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TU BITAK MARMARA TEKNOKENT
GrRr$rMCrLrK KAMPI

Gir ig imci l ik ;  yeni  is t ihdam imkAnt,  i5 sahalarr  yaratmast,  Uret imi artr rmasr bakrmlndan yerelve ulusal
ekonomilere katkrsr buyuk olan bir kaynaktrr. Girigimciler iEin pek qok tanrm bulunmakla beraber bir ihtiyaca
cevap vermek iizere inisiyatifalankigileri girigimci olarak ifade etmek mumkUndlrr.Bir igletmeyi hayata
geqirmekten ote, girigimcil ik bir yenil ik geligtirmesi bakrmrndan kalkrnmada 6nemli bir it ici giiqttir. Girigim-
ciler yenil iklerin ortaya qtkmast,uygulanmasr ve yayrlmasr bakrmrndan ekonomilerde kil i t rol oynamaktadlr.

Giinumuzde bir girigimin hayata gegebilmesi ve btiyUmesi pek qok griEli. igri beraberinde
getirmektedir. Girigimciler f inansman, pazarlama ve yonetim gibi konularda sorunlarla kargrlagabilmektedir.
Bu nedenle girigimciler kamu ve siviltoplum deste$ine ihtiyag duymaktadrr.

TUB|TAK Marmara Teknokent bu kamp ile "Bir Fikrim Var" diyen ve bu fikri harekete geqirme
niyeti olan girigimci ruha sahip [iniversite oSrencilerine ihtiyaElarr olan egitimleri sunarken girigimci
e kosistem i ne de d estegi ni sti rd i.i rme kted i r.

Amag
Genglere bagarrgildiisti, kendini gerqeklegtirme, i l igkilendirme, aragtrrma yetisi, kendini ortaya

koyma, i letigim gibi beceri ve yetenekler kazandrrma hedeflenmektedir. Aynca, girigimcil ik kultrlrunUn
genglerimize ag:lanmasr gelecegin l iderleri ve girigimcileri olabilecekleri yonUnde ozgUvenlerini
a rttr rmaya yoneli k egitim lerin yaprlmasr a maqlanmaktadr r.

Egitim igerigi
Bireysel Liderlik
Girigimcil ik Temel Kavramlar
i9 Fikr iGel i5t i rme
Bir ig fikrinde karar krlma
Maliyet Analizi
Pazarlama
Pazarlama Uygulamasl
Asansor Sunumu
Uygulamah ig Planr incelemesi
ig Planr Hazrr lama
Proje Yonetimi
Atolye (alrgmalarr
Takrm Oyunlarr

Hedef Kitle
" Bir Fikrim Var "diyen ve bu fikrini gergeklegtirmek isteyen;
-Universitelerin 3. , 4. Srnrf O$rencileri,
- Universite Mezunlan,
- Yii ksek Lisans/ Doktora Ogrencileri.

9''
MARTEl( AKADEMI

GaftrtZA K mFrt l(
s:-lsyFl


