Genç MÜSİAD Sakarya Şubesi öncülüğünde Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı
Bilimler Üniversitesi, Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği ve SAÜSİ Topluluğu işbirliği
ile bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan Genç Ticaret Köprüsü Ülke Sunum Yarışması’na
ilişkin kriterler aşağıda sunulmuştur.

Önemli Tarihler:
20 Şubat – 12 Mart 2020

: Yarışmaya Online Başvuru Tarihi

13 Mart 2020

: Kabul Edilen Başvuruların Açıklanması

16-20 Mart 2020

: Ülke Sunumlarının İzlenme Tarihleri

21 Mart 2020

: Finale Kalanların İlanı

Nisan Ayı İçerisinde

: Final Programı ve Kazananların İlanı*

*Net tarih daha sonra açıklanacaktır.

Yarışma Kuralları:
➢

Yarışma yurtdışından Ülkemize gelmiş öğrenciler için düzenlenmektedir.

➢

Yarışma tüm illerden katılıma açıktır.

➢

Ülke sunumları PowerPoint kullanılarak yapılacaktır.

➢

Yarışmaya en fazla 2 kişilik ekip halinde katılabilir ancak sunumların bir kişi tarafından
yapılması gerekmektedir.

➢

Ekip halinde katılan yarışmacılar arasında ödül paylaştırılacaktır.

➢

Sunumlar en fazla 15 dakika sürecek ve ticarete muhatap olacak ürün projesi
yarışmanın kazanılmasında önem arz edecektir. Ürün projesi çerçevesinde Türkiye ile
Ülkeniz arasında hangi ürünlerin ithalatı ve ihracatı fırsatları vardır konusunun
incelenmesi gerekmektedir. Tarım ve Sanayii sektörlerinin her biri için 2’şer ürüne,
mevcut gerçek fiyatları öğrenilerek sunumda yer verilmelidir.

➢

Sunumlarda bulunması tavsiye edilen bilgiler şunlardır:
-

Genel Bilgiler: Siyasi Yapı, Genel Ekonomik Görünüm.

-

Sektörler: Tarım, Sanayi, Turizm, Ulaştırma Ve İletişim, Enerji

-

Ülkenin Dış Ticareti: İthalat Yaptığı Başlıca Ülkeler, İthalatında Başlıca Ürünler,
İhracat Yaptığı Başlıca Ülkeler, İhracatında Başlıca Ürünler

-

Yatırımlar: Doğrudan Yabancı Yatırımlar

-

Türkiye İle Ekonomik Ve Ticari İlişkiler: Türkiye İle İkili Ticaret, Türkiye'nin İlgili
Ülkeye İhracatında Başlıca Ürünler, Türkiye'nin İlgili Ülkeden İthalatında Başlıca
Ürünler

➢

-

Türkiye İle İşbirliği İmkanları

-

Diğer Faydalı Bilgiler

-

İletişim

Sunumlarda kullanılan bilgilerin güvenilir ve doğru kaynaklardan teminine dikkat
edilmelidir. Sunulan istatistiki verilerin kaynakları belirtilmelidir. Ülkelerle ilgili bilgiler
için Türkiye Ticaret Bakanlığı’nın sitesinden (https://www.ticaret.gov.tr/ yurtdisi-teskilati)
ülkenizle ve ülkenizin Türkiye ile olan ticari ilişkileriyle ilgili bilgilere/raporlara
ulaşabilirsiniz.

➢

Sunumdaki toplam sürenin 15 dakika olduğu dikkate alınarak asıl olarak ticarete
muhatap olacak ürün projesi kısmına önem verilmesi yarışmayı kazanma ihtimalinizi
artıracaktır. NOT: Final için ilk 5’e seçilen sunumlar Final Programında 10 dakika
olacak şekilde ayarlanacaktır.

➢

Önceki senelerde finale kalan sunumlar yarışmanın internet sitesinde paylaşılmıştır ve
bunlar “örnek” teşkil edebilir. Ancak katılımcılardan çok daha özgün ve bu örneklerin de
ötesinde bir performans göstermesi beklenmektedir.

➢

Mart ayı içinde Genç MÜSİAD Sakarya tarafından 3 farklı sertifikalı eğitim
düzenlenecektir. Yarışmada finale kalabilmek için 3 eğitimden en az 2’sine katılım
zorunludur. Eğitimlerde yoklama alınacaktır. Eğitim içerik ve takiplerini websitesinden
ve Genç MÜSİAD Sakarya sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

➢

Twitter: @gmsakarya Facebook: @sakaryagencmusiad Instagram: @gencmusiadsakarya
Yarışma i le i lg i l i tüm sorul a rı n ı z i ç in i nt ernet s i t em i z den ( ht t p: / / w w w
. g e n c t i c a r e t k o p r u s u . c o m / yada e–mail adresimizden
(bilgi@gencticaretkoprusu.com) bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Tüm katılımcılarımıza şimdiden başarılar diler, yarışmanın Türkiye ve sunduğunuz Ülkeleriniz
adına hayırlı sonuçlara vesile olmasını dileriz.

