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     BASIN BÜLTENİ       

   

 

STEM ANADOLU, ESKİŞEHİRLİ GENÇLERİ  

‘GİRİŞİMCİLİK’ İLE BULUŞTURDU 

 

TÜRKONFED’in genç işsizliği ile mücadele edebilmek hedefiyle geçen yıl İstanbul’dan başlattığı, bu 

yıl ise Diyarbakır, İzmir ve Ankara ile Anadolu’ya taşıdığı STEM eğitimleri, 3-4 Şubat’ta Eskişehir 

ile devam etti. “Girişimde Yeni Ufuklar-STEM Anadolu” projesi kapsamında verilen ikişer günlük 

eğitimlerin Eskişehir ayağına katılan 40 lise öğrencisi girişimcilik kültürü ile tanıştı.  

 

5 Şubat 2018 / Eskişehir - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED), 
Türkiye’de gençleri girişimciliğe teşvik etmek amacıyla geçen yıl İstanbul’da başlattığı STEM projesinin 

Eskişehir eğitimleri, 3-4 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi. Eskişehir Sanayici ve İş adamları Derneği’nin 

(ESİAD) ev sahipliğinde, ABD Büyükelçiliği Küçük Ölçekli Hibe Programı tarafından finanse edilen ve 

Genç Başarı Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen “Girişimde Yeni Ufuklar-STEM Anadolu” projesi 

Eskişehir STEM eğitimine 40 lise öğrencisi katılarak, girişimcilik kültürü ile tanıştı. 

 

Ocak ayında Diyarbakır ve İzmir’de düzenlenen, bu ay ise 1-2 Şubat tarihlerinde Ankara’da, 3-4 Şubat’ta ise 

Eskişehir’de sürdürülen STEM eğitimleriyle, lise öğrencilerine bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik 

temelli girişimcilik dersleri verildi. İngilizce ‘kök’ anlamına gelen ve Science (Fen), Technology (Teknoloji), 

Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden oluşan 

“STEM” alanlarında kariyere teşvik edilen öğrenciler, ‘geleceğin yenilikçilik odaklı girişimcileri’ olmaları ve 

hayallerini hayata geçirmeleri konusunda cesaretlendirildi. 

 

STEM Anadolu projesi kapsamında bu yıl Eskişehir ile birlikte 160 lise öğrencisine ulaşıldı. Eğitimlerin 

tamamlanmasıyla 160 lise öğrencisi önümüzdeki aylarda İstanbul’da düzenlenecek kapanış toplantısında, iş 

fikirlerini melek yatırımcılara ve iş dünyasından isimlere sunma imkânı yakalayacak. Öğrenciler bu kapsamda 

projeleri için mentorlük desteği de alabilecek. 

 

Bandırma: “Girişimcilik ruhunun yol göstericisi eğitimdir” 

Eskişehirli genç girişimcilere ilk eğitimi ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Bandırma verdi. 

Bandırma, gençlerin girişimcilik alanında fırsatları değerlendirerek kendi hikâyelerini yazmaya devam 

ettiğini belirtti. Liseli gençlere “Hayallerinizden vazgeçmeyin” diyen Bandırma, “Girişimcilik ruhunun yol 

göstericisi eğitimdir. Nitelikli eğitim sizlerin yaratıcılık ve yenilikçilik yeteneklerinizi geliştirecektir. 

Özgüveninizi asla kaybetmeyin. Daima yeniyi, daima gelişmeyi ve kendinizi geliştirmeyi esas alın. 

Unutmayın, bugünün dijitalleşen dünyasında milyonlarca insan tarafından takip edilen sosyal medya 

sitelerinin kurucuları, zamanında sizler gibiydi. Gözlerindeki parıltı, başarma azmi ile başkalarının 

‘yapamazsın’ dediği işleri gerçekleştirme kararlılıkları bugün oldukları yere gelmelerini sağladı” dedi.  
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Gençlerin geleceğe hazırlanmasında TÜRKONFED’in önemli bir misyon üstlendiğini, düzenlenen 

eğitimlerin özellikle lise düzeyinde STEM farkındalığı yarattığını belirten Bandırma, ESİAD olarak STEM 

Anadolu projesinin içinde olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bandırma, şunları söyledi: 

“STEM gençlerimize hem bilgi hem de cesaret vermektedir. Türkiye olarak sürdürülebilir bir kalkınma 

yakalayabilmek için gençlerin dinamizmini kullanmak ve genç işsizliği ile mücadele etmek zorundayız. 

STEM eğitimiyle TÜRKONFED’in, gençlerin kariyer hedeflerinin iş dünyası ile buluşabilmesine aracılık 

ettiğini, iş dünyası ile gençlerin yaratıcılığı arasında köprü kurduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz.”  

 

 

 

 
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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