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İşini hayalinin ötesine
taşımak isteyen bir
kadın girişimci misiniz?
Dünya çapında 11. yılını kutlayan,
Türkiye’de ise 4. kez düzenlenen
EY Girişimci Kadın Liderler Programı,
işlerini büyütme hedefi, tutkusu ve
potansiyeli olan kadın girişimcilerin var
olan şirketlerini büyüterek pazar lideri
konumuna ulaşmalarına yardımcı olan
etkili bir liderlik programı.

Niçin katılmalıyım?
EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı, işletmelerinin
operasyonlarını aşağıdaki kazanımlarla büyüterek
uluslararası pazarlarda etkin faaliyet göstermeye hazır,
alanında lider olmak isteyen kadın girişimciler için tasarlandı:
• Güncel sektör haberleri, araştırmalar, işletme stratejileri
ve uygulamaları hakkında bilgi alışverişi ile bilgi
birikimlerini artırmak

Jüri değerlendirmesi sonucu EY Türkiye
Girişimci Kadın Liderler Programı’nın
2019 sınıfında yer almaya hak kazanacak
10 kadın girişimci; yatırımcıların,
danışmanların ve diğer başarılı
girişimcilerin bilgi ve birikimlerinden
yararlanabilecekleri küresel bir ağın
parçası olmanın yanı sıra işlerini
büyütmek için ihtiyaç duydukları alanlarda
eğitim ve mentorluk desteği alacaklar.

• Potansiyel ortaklıkları, stratejik işbirliklerini, yeni müşteri
ve tedarikçiler ile muhtemel sermaye kaynaklarını tespit
etmek
• Birebir mentorluk desteği almak
• Üst düzey danışmanlar ve tanınmış girişimcilerle
diyaloglar kurarak liderlik, yöneticilik ve işletme
becerilerini geliştirmek
• Kendileri ve şirketlerinin kurumsal yöneticiler, yatırımcılar
ve medya karşısındaki görünürlüğünü artırmak

Kadın girişimcileri işlerini büyütme yolculuğunda bunlar bekliyor:
1
Büyük düşünme
ve kararlılık

2
Stratejik bakış
açısı ve liderlik

3

4

5

Yeni iş bağlantıları
ve küresel network

Artan medya
görünürlüğü

Büyümede finansman
alternatifleri

Program katılımcıları
50 ülkede 400’ün üzerinde başarılı kadın girişimci ile yürütülen ilk global
araştırmamız sonucu, şirket kurucularının programdan neler öğrendiğini ve bu
kazanımları ile dünyayı daha iyi bir yer haline getirme konusunda neler yaptıklarını
sizlerle paylaşırken; gelecek kuşakların da girişimci ruhunu nasıl desteklediklerini
sizlere anlatıyor.
Sonuçların tamamına Girişimci Kadın Liderler 2017 küresel etki analizi
çalışması aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

%77

Katılımcılarımızın %77’si yol gösterici ve rol model
edinme konusunda programdan yararlandıklarını
belirtti.
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Kurucular geliştikçe, şirketleri de büyüyor.

%35

Girişimci Kadın
Liderler Programı’na
katılmalarının ardından
şirketlerin ortalama
bileşik yıllık büyüme
oranı

%166

Girişimci Kadın Liderler Programı’na
katılmalarının ardından ortalama bordrolu
çalışan sayılarındaki artış oranı

Başvuru Kriterleri
Bu ayrıcalıklı fırsattan yararlanmak isteyen adayların
ve şirketlerinin aşağıdaki kriterleri sağlamaları
gerekiyor.
Sevginar Baştekin

Şule Mene

1K Kimya (HighGenic)
Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı (2018)

MENE Health Group
CEO (2017)

“Girişimci olunca; finans, muhasebe,
iş hukuku, pazarlama alanlarında
kendinizi sürekli geliştirmeniz, bu
alanlarda bilginizin ve yönetim
yetkinliğinizin gelişmiş olması gerekiyor.
Çok şanslıydım ki EY Türkiye ekibi gibi
profesyonel ve konularında uzman
eğitmenlerden hem kişisel gelişimim
hem de işim ile ilgili bakış açımı
geliştirecek eğitimler alma fırsatını
yakaladım.”

