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BT Sektöründe Girişimcilik: 

Şans mı, 
çalışkanlık mı, 
deha mı?
Türkiye’nin parlayan bir yıldız olduğunu söyleyen Melek 
Yatırımcılar Derneği Başkanı Altuntaş,  girişimcilere 
İngilizceyi öğrenme ve büyük projelere odaklanmalarını 
önerirken Inventram Genel Müdürü Soysal, yenilikten 
kaçınılmaması, risk alınması, büyüme stratejisine sahip 
olunması ve geleceğin okunması gerektiğinin altını çizdi.

“Girişimcilikle ilgili duyduğunuz birçok 
şey yanlış. Girişimcilik, bir sihir değildir. 
Gizemli veya genlerden gelen bir şey de 
değildir. Girişimcilik bir disiplindir ve diğer 
tüm disiplinler gibi öğrenilebilir. İhtiyacımız 
olan tek şey yeniliğin ve girişimciliğin normal 
karşılandığı ve desteklendiği bir toplum 
yapısıdır” diyor yönetimin bir bilim ya da sanat 
değil, bir meslek olduğunu gösteren, “bilginin, 
yeni ekonominin asıl sermayesi” olduğunu 
yazan Peter Drucker. 
Bu söz, dünyayı dönüştüren teknolojileri lise 
veya üniversite öğrencilik yıllarında geliştiren 
Microsoft’un Kurucusu Bill Gates, Apple’ın 
kurucusu Steve Jobs, Google’ın kurucuları Paul 
Allen ve Larry Page ile Facebook’un kurucusu 
Mark Zuckerberg’ı akıllara getiriyor. 

Drucker’ın girişimcilikle ilgili sözleri, söz konusu 
örneklerle birlikte ele alındığında, girişimciliğin 
sadece bir işyeri açmak değil, onun ötesinde bir 
yaşam tarzı ve sürekli solunan bir iklim olduğu 
düşünülebilinir. Özellikle, bilişim gibi inovatif 
girişimciliğin sıklıkla karşılaşıldığı bir sektörde, 
genç nesillerin inovasyonlar ortaya koyması ve 
bunları doğru yöntemlerle birer ticari ürüne 
dönüştürüp dünyaya satabilmesi şu anda 

neredeyse tüm eğitim sistemlerinin başlıca 
hedeflerinde birisi. En gelişmiş ülkelerde bile 
hızla yükselen işsizlik oranları, milli eğitim 
sistemlerine, yeni nesillerin birer girişimci 
adayı olarak yetiştirilmesi görevini yüklüyor.

Girişimci olmaya niyetli bir bilişimcide 
bulunması gereken özellik ve çevre koşulları 
ile girişimcilerin hayatlarını kolaylaştıracak 
bilgiler, “BT Sektöründe Girişimcilik: Şans 
mı, çalışkanlık mı, deha mı?” adlı panelde 
verildi. Bilişim 2011 Etkinliği kapsamında 
gerçekleştirilen panelde, özellikle iş kurmak, 
iş geliştirmek isteyen gençlere bir yol haritası 
çizilmeye çalışıldı. Doç. Dr. Selçuk Özdemir’in 
yönettiği panele, KOSGEB Başkan Yardımcısı 
Dr. Metin Şatır, Melek Yatırımcılar Derneği 
Başkanı Baybars Altuntaş, Microsoft Genel 
Müdür Yardımcısı Melek Pulatkonak ve Koç 
Holding şirketi Inventram Genel Müdürü Cem 
Soysal katıldı.

“Girişimciliğin sırrı yok”

Panelde konuşan KOSGEB Başkan Yardımcısı 
Şatır, girişimci olma yolunda en önemli 
bileşenlerden birinin girişimci olmayı 
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destekleyen bir iklim olduğunu söyledi. 
“Girişimciliğin sırrı yok” diyen İnventram Genel 
Müdürü Soysal ise, şirket olarak kendilerine 
yapılan proje destek başvurularında yenilikçi, 
rekabetçi, inovasyon değeri olma gibi kriterler 
aradıklarının altını çizip ticarileştirilmeye 
değer girişimlere 60 ila 90 gün yatırım kararı 
aldıklarını belirtti. Koç Holding olarak iş kültürü 
ve disiplinini yansıtıp projeleri ayağa kalkmaya 
çalıştıklarını anlatan Soysal, 2011 yılının ikinci 
yarısı itibariyle3 biyoteknoloji projesine yatırım 
yaptıklarını ve 10 farklı teknolojiye ait patent 
aldıklarını bildirdi. Türkiye’nin bir cazibe 
merkezi olduğuna işaret edip risk almanın 
önemini vurgulayan Soysal, önerilerini şöyle 
sıraladı:

 “Yaratıcı olun, yenilikte 
kaçınmayın. Geleceği okumaya 
çalışın, yarın ne olacağını 
tahmin edin. Büyüme stratejisi 
çok önemli. Müşterilerinizi 
dinleyin, gelen geri 
bildirimler (Feed Back) işinizi 
geliştirmenize yarar. Bir avukat 
bir de mali müşaviriniz olsun.” 

