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Yönetici Özeti
Bu çalışma Gaziantep’te yaratıcı, yenilikçi ve il ekonomisinin sektörel dönüşümünü sağlamaya yönelik
girişimlerin ortaya çıkmasına uygun ortamın oluşturulması için girişimcilerin ihtiyaçları ve bölgesel politika
müdahalelerini tespit etme amacıyla hazırlanmıştır.
Girişimcilik yeni bir politika alanı olması nedeniyle girişimciliğin geliştirilmesi amacı birden fazla aktörün bir
arada uyum içerisinde faaliyet göstermesi gereken bir alan niteliği taşımaktadır. Bu nedenle tekil anlamda
girişimcilerin başarısından ziyade kamu politikasının başarılı girişimlerin ortaya çıkmasına olanak tanıyan
iklimin – ekosistemin oluşturulmasına odaklanması gerekmektedir.
Gaziantep Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Stratejisi, bu ihtiyaç çerçevesinde, en geniş anlamda
Gaziantep’teki girişimciliğin geliştirilmesine yönelik stratejik bir politika çerçevesi sunmaktadır. Stratejinin
oluşturulmasında Gaziantep’in girişimcilik ekosistemini etkileyen insan kaynağı, inovasyon, girişimci
ekonomik aktivite düzeyi ile coğrafi ve kültürel koşullar Türkiye genelinden seçilmiş 11 il ile karşılaştırmalı
olarak değerlendirilmiş; Gaziantep’in mevcut girişimcilik ekosistemi haritalandırılarak ekosistem aktörlerinin
işlev ve fonksiyonlarına ilişkin performans değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Nitel ve nicel araştırma
yöntemlerinin bir arada kullanıldığı analiz aşamasının ardından yerel düzeyde gerçekleştirilen paydaş
toplantıları, yarı yapılandırılmış görüşmeler ve strateji geliştirme toplantıları sonucunda katılımcı planlama
yöntemi ile girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik stratejik öncelik ve hedefler tespit edilmiştir.
Gaziantep girişimcilik ekosisteminin mevcut durumuna yönelik gerçekleştirilen analiz sonuçları şu şekilde
özetlenebilir;
-

-

-

-

-

-

Girişimcilik ekosistemi aktör ve paydaş sayısı açısından orta düzeyde çeşitlilik göstermekte olup il
genelinde mevcut aktörler arasında etkileşim ve iletişim düzeyi sınırlıdır.
Gaziantep’te yenilikçi ve yaratıcı girişimcileri tespit etmeye yönelik mekanizmalarının sayı ve içerik
açısından geliştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda özellikle girişimcilik ve iş planı yarışmaları ile
hızlandırma programları önemli araçlar olarak kullanılmalıdır.
Erken aşamada büyüme ihtiyacı duyan girişimlere yönelik düzenli aralıklarla girişim profili araştırmaları
ve girişim tarama faaliyetleri gerçekleştirilmeli; büyüme potansiyeli taşıyan işletmelerin pazara
erişimlerinin/müşteri ile buluşmalarının desteklenmesi gerekmektedir.
Girişimcilerin finansmana erişimi çoğunlukla KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından sağlanan kamu
finansman kaynakları ile sınırlı olup Gaziantep ve çevresinin sosyo-ekonomik yapısına uygun ve
yerel/bölgesel ihtiyaçlara odaklanan girişimlere nadiren rastlanmaktadır. Teknoparklar ve TTO’lar
bünyesindeki girişimcilerin büyük bölümü kamu finansman öncelikleri – dolayısıyla ulusal öncelikler doğrultusunda faaliyet göstermektedir.
Melek yatırım, etki yatırımcılığı ve erken aşama girişim sermayesi fonu gibi yeni nesil akıllı yatırım araçları
konusunda iş dünyası temsilcilerinin bilgi ve farkındalık düzeyinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Girişimcilere hizmet sağlayan ofis alanları teknoparklar ile sınırlı olup söz konusu alanlar kent
merkezinden uzakta ve erişimi sınırlıdır. Ayrıca bu alanların tasarımı ve işletme yapısı girişimciler ve farklı
girişimler arası işbirliğini kolaylaştırma ve girişimcilik ekosistem aktörleri açısından buluşma niteliği teşkil
edebilecek bir yapıya sahip görünmemektedir.
Target TTO ve KALİTTO tarafından yürütülen ve teknoloji/dijital alanlara odaklanmış ön kuluçka ve
kuluçka programları mevcut olup girişimcilerin erişebileceği mentor havuzu oluşturulmuştur. Bununla
birlikte mentorluk mekanizması sistematik bir işleyişe sahip olmayıp iş dünyası temsilcilerinin (tecrübeli
girişimcileri) mentorluk mekanizmasına katılımı sınırlıdır.
GETHAM bölgedeki işletmeler ve girişimciler için önemli bir teknolojik alt yapı ve destek hizmet
bileşenine sahiptir. Bu nedenle GETHAM ile mevcut ve yeni oluşturulacak girişimcilik merkezlerinin
işbirliği içerisinde çalışması, tekrar eden makine-ekipman ve teknoloji yatırımlarının yapılmasına engel
olarak kaynakların etkin kullanımına olanak sağlayacaktır.
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-

