 

TÜRKONFED’in, Türkiye’de genç girişimciliğini artırmak ve genç işsizliğiyle mücadele edebilmek 

hedefiyle geçen yıl İstanbul’dan başlattığı, bu yıl ise “Girişimde Yeni Ufuklar-STEM Anadolu” 

projesi kapsamında sürdürdüğü girişimcilik eğitimleri, 1-2 Şubat tarihlerinde Ankara’da verildi. 

OSİAD ev sahipliğinde İÇASİFED ve AKSİAD desteğiyle gerçekleştirilen eğitimler ile liseli gençler, 

girişimcilik kültür ile tanıştı. 

 

3 Şubat 2018 / Ankara – Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), gençlerde 

girişimciliği teşvik etmek amacıyla “Girişimde Yeni Ufuklar-STEM Anadolu” projesi kapsamında 

sürdürdüğü girişimcilik eğitimlerine Ankara ile devam etti. 1-2 Şubat tarihlerinde OSTİM Toplantı 

Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimler ile 40 lise öğrencisi girişimcilik kültürü ile tanışırken, iş fikri 

geliştirme ve stratejik planlama gibi temel bilgileri de öğrenme fırsatına kavuştu.   

 

ABD Büyükelçiliği Küçük Ölçekli Hibe Programı tarafından finanse edilen ve Genç Başarı Vakfı 

işbirliğiyle hayata geçirilen projenin Ankara etabı, OSTİM Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD) ev 

sahipliği; İç Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonu (İÇASİFED) ve Akyurt Sanayici ve İş 

Adamları Derneği (AKSİAD) desteğiyle gerçekleştirildi. İÇASİFED Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Akyürek, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - AKSİAD Yönetim Kurulu 

Başkanı Ali Tekin Çelik ve OSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kurt, gençlerle bir araya gelerek 

ilk girişimcilik eğitimi dersini birlikte verdi. 

 

Akyürek: “STEM Anadolu, Gençlere özgüven aşılıyor” 

Geleceğin girişimcilerine şimdiden erişebilmeyi ve gençlerin kariyer hedeflerinde yeni ufuklar açmayı 

hedefleyen eğitimlerle gençlerin girişimcilik kültürü ile tanıştığını söyleyen İÇASİFED Başkanı Mehmet 

Akyürek, “STEM Anadolu, girişimci kültürün en önemli unsuru olan ekip-takım çalışması ile de gençlerin 

fikirleri ve ortak sorunları analiz etme yeteneklerinin gelişmesine de katkı yapıyor. Bugün burada 

geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimizin fikirlerini nasıl gerçeğe dönüştürecekleri ile ilgili önemli bir 

özgüven aşılanıyor” dedi.    

 

Çelik: “Daha iyi bir gelecek sizlerin elinde” 

TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve Akyurt SİAD Başkanı Ali Tekin Çelik, eğitim öncesi öğrencilere 

yönelik yaptığı konuşmasında, “Türkiye’nin sürdürülebilir geleceği, sizlerin azmine, girişkenliğine ve 

hayallerinizin peşinden nasıl ısrarla gittiğinize bağlı” diyerek, şöyle konuştu: “TÜRKONFED olarak STEM 

projesiyle kariyer hedefleriniz için önünüzde yeni ufuklar açmak üzere sizlerle bir araya gelmekten çok 

mutluyuz. Daha iyi bir geleceğin, sizlerin elinde olduğunu biliyoruz. Geleceği, sizlerin göstereceği gayret, 
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yaratıcılığınız ve aldığınız eğitimi kendinize yeni yollar çizmek için nasıl kullandığınız şekillendirecek. 

STEM ile sizlere girişimciliğin uzak bir hayal olmadığını göstermek istedik.”  

 

Kurt: “Gelecek, siz nasıl inşa ederseniz öyle olacak”  

OSİAD Başkanı Ahmet Kurt ise konuşmasında, “Siz gençlere yeni kapılar aralamasını umduğumuz bu 

eğitime ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz” dedi. Kurt, şöyle konuştu: “Geçtiğimiz yıldan bu yana 

yürütülen ve sizler gibi pek çok liseli arkadaşınıza ulaşmış olan STEM projesi ile içinizdeki girişimcilik 

ruhunun açığa çıkarılmasına katkı sağlayabilmeyi hedefliyoruz. Yeteneklerinizi keşfedin, hedeflerinizi 

yüksek tutun, hayalleriniz uğruna çaba sarf etmekten asla vazgeçmeyin ve aklınıza gelen projeleri görünür 

kılabilmek adına kendinizi eğitimle profesyonel kılın. Ümidimiz, gençlerimizin yarının Türkiye’sinde 

bizlerden çok daha refah içinde ve mutlu birer gelecek kurabilmesi. Gelecek, sizler nasıl inşa ederseniz, öyle 

olacak.”  

 

STEM Anadolu’da son durak Eskişehir! 

İlk fazı geçtiğimiz yıl İstanbul’da gerçekleştirilen ve 30 lise öğrencisinin yararlandığı eğitimlere, bu yıl 

ocak ayında Diyarbakır ve İzmir ile devam edildi. Şubat ayının ilk eğitimi Ankara’da verilirken, öğrenciler, 

İngilizce ‘kök’ anlamına gelen ve Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve 

Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden oluşan “STEM” alanlarında 

kariyere teşvik edildi. 

 

Diyarbakır’da 20-21 Ocak, İzmir’de ise 25-26 Ocak tarihlerinde düzenlenen eğitimler, 3-4 Şubat tarihlerinde 

ise Eskişehir ile sürecek. Eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte, dört farklı ilden öğrenciler, İstanbul’da 

düzenlenecek kapanış toplantısında, kendi fikirlerini iş dünyasından isimlere sunabilme imkânı da 

yakalayarak, melek yatırımcı, mentor ve girişimcilerle buluşacak. 

 
TÜRKONFED Hakkında: Çatısı altında 28 federasyon ve 221 dernek üzerinden 24 bin iş insanı ve 40 bine yakın şirket yer alan TÜRKONFED, üye 

tabanı ile toplam (enerji dışı) dış ticaretin yüzde 83'ünü, tarım ve kamu dışı kayıtlı istihdamın yaklaşık yüzde 55’ini sağlamaktadır. İstanbul, Batı 

Anadolu, Marmara ve İç Anadolu, Trakya, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Orta Anadolu, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney Ege, Doğu 

Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Güney Marmara, Çukurova, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Zafer, İpekyolu, Kapadokya, 

Mevlana, Doğu, Serhat, Dicle ve Fırat Sanayici ve İşadamları Federasyonu’nun yanı sıra Sektörel Dernekler Federasyonu, Moda ve Hazır Giyim 

Federasyonu, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu da TÜRKONFED üyeleridir. TÜRKONFED, Avrupalı KOBİ’lerin çatı örgütü olan ve 12 

milyon firma ve 55 milyon çalışanı temsil eden Avrupa Esnaf, Sanatkâr ve KOBİ Birliği (UEAPME) üyesidir. 
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