“Melek Yatırımcılar”, 
en fazla bilişim sektörüyle 
ilgileniyor

Türkiye’de birçok “cin” fikir olduğu ancak 
para bulunmadığı, girişkenlik ile girişimciliğin 
karıştığına işaret eden Melek Yatırımcılar 
Derneği Başkanı Altuntaş, girişimciliğin 
profesyonel anlamda ciddiye alınması 
gerektiğini belirtip dünyada ve Türkiye’de son 
yıllarda önemli aşamalar kaydeden yeni iş 
modeli “Melek Yatırımcılık”ı anlattı. Boğaziçi 
Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde 
okurken kurduğu “Türkiye ranchising Derneği” 
ve “Deulcom International” firması ile ses 

getiren çalışmalara imza atan Altuntaş, ABD 
Başkanı Barack Obama’nın 26-27 Nisan 2010’da 
Beyaz Saray’da düzenlediği “ABD Başkanlık 
Girişimciler Zirvesi” için dünya çapında seçilip 
davet edilen 150 girişimciden biri. 2010’da 
ABD’de 26 milyar dolar, Avrupa Birliği’nde ise 4 
milyar Avro yatırım yapan “Melek Yatırımcı”ların 
en fazla bilişim sektörüyle ilgilendiklerine 
dikkat çeken Altuntaş, girişimci olma yolunda 
özellikle cesaretli olunması gerektiğinin altını 
çizdi.
 
“Ülkemiz için yeni bir sistem olan ve iş melekleri 
olarak adlandırılan melek yatırımcı, bizzat 
kendisi girişimci. Risk sermayesinde ise fon 
kullanılıyor. Genellikle yeni iş fikrinin kuruluş 
aşamasında ortaya çıkan melek yatırımcılar, 
ortalama 3–5 yıl arasında hisselerini satarak 
çıkış yapmayı hedefliyorlar” diyen Altuntaş, 
melek yatırımcıların KOSGEB şemsiyesi altına 
girdiğini kendisinin bundan memnun olduğunu 
söyledi. KOSGEB’in girişimcilik kurslarının 
çok önemli bulan Altuntaş, kurumun verdiği 
danışmanlığın değerli olduğunu, eğitim 
programlarının girişkenlikten girişimciliğe 
geçişi sağladığını bildirdi. Türkiye’nin 
parlayan bir yıldız olduğunu bildiren Altuntaş, 

girişimcilerin yabancı yatırımcıya ulaşabilmek 
için İngilizce problemini aşmaları gerektiğini 
vurguladı. Bir projesi olan kişinin bir “asansör 
konuşması”, “20 slaytlık bir sunu” ve 50 sayfayı 
aşmayacak bir “proje planı” oluşturması 
gerektiğini belirten Altuntaş, girişimciler için 
formülünü ise şöyle açıkladı:

“Önce sat, sonra harca. Bardağın boş 
kısmıyla uğraşmayın, dolu kısmına ve büyük 
projelere odaklanın. Ayağınızı yorganınıza 
göre uzatmanız yetmez, battaniyeniz hazır 
olsun. İnsan koleksiyonu yapın. Her şeyi para 
ile yapamazsınız. Para size insan kazandırmaz 
ama insan size para kazandırır.”  

Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı 
Melek Pulatkonak, yaptığı sunuda girişimcilik 
tecrübeleriyle ilgili anılarını paylaşmanın 
yanında, bu süreçte lider ve öncü olmanın 
önemine değindi. Girişimciliğin üç niteliğini 
“coşku”, “tutku” ve “odaklanmak” olarak sayan 
Pulatkonak,Microsoft’un Koç Üniversitesi ile 
birlikte dünyadaki 3. Yazılım Laboratuarını 
kurduğunu anlattı. “Öncü teknolojiler ve 
yazılımların Türkiye’de çıkacağını umuyoruz” 
diyen Pulatkonak, uygulamada olan 
Microsoft BizSpark projesi hakkında bilgi 
verdi. Pulatkonak, Türkiye’de teşvik verme, 
para dağıtma, kriterler koyup sistematik 
belirlemenin çok zor olduğunu da söyledi. 
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