-

-

-

-

Geçici koruma statüsündeki yabancılar girişimcilik ekosistemi için önemli bir insan kaynağı potansiyeli
taşımaktadır. Ayakkabıcılık, gıda, gastronomi turizmi gibi sektörlerin tasarım, IoT, yapay zeka, büyük
veri…vb yeni teknoloji alanları ile entegre edecek, yabancılar ile vatandaşları bir arada yer alabileceği
ortak girişimcilik programlarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Girişimciliğin kutlanması ve girişimciliğin gençler için cazip kılınmasına yönelik yerel düzeyde iletişim
kampanyalarının yürütülmesine ve girişimci kent algısının kamuoyu gündemine taşınmasına ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu doğrultuda yerel medya organlarında girişimcilik konusunun işlenmesi, Doğu
Akdeniz Bölgesi kapsamındaki girişimciler için Gaziantep bölgesinin cazibe merkezi haline getirilmesine
yönelik dijital içeriklerin oluşturulması gerekmektedir.
Gaziantep yeni kurulan işletmeler arasında Türkiye genelinde sermaye yoğun yapıya sahip olması ve
Doğu Akdeniz Bölgesi’nde en büyük ölçekli işletmelere ev sahipliği yapması açısından önemli bir
avantaja sahiptir. Bununla birlikte özel sektör kuruluşlarının girişimcilik çalışmaların katılım ve katkılarının
artırılması gerekmektedir.
KALİTTO ulusal düzeydeki diğer beş üniversite ile işbirliği içerisinde StarCamp girişimcilik programının
yerel uygulayıcısı konumunda olup Gaziantepli girişimciler için uluslararası bağlantıların geliştirilmesinde
kilit aktör konumundadır. Diğer aktörlerin de ulusal ve uluslararası düzeyde diğer ekosistemlerle
ilişkilerinin geliştirilmesi teşvik edilmelidir.
Gaziantep önemli bir üniversite kenti niteliği taşımakta olup gençlerin potansiyelinden daha fazla
faydalanabilmek amacıyla üniversite son sınıf öğrencilerine özel genel girişimcilik programları
düzenlenmelidir.
Gaziantep özelinde girişimcilik kültürünün içselleştirilmesi ve kentin girişimcilik alanında marka haline
gelebilmesine yönelik Doğu Akdeniz Bölgesi’ni kapsayacak şekilde her yıl düzenli ulusal/bölgesel zirve
ve etkinliklerin düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu çalışma Gaziantep için girişimcilik ekosisteminin gelişmesine yönelik temel yapı taşlarını iyileştirmeye ve
eksik olanları kent içerisinde tesis etmeye odaklanmıştır. Bu kapsamda raporun son bölümünde Gaziantep
girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik üç yıllık bir stratejik çerçeve önerilmektedir. Söz konusu
stratejik çerçevenin hayata geçirilmesi ile Gaziantep’in Doğu Akdeniz Bölgesi’nde girişimciler için cazibe
merkezi olma potansiyelini harekete geçirmek için gerekli fiziksel ve beşeri altyapıya sahip olacağı
öngörülmektedir.
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Giriş
Son yıllarda girişimcilik başta ekonomi politikaları olmak üzere kalkınma politikalarının ana gündem maddesi
haline gelmeye başlamıştır. Girişimciliğin yeni ve hızlı gelişen bir politika alanı olması nedeniyle ulusal ve
küresel düzeydeki kalkınma politikalarında yenilikçi ve yaratıcı girişimciliğin geliştirilmesi temel önceliklerden
birisi haline gelmiştir. Bu nedenle söz konusu politika önceliklerinin hayata geçirilmesine yönelik olarak yerel
ve bölgesel düzeyde aktörler arası etkileşim ve işbirliğine dayanan bir stratejik çerçeve ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu çalışma Gaziantep Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesine yönelik stratejik bir çerçeve önerisi sunmayı
amaçlamaktadır. Bu kapsamda Gaziantep Ticaret Odası liderliğinde İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın Fizibilite