“Bu programın en önemli faydaları,
olası yatırım ve işbirliklerine yönelik
gerçekleştirdiğim görüşmeler oldu.
Monako’da düzenlenen EY Dünya
Yılın Girişimcisi Programı’na (World
Entrepreneur Of The Year) katılmam,
networking açısından çok verimli
olmasının yanı sıra aynı zamanda bakış
açımı genişletti.”

Şirketin,
• Son iki yılda en az yıllık 3 milyon TL cirosu olması
• Merkezinin Türkiye’de olması
• En az 3 yıldır faaliyet göstermesi

Kadın girişimcinin,
• En az %25 hissedar olması ve yönetimsel olarak
ana karar vericilerden birisi olması
• İşini büyütmeyi hedeflemesi ve istemesi
• Program dahilinde 9 - 10 Ekim 2019 tarihinde
düzenlenecek Oryantasyon Konferansı ve yıl
içinde gerçekleştirilecek diğer eğitim ve geliştirme
etkinliklerine katılmayı taahhüt etmesi
Yukarıdaki kriterleri ve özellikleri sağlayan adayların
başvuruları 29 Temmuz 2019 tarihine kadar
değerlendirilerek, EY Türkiye Girişimci Kadın
Liderler Programı 2019 Dönemi’nde yer alacak
10 kadın girişimci belirlenecek.

Sezen Sungur Saral

Aslı Elif Tanuğur Samancı

reeder
Kurucu Ortağı (2016)

BEE’O Propolis
Kurucu ve Genel Müdür (2018)

“Bir girişimcinin ihtiyacı olan en
kritik bilgileri pratik bir şekilde veren
ve girişimci kadınların birbirinden
beslenerek güçlenmesini sağlayan bu
programın özenle dizayn edilmiş yapısı,
sadece ilk 2 günde bile kendi şirketim
için ilham almamı sağladı.”

“İşimi geliştirmek ve kendimi hayal
ettiğim noktaya taşımak anlamında
benim için çok faydalı bir program
oldu. En güzeli de bu yolculukta yalnız
yürümediğimizi görmekti. Hepimiz;
hayalleri doğrultusunda ilerleyen, emek
veren kadın girişimcileriz.”

Nasıl başvurabilirim?
EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı’na
başvurmak için aşağıdaki adresten online başvuru
formunu doldurabilirsiniz: www.ey.com/tr/eww
Son başvuru tarihi: 29 Temmuz 2019

Cinsiyet eşitliğini birlikte hızlandıralım. ey.com/womenfastforward | #WomenFastForward
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EY’nin dünya çapındaki kadın girişimcilik ağının bir parçası olun

Kuzey Amerika
Brezilya
Avrupa
Türkiye
Orta Doğu ve Kuzey Afrika
Güney Afrika
Rusya
Asya-Pasifik

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
EY Hakkında
EY bağımsız denetim, vergi, kurumsal finansman ve danışmanlık
hizmetlerinde bir dünya lideridir. Anlayışımız ve kaliteli hizmetlerimiz
dünya ekonomisi ve sermaye piyasalarında güvenin oluşmasına katkıda
bulunmaktadır. EY, güçlü yönetim ekibiyle tüm paydaş gruplarına verdiği
sözleri yerine getirmekte ve bu şekilde çalışanları, müşterileri ve içinde yer
aldığı diğer çevreler için daha iyi bir çalışma hayatı oluşturulmasında önemli
bir rol üstlenmektedir.
EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global Limited’in
her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olan, bir veya daha çok, üye firmasını
temsil edebilir. Sınırlı sorumlu bir Birleşik Krallık şirketi olan Ernst & Young
Global Limited müşteri hizmeti sunmamaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen
ey.com adresini ziyaret ediniz.

Bizimle iletişime geçin
www.ey.com/tr/eww
www.yilingirisimcisi.com
eww@tr.ey.com
@EY_Turkiye@EYWinningWomen
#WinningWomen
#GirisimciKadinLiderler
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