Ödüllü Yarışmalar vb.
•

Teknoloji Ödülleri ve Kongresi

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
(TTGV), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen
programın amacı yenilikçi ürün, yeni bir teknik veya teknolojinin geliştirilmesini hedef
alan üretim süreci geliştirme çabalarını desteklemek, ve sanayicimizi teknolojinin önemi
konusunda bilinçlendirmektir. Kuruluşlar, pazara sunulmuş ya da sunulmamış, bir veya
birden fazla ürün/süreç geliştirme veya iyileştirme çalışmaları ile Teknoloji Ödülleri
Programı'na başvurabilir.
Detaylı bilgi için http://www.teknoloji.org.tr/

•

Global Entrepreneurship Program

TEPAV’ın koordinatörlüğünde ABD Dışişleri Bakanlığı ile TOBB arasında ilki 2012
senesinde yürütülen “Küresel Girişimcilik Programı (GEP) – Türkiye” kapsamında
Amerikalı iş meleklerinin Türkiye ziyareti bu yıl Mayıs ayında yapıldı. Program
kapsamında “Türkiye’nin En İyi Girişimleri İş Planı Yarışması” için çok sayıda genç
girişimci, ABD’li yatırımcılar ile biraraya geldi. Yarışmada derece alanlar para ödülünün
yanı sıra ABD’li yatırımcılar ile Türk melek yatırımcılardan destek alma şansı yakaladı.
ABD’ye giderek müşteri, yatırımcı ve tedarikçi bağlantıları yapacak olan başarılı
girişimciler ayrıca Youtube, Twitter ve Instagram gibi dünyaca ünlü şirketlerden
girişimcilerle tanışma fırsatı kazandılar.
Detaylı bilgi için http://www.gep-turkey.org/
•

Turk TechNet (TTN)

New York merkezli kar amacı gütmeyen ve Türk girişimcilere yardımcı olmayı amaçlayan
Turkish Technology Network kuruluşu, teknoloji ve internet alanında çalışan genç Türk
şirketlerini, Amerikalı yatırımcılarla buluşturuyor. Türkiye’de yapılan ön elemeyi geçen
mobil, oyun, internet ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketler, TTN New York
etkinliğine katılarak, projelerini Amerika’da yatırımcılara sunma imkanı kazanıyor.
Detaylı bilgi için http://turktechnet.org/
•

IBM SmartCamp

Programın amacı, son beş yıl içinde kurulmuş olan ve dünyanın enerji, sağlık, ulaşım, edevlet hizmetleri gibi temel alanlarda karşı karşıya olduğu sorunlara çözümler sunan yeni
nesil yenilikçi şirketlerin gelişmesini teşvik etmek ve onları desteklemek.
Detaylı bilgi için https://www304.ibm.com/partnerworld/wps/servlet/ContentHandler/isv_com_smp_smartcamp
•

Yeni fikirler yeni işler yarışması

ODTÜ Teknokent tarafından düzenlenen bu yarışmanın amacı üniversite öğrencileri
arasında teknolojiye ve yenilikçiliğe dayalı girişimciliği teşvik etmek ve desteklemektir.
Detaylı bilgi için http://www.yfyi.info/tr/

•

Intel Global Challenge

Intel Capital tarafından düzenlenen yarışmada, yarışmaya katılan girişimlerde teknolojik
yenilikçilik aramakta ve Intel Global Challenge’da 1. seçilecek girişime 50 bin dolar,
finalistlere toplamda 100 bin dolar ödül vermektedir.
Detaylı bilgi için http://www.intelchallenge.eu/

•

Ankara Start Up Zirvesi

Bilkent Üniversitesi Genç Girişimciler Klubü ve Bilkent Cyberpark ortaklığında yılda iki kere
düzenlenen Ankara Start Up Zirvesi, mobil ve internet alanında projeleri olan girişimcilerin
projelerini Türkiye’nin önde gelen iş meleklerine ve yatırımcılarına sunma imkanı
tanımaktadır.
Detaylı bilgi için: http://www.ankarastartup.com/