Destek Programı’nın finansal desteği ile ildeki girişimciliğin geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilen araştırma
ve bir dizi toplantı ile yarı yapılandırılmış görüşmelerde elde edilen bulguların değerlendirmesini
yansıtmaktadır.
Bu rapor Gaziantep Girişimcilik Ekosisteminin mevcut durumunu ekosistem yaklaşımı temelinde ekosistem
paydaşlarının temel fonksiyonları ve görevleri doğrultusunda analiz etmeyi ve yerel girişimcilik ekosisteminde
girişimcilerin ihtiyaç duydukları işlevlerin performansını değerlendirerek geleceğe yönelik yaratıcı, yenilikçi ve
bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak yeni işletmelerin kurulmasına ve gelişmesine yönelik
stratejik bir bakış açısı sunmayı hedeflemektedir. Raporun hazırlanmasında Gaziantep Ticaret Odası
koordinasyonunda Gaziantep ilindeki girişimcilik konusunda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla paydaş
toplantıları düzenlenmiş; girişimcilik ekosisteminin kilit aktörleri arasında yer alan teknopark, teknoloji transfer
ofisi, girişimcilik merkezi gibi alt yapılar yerinde ziyaret edilerek kurum temsilcileri ile yarı yapılandırılmış
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Gaziantep ilinin ulusal düzeydeki girişimcilik ekosistemindeki yeri ve
konumunun tespit edilmesine yönelik bölgesel ve ulusal kalkınma politika ve strateji belgeleri
değerlendirilmiş, girişimcilik alanında faaliyet gösteren merkezi yönetim uzmanları ve diğer kuruluşların
temsilcileri ile yapılandırılmamış derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Çalışma ekosistem gelişme stratejisi dahil olmak üzere beş ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde
girişimciliğin ve girişimcilik politikasının sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile olan ilişkisi kalkınma kavramının
tarihsel gelişimi içerisinde ele alınmış; Gaziantep’in kalkınması ve küresel düzeye etki uyandırabilecek
girişimlerin doğmasına yönelik BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile girişimciliğin rolü incelenmiştir.
Araştırma metodolojisinin aktarıldığı ikinci bölümde, girişimcilik ekosistemi aktörleri ve işlevlerine ilişkin detaylı
açıklama yapılmıştır. Üçüncü bölümde ulusal ve uluslararası kalkınma politika ve strateji belgelerinde
girişimcilik konusunu ele alınmıştır. Dördüncü bölüm Gaziantep’te gerçekleştirilen saha ziyaretleri, odak grup
görüşmeleri ve yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda ve kamuya açık istatistiki veriler doğrultusunda
yerel girişimcilik ekosisteminin analizini içermektedir. Son bölüm olan beşinci bölümde yerel girişimcilik
ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalışma kapsamında gerçekleştirilen strateji geliştirme çalıştayı
doğrultusunda oluşturulan strateji ve hedefleri içermektedir.
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1. Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik
Bu bölümde sürdürülebilir kalkınma kavramının tarihsel süreç içerisindeki ortaya çıkışı ve sürdürülebilir
kalkınma stratejilerinin uygulamasına yönelik temel aktörlerin gelişimi değerlendirilmektedir. Küresel hedefler
olarak da bilinen ve 2030 yılına kadar küresel düzeyde ulaşılması hedeflenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefi ile girişimcilik politikasının ilişkisi ile girişimcilerin hedeflere ulaşmadaki rolü özetlenmektedir. Ayrıca
kalkınma bakış açısıyla girişimcilik düzlemi ele alınmakta, girişimciliğin tanımlanmasına ilişkin GEM ve OECD
gibi uluslararası kuruluşların tanımlamalarına yer verilmektedir.

