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Girişimciliğin yeniden kurgulanması 
Türkiye son yıllarda girişimcilik olgusunu çok yönlü olarak ele almayı başarmasına 

rağmen bu ele alışta belirlediğimiz boşluk ve eksikliklerin hızla giderilmesinin 
ülkemizin kalkınmasını daha da hızlandıracağı için, konuyu burada irdelemek 

arzusundayım. Şu anda, devletin iş olanakları yaratma kapasitesinde ortaya çıkan olumsuz 
durumdan dolayı teşvik edilen girişimcilik, özünde bir işsizliği önleme ve fakirlikle savaşım 
çalışması olarak sürmektedir. 

Ev kadınlarının ürünlerini ticarileştirmesinden tutun da küçük bir mağaza açma fikri 
desteklenmekte, bu sayede hızla artan genç nüfusun kendi yarasına merhem olmasına 
yardımcı olunmaktadır.

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji ile TÜBİTAK, tekno-girişim destekleri ile bu döngünün dışına 
çıkmaya çalışmakta, bunun olumlu yansımaları yavaş yavaş sektöre yansımaktadır. Hazine 
Müsteşarlığı’nın melek yatırımcılık ile ilgili yaptığı düzenlemelerin gerçek yatırımcıların 
piyasaya girmesi ile olumlu sonuçlar doğurmasını beklenmektedir.

Ama henüz orta ve küçük yatırımcılara kaynak sağlayan bir risk sermayesi kuruluşu ortaya 
çıkmamıştır. Var olan kuruluş yetkilileri ile konuşulduğu zaman görülmektedir ki risk 
sermayesi kuruluşları var olan ortamı çok riskli olarak gördükleri için orta ve küçük boy 
şirketlere dahi destek olmakta zorlanırken kendilerinden girişimcilere destek vermelerin 
beklemek olanaksızdır.
Girişimciler için bir koçluk ya da danışmanlık mekanizması veren kişi ve kuruluşlar açısından da 
ciddi sorunlar vardır. 

Gerçekte sektörde girişimci olmuş, batmış sonra tekrar başarılı olarak büyük işlere imza atmış 
girişimcilerin koçluk yapmaya zamanı yoktur olsa bile bu kişilerin sayısı çok azdır.

Bir başka sorun da uluslararası rekabet edebilecek nitelikteki girişimcilerin proje geliştirmekte 
zorlanmalarıdır. 
 
Buraya kadar neredeyse hiç durmadan eksiklikleri saydık. Bu eksikliklerin nasıl giderilmesi 
gerektiği konusunda görüşlerimi sizlere aktarmak istiyorum. Yeni iş fikirleri geliştirilmesi 
olgusunun merkezine “Bilişim teknolojisi” konulması gerekmektedir. Çünkü geri dönüşü 
en yüksek yatırım, bilişim yatırımlarıdır. Ulusal Bilişim Kurultayları dahil tüm etkinliklerde 
bilişimle yeni iş fikirleri olgusu işlenmelidir.

Kamu destekli ya da gönüllü kuruluşların oluşturacağı kaynaklarla batak oranı yüksek projelere 
kaynak sağlayabilecek girişim sermayesi şirketleri oluşturulmalıdır. Hep söz edilir Amerika’da 
projelerin yüzde doksanı batar diye ama bu projelere destek olan kuruluşların zararlarının nasıl 
karşılandığından ve bu kuruluşlara sağlanan olanaklardan kimse söz etmez. Bizim sistemimizin 
de bu mantıkla yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Üniversitelerimizin kurdukları kuluçka merkezlerinin sayısı hızla artmaktadır. Bu merkezler 
arası işbirliği ve oluşan projelerin pazarlanması konusunda gönüllü kuruluşlarımıza çok iş 
düşmektedir. Üniversite sanayi işbirliğini bakış açımızı da değiştirerek yeniden ele almakta 
yarar vardır.
Girişimcilik ortamını iyileştirmeden 2023 hedeflerini tutturmak olanaklı görünmemektedir.
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