1.1.

Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı ve Aktörlerin Gelişimi

1970’lerden itibaren küresel düzeyde çevre sorunları ve insan yaşamının doğal çevre üzerindeki olumsuz
etkilerinin tartışılması hız kazanmış ve dünyanın doğal dengesinin korunmasına yönelik talepler uluslararası
kamuoyunun gündemine girmeye başlamıştır. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, sanayileşme, eğitimin
yaygınlaşması, üretim ve tüketimin artması, kentleşme ve küresel refah düzeyinin yükselmesi gibi kalkınma
politikalarının olumlu sonuçlarının yanında artan eşitsizlik, doğal kaynakların sürdürülemez kullanımı gibi
gezegenin ve dolayısıyla insan yaşamının geleceğini tehdit eden gelişmeler yeni bir kalkınma yaklaşımına
duyulan ihtiyacı artırmıştır.
Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı küresel düzeyde ilk olarak 1972 yılında Stockholm’de gerçekleştirilen
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Çevresi Konferansı’nda yer bulmuştur. Konferansın temel çıktısı niteliği taşıyan
Stockholm Bildirgesi çevrenin taşıma kapasitesine dikkat çekmiş ve kaynakların kullanımında kuşaklararası
hakkaniyeti vurgulayarak sürdürülebilir kalkınma kavramının temel ilkelerini yansıtmaktadır1. BM İnsan
Çevresi Konferansı ile birlikte ülkeler çevre konusunun evrenselliği üzerinde uzlaşıya varmış ve her ülkenin
kendi içerisinde çevre sorunlarının azaltılmasına yönelik strateji belirlemesi kararlaştırılmıştır.
1983 yılında BM tarafından Stockholm Bildirgesi’nde yer alan kararların ne kadarının uygulandığı, çevre ve
kalkınma sorunlarına yönelik yeni stratejilerin geliştirilmesi için BM bünyesinde BM Dünya Çevre ve Kalkınma
Komisyonu oluşturulmuş, komisyon raporunu 1987 yılında yayınlamıştır. Brundtland Raporu olarak da
bilinen bu rapor günümüzde hala geçerliliğini koruyan sürdürülebilir kalkınma kavramının ilk tanımının
yapıldığı uluslararası metin olma özelliğini taşımaktadır. Brundtland Raporu’na göre sürdürülebilir kalkınma
“bugünün gereksinim ve beklentilerini, gelecek kuşakların kendi gereksinimlerini ve beklentilerini karşılama
olanaklarını tehlikeye atmaksızın karşılamak” olarak tanımlanmaktadır2. Rapor sürdürülebilir kalkınmayı birbiri
ile etkileşim içerisinde ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere üç temel boyut içerisinde ele almıştır.
Küresel düzeyde sürdürülebilir kalkınma yaklaşımına ilişkin önemli köşe taşlarından birisi de 1992 yılında
Rio’da düzenlenen BM Dünya Çevre ve Kalkınma Konferansı’dır. Konferansın temel çıktısı Gündem 21
başlıklı sürdürülebilir kalkınmaya yönelik küresel eylem planı olmuştur. Rio Deklarasyonu ve Gündem 21 ile
birlikte ilk defa güçlü biçimde yerel yönetimler sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında ana aktörlerden
birisi konumuna gelmiş; sürdürülebilir kalkınma sürecine sivil toplum kuruluşlarının katılımı güçlü biçimde
vurgulanmıştır3.
1972 Stockholm Konferansı ile sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında merkezi yönetim temel aktör
olarak ele alınırken, küresel düzeyde kalkınma ve çevre sorunlarının çözümünde merkezi yönetimlerin
yetersiz kalmasının ardından 1992 Rio Zirvesi ile birlikte merkez – yerel yönetim dengesinde yerinden
yönetimleri önceleyen ve sivil toplum kuruluşlarını da aktör olarak ele alan bir yaklaşıma geçilmiştir.

1

UN, “Report of the United Nations Conference on the Human Environment”, BM Stokholhm Bildirgesi, (Stockholm), 1972. Erişim için: http://www.undocuments.net/aconf48-14r1.pdf

2

UN, “Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future”, 1987. Erişim için: http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf

3

UN, “Declaration of the UN Conference on Environment and Development”, (Rio de Janiero, Brazil), 1992. Rio Bildirgesi ve Gündem 21 erişim için:
http://www.unesco.org/education/pdf/RIO_E.PDF
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2000 yılında New York’ta düzenlenen BM Genel Kurulu’nda 189 ülkenin lideri bir araya gelmiş ve BM
Binyıl Bildirgesi’ni imzalamıştır. Bildirge ile 2015 yılına kadar gerçekleştirilmek üzere uzlaşılan, Binyıl
Kalkınma Hedefleri olarak bilinen, sekiz hedef belirlenmiştir4.
Şekil 1-1 Binyıl Kalkınma Hedefleri

1. Aşırı yoksulluk ve açlığın
ortadan kaldırılması

5. Anne sağlığının iyileştirilmesi

2. Evrensel ilköğretimin
gerçekleştirilmesi

6. HIV/AIDS, sıtma ve diğer
hastalıklarla mücadele edilmesi

3. Cinsiyet eşitliğinin teşvik
edilmesi ve kadınların
güçlendirilmesi

7. Çevresel sürdürülebilirliğin
sağlanması

4. Çocuk ölüm oranının
azalması

8. Kalkınmaya yönelik küresel iş
birliğinin geliştirilmesi

BM Binyıl Kalkınma Hedefleri, ilk defa küresel düzeyde kalkınma gündemini ölçülebilir sekiz hedef ile
belirlemesi ve özellikle sekizinci hedef ile küresel ortaklıklar yoluyla sürdürülebilir kalkınma yaklaşımına ilişkin
temel stratejiyi ortaya koyması açısından önem taşımaktadır. Ayrıca sekizinci hedef içerisinde merkezi
yönetim, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarına ek olarak ilk defa güçlü biçimde özel sektör kuruluşlarının
sürdürülebilir kalkınma sürecine katılımına ilişkin çağrı bulunmaktadır. BM Binyıl Kalkınma Hedefleri ile birlikte
özel sektör kuruluşları da sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının temel aktörleri arasında yer almaya başlamıştır.
Binyıl Kalkınma Hedeflerinin süresi sona ermeden hedeflere ulaşmada elde edilen başarı ve kazanımların
devam ettirilebilmesi için BM bünyesinde Rio +10 ve Rio +20 adında istişare mekanizmaları oluşturulmuş
ve küresel düzeyde sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yeni ve daha güçlü bir uzlaşı sağlamak üzere 2015
yılında BM Genel Kurulu “Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi” adında bir bildirge kabul etmiştir. 2030
Gündemi olarak da bilinen bildirge gelecek 15 yıl için küresel düzeyde aşırı yoksulluğu sona erdirmek,
eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliğini düzeltmek için sürdürülebilir kalkınmaya
yönelik 17 hedef ve bu hedeflerle ilintili 169 hedefi kabul etmiştir5. Bu hedefler Küresel Hedefler ya da
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) olarak da adlandırılmaktadır.

4

UN, “United Nations millennium declaration, United Nations General Assembly”, (New York), 2000. BM Binyıl Kalkınma Hedefleri sayfasına erişim için:
http://www.un.org/millenniumgoals

5

UNSC, “Technical report on the process of the development of an indicator framework for the goals and targets of the post-2015 development agenda”, 2015. Erişim için:
http://www.kureselhedefler.org/
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Şekil 1-2 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 17 ana hedef içerisinde 169 alt hedef ile küresel düzeydeki tüm kalkınma
sorunlarını kapsayıcı bir bakış açısıyla ele almaktadır. Bununla birlikte hedeflerin belirlenmesine yönelik
gerçekleştirilen istişare çalışmalarından başlayarak merkezi yönetim, yerel yönetim, özel sektör aktörlerine
ek olarak girişimciler ve girişimcilik kalkınma için yeni bir aktör olarak ele alınmaya başlamıştır. Özellikle
SKH’lerin belirlenmesi sürecinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 21 Aralık 2012 oturumda 67/202
numaralı6 ve 19 Aralık 2014 oturumun 69/210 numaralı “Kalkınma için Girişimcilik” kararları7 sürdürülebilir
kalkınmaya yönelik girişimciliğin bir politika aracı olarak ele alındığının en önemli göstergeleri arasında yer
almaktadır. Kararların temelinde iklim değişikliği, mülteciler ve aşırıcılıktan kaynaklanan terörizm gibi küresel
ölçekli sorunlarını girişimcilik bakış açısının da yardımıyla çözülebileceği vurgulanmaktadır.
Sonuç olarak 1972 yılında ilk defa ilkeleri belirlenen sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı geçen süreç içerisinde
BM şemsiyesi altında düzenlenen konferans ve zirveler ile küresel düzeyde ana kalkınma gündemi haline
gelmiştir. Süreç içerisinde kalkınmaya ilişkin stratejiler çok düzlemli ve küresel ortaklıklara dayalı olup
başlangıçta yalnızca hükümetler ve merkezi yönetime dayalı stratejiler önce yerel yönetimleri ve sivil toplum
kuruluşlarını kapsayacak şekilde genişletilmiş; nihayetinde özel sektör de sürdürülebilir kalkınmanın ana
aktörleri konumunda yer almıştır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile birlikte girişimciliğin küresel hedeflere
ulaşmada önemli katkılar sağlayacağı güçlü biçimde vurgulanmıştır.

1.2.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Girişimcilik

4.4. 2030’a kadar istihdam, insana yakışır işlerde çalışma ve girişimciliğe yönelik teknik ve mesleki becerileri
de kapsayan ilgili becerilere sahip gençlerin ve yetişkinlerin sayısının önemli ölçüde artırılması
8.3. Üretim faaliyetlerinin, insana yakışır istihdam yaratmanın, girişimciliğin, yaratıcılık ve yenilikçiliğin
desteklendiği kalkınma odaklı politikaların desteklenmesi ve finansal hizmetlere erişim yoluyla mikro, küçük
ve orta büyüklükteki işletmelerin resmiyet kazanmalarının ve büyümelerinin teşvik edilmesi
17.19. 2030’a kadar gayri safi yurtiçi hasılayı tamamlayan sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesine yönelik
önlemlerin geliştirilmesi için mevcut girişimlerin üzerine eklemeler yapılması ve gelişmekte olan ülkelerde
istatistiki kapasite geliştirme çabalarının desteklenmesi
6

UN, "Implementation of Agenda 21, the programme for the further implementation of Agenda 21 and the outcomes of the World Summit on Sustainable Development."
,2010. 21 Aralık 2012 oturumda 67/202 numaralı kararına erişim için:
http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/299985/A_67_437-EN.pdf?sequence=3&isAllowed=y
6

19 Aralık 2014 oturumun 69/210 numaralı kararına erişim için:

http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/158556/A_RES_69_210-EN.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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Binyıl Kalkınma Hedefleri’nde özel sektörün de dahil edilmesinden sonra Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
ile birlikte girişimler de bu ekosistem içerisinde yer almıştır. Kararların temelinde küresel ölçekli sorunların
girişimcilik bakış açısının da yardımıyla çözülebileceği yaklaşımı bulunmaktadır. Bunların ötesinde, 2015
sonrası tüm kalkınma planlarında girişimler vazgeçilmez aktörler olmuştur. Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeflerinin 4.4, 8.3 ve 17.19 numaralı maddeleri buna bir örnektir. Tablo 1’de bu maddeler ve girişimcilik
ile olan ilişkileri gösterilmiştir.
Tablo 1-1 SKH ve Girişimcilik
Tema

Alt Maddeler

Girişimcili
k ile İlişki

1.1. Günde 1,25 dolardan daha az bir parayla geçinen insanların sayısı şeklinde
ölçülerek tanımlanan aşırı yoksulluğun 2030’a kadar herkes için, her yerde
ortadan kaldırılması

Güçlü

1.2. 2030’a kadar ulusal tanımlara göre bütün boyutlarıyla yoksulluk içinde
yaşayan her yaştan erkek, kadın ve çocuk oranının en az yarıya indirilmesi

Güçlü

1.3. Temel mal ve hizmetler de dâhil edilerek herkes için ulusal açıdan uygun
sosyal koruma sistemleri ve önlemlerinin hayata geçirilmesi ve 2030’a kadar
yoksul ve kırılgan durumdaki kişiler için önemli ölçüde korunma sağlanması

Düşük

1.4. 2030’a kadar özellikle yoksullar ve kırılgan durumdaki insanlar olmak üzere,
bütün erkek ve kadınların ekonomik kaynaklara ulaşma, temel hizmetlere erişim,
toprak ve diğer mülk türlerine sahip olma ve üzerinde kontrol kurabilme, miras,
doğal kaynaklar, uygun yeni teknolojiler ve mikrofinansı da kapsayan finansal
hizmetler gibi konularda eşit haklara sahip olmalarının güvence altına alınması

Güçlü

1.5. 2030’a kadar yoksulların ve kırılgan durumda olan kişilerin dayanıklılık
kazanmalarının sağlanması ve aşırı hava olayları ve diğer ekonomik, sosyal ve
çevresel şoklar ve afetlere karşı kırılganlıkların azaltılması

Orta

1.a. Özellikle en az gelişmiş ülkeler olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerin
yoksulluğu bütün boyutlarıyla sona erdirmek adına programlar ve politikalar
uygulayabilmeleri için onlara yeterli ve öngörülebilir araçlar sunmak amacıyla,
geliştirilmiş kalkınma iş birliği aracılığıyla, çeşitli kaynaklardan kaynakların
yönlendirilmesinin büyük ölçüde sağlanması

Düşük

2.1. 2030’a kadar açlığın sona erdirilmesi ve özellikle yoksullar ve çocuklar da
dâhil kırılgan durumda olan kişiler başta olmak üzere herkesin bütün yıl boyunca
güvenli, besleyici ve yeterli miktarda besine erişiminin güvence altına alınması

Orta

2.4. 2030’a kadar sürdürülebilir gıda üretimi sistemlerinin güvence altına
alınması ve üretimi ve üretkenliği artıran, ekosistemlerin sürdürülmesine
yardımcı olan, iklim değişikliğine, aşırı hava koşullarına, kuraklığa, sellere ve
diğer felaketlere uyum sağlama kapasitesini güçlendiren ve toprak kalitesini
devamlı olarak artıran dayanıklı tarım uygulamalarının hayata geçirilmesi

Güçlü

4.4. 2030’a kadar istihdam, insana yakışır işlerde çalışma ve girişimciliğe yönelik
teknik ve mesleki becerileri de kapsayan ilgili becerilere sahip gençlerin ve
yetişkinlerin sayısının önemli ölçüde artırılması

Güçlü

4.5. 2030’a kadar eğitim alanındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ortadan
kaldırılması ve engelliler, yerliler ve kırılgan durumdaki çocuklar dâhil, kırılgan
insanların her düzeyde eğitim ve mesleki eğitime eşit biçimde erişimlerinin
sağlanması

Orta
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4.7. 2030’a kadar sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir yaşam tarzları için
eğitim, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, barış ve şiddete başvurmama
kültürünün geliştirilmesi, dünya vatandaşlığı ve kültürel çeşitliliğin ve kültürün
sürdürülebilir kalkınmaya katkısının takdiri yoluyla bütün öğrenciler tarafından
sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesi için gereken bilgi ve becerinin kazanımının
sağlanması

Düşük

5.1. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın her yerde sona
erdirilmesi

Düşük

8.3. Üretim faaliyetlerinin, insana yakışır istihdam yaratmanın, girişimciliğin,
yaratıcılık ve yenilikçiliğin desteklendiği kalkınma odaklı politikaların
desteklenmesi ve finansal hizmetlere erişim yoluyla mikro, küçük ve orta
büyüklükteki işletmelerin resmiyet kazanmalarının ve büyümelerinin teşvik
edilmesi

Güçlü

8.7. Zorla çalıştırmayı ortadan kaldırmak, modern köleliği ve insan ticaretini sona
erdirmek ve çocukların askere alınmaları ve asker olarak kullanılmaları da dâhil
çocuk işçiliğinin en kötü türlerinin yasaklanmasını ve ortadan kaldırılmasını
güvence altına almak için acil ve etkili önlemler alınması ve 2025’e kadar çocuk
işçiliğinin her türünün sona erdirilmesi

Düşük

8.8. Çalışanların haklarının korunması ve özellikle kadın göçmenler olmak üzere
göçmen işçiler ve güvencesiz işlerde çalışan insanlar dâhil bütün çalışanlar için
güvenli çalışma ortamlarının geliştirilmesi

Orta

9.2. Kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi ve 2030’a kadar
sanayinin istihdam ve gayri safi yurt içi hasıla payının ulusal koşullarla uyumlu
olarak önemli ölçüde artırılması ve en az gelişmiş ülkelerde bu payın iki katına
çıkarılması

Güçlü

9.5. Özellikle gelişmekte olan ülkeler olmak üzere bütün ülkelerde, 2030’a kadar
yenilikçiliğin teşvik edilmesi ve her 1 milyon kişi içindeki araştırma-geliştirme
alanında çalışan kişi sayısının, kamu araştırmalarının, özel araştırmaların ve
hükümet harcamalarının önemli ölçüde artırılması yoluyla bilimsel araştırmanın
geliştirilmesi ve sanayi sektörlerinin teknolojik yetkinliklerinin genişletilmesi

Güçlü

9.b. Sanayi çeşitliliği ve sanayi ürünlerinde değer artırımı için uygun bir politika
ortamının yaratılması aracılığıyla gelişmekte olan ülkelerde yurt içi teknoloji
gelişiminin, araştırma ve yenilikçiliğin desteklenmesi

Güçlü

10.7. Planlı ve iyi yönetilen göç politikalarının uygulanmasıyla insanların sistemli,
güvenli, düzenli ve sorumlu göçlerinin ve yer değiştirmelerinin kolaylaştırılması

Düşük

12.1. Gelişmiş ülkelerin başı çekmesi ve bütün ülkelerin harekete geçmesiyle,
gelişmekte olan ülkelerin kalkınma ve yetkinliklerini göz önünde bulundurarak
Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim İçin 10 Yıllık Çerçeve Programı’nın
uygulanması

Güçlü

12.2. 2030’a kadar doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin ve etkin

Orta
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kullanımının sağlanması
12.3. 2030’a kadar perakende ve tüketici düzeylerinde kişi başına düşen
küresel gıda atığının yarıya indirilmesi ve hasat sonrası kayıplar dâhil üretimdeki
ve tedarik zincirlerindeki gıda kayıplarının azaltılması

Orta

12.5. 2030’a kadar önleme, azaltma, geri dönüşüm ve tekrar kullanma yoluyla
katı atık üretiminin önemli ölçüde azaltılması

Güçlü

12.6. Özellikle büyük ve uluslarötesi şirketler başta olmak üzere şirketlerin
sürdürülebilir uygulamaları kabul etmelerinin ve sürdürülebilirlik bilgilerini
raporlama döngülerine entegre etmelerinin teşvik edilmesi

Orta

12.7. Ulusal politikalar ve öncelikler doğrultusunda sürdürülebilir olan kamu
ihalesi uygulamalarının desteklenmesi

Düşük

12.8. 2030’a kadar her yerde herkesin sürdürülebilir kalkınmayla ilgili bilgi ve
farkındalık edinmesinin ve doğayla uyum içinde bir yaşam sürmesinin güvence
altına alınması

Orta

12.a. Gelişmekte olan ülkelerin daha sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarına
yönelmeleri için bilimsel ve teknolojik kapasitelerini güçlendirme konusunda
desteklenmeleri

Güçlü

12.b. İstihdam yaratan ve yerel kültür ve ürünlerini teşvik eden sürdürülebilir bir
turizm için sürdürülebilir kalkınma etkilerini denetlemeye olanak sağlayan araçlar
geliştirilmesi ve uygulanması

Orta

13.1. İklimle ilgili tehlikelere ve doğal afetlere karşı dayanıklılığın ve uyum
kapasitesinin bütün ülkelerde güçlendirilmesi

Düşük

13.3. İklim değişikliği azaltım, iklim değişikliğine uyum, etkinin azaltılması ve
erken uyarı konularında eğitimin, farkındalık yaratmanın ve insani ve kurumsal
kapasitenin geliştirilmesi

Orta

13.a Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf olan
gelişmiş ülkeler tarafından üstlenilen, anlamlı azaltım eylemleri ve uygulamada
şeffaflık bağlamında, gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarını ele almak için
2020’ye kadar yıllık 100 milyar doların ortaklaşa seferber edilmesi taahhüdünün
uygulanması ve Yeşil İklim Fonu’nun sermayelendirme yoluyla olabildiğince kısa
sürede tam olarak faaliyete geçirilmesi

Orta

15.3. 2030’a kadar çölleşmeyle mücadele edilmesi, çölleşme, kuraklık ve
sellerden etkilenen alanlar dâhil tahrip edilmiş toprakların eski haline getirilmesi
ve arazi bozulumunun olduğu, nötr bir dünya yaratmak için çaba gösterilmesi

Orta

17.2. Pek çok gelişmiş ülkenin gelişmekte olan ülkelere yapacağı Resmi
Kalkınma Yardımı (RKY) için ayrılan gayri safi milli hasıla (GSMH) payını 0,7’ye
ve en az gelişmiş ülkelere yapacağı Resmi Kalkınma Yardımı (RKY) için ayrılan
gayri safi milli hasıla (GSMH) payını da yüzde 0,15 ila 0,20’ye ulaştırma
taahhütleri dâhil resmi kalkınma yardımına ilişkin taahhütlerin gelişmiş ülkeler
tarafından tam olarak gerçekleştirilmesi (RKY sağlayıcıları en az gelişmiş ülkelere
yönelik en az yüzde 0,20 RKY/GSMH hedefi koymaları yönünde teşvik
edileceklerdir.)

Düşük

17.8. 2017 yılına kadar en az gelişmiş ülkeler için teknoloji bankasının ve bilim,
teknoloji ve yenilikçilik kapasite geliştirme mekanizmasının tam olarak faaliyete
geçirilmesi ve özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere etkinleştirme
teknolojileri kullanımının artırılması

Güçlü
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17.16. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine özellikle gelişmekte olan ülkeler
olmak üzere bütün ülkelerde ulaşılmasının desteklenmesi için bilgi, uzmanlık,
teknoloji ve finansal kaynakları seferber eden ve paylaşan çok paydaşlı
ortaklıklar tarafından tamamlanan Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel
Ortaklıkların çoğaltılması

Düşük

17.18. 2020’ye kadar, gelir, yaş, ırk, etnik köken, göçmen statüsü, engellilik,
coğrafi konum ve ulusal bağlamlardaki ilgili diğer niteliklere göre ayrılan kaliteli,
zamanlı ve güvenilir verilerin elde edilebilirliğini büyük ölçüde artırmak için en az
gelişmiş ülkeleri ve gelişmekte olan küçük ada devletlerini kapsayan gelişmekte
olan ülkelere verilen kapasite geliştirme desteğinin artırılması

Orta

17.19. 2030’a kadar gayri safi yurtiçi hasılayı tamamlayan sürdürülebilir
kalkınmanın ilerletilmesine yönelik önlemlerin geliştirilmesi için mevcut
girişimlerin üzerine eklemeler yapılması ve gelişmekte olan ülkelerde istatistiki
kapasite geliştirme çabalarının desteklenmesi

Güçlü

Yukarıdaki tablodan da izlenebileceği üzere 17 ana sürdürülebilir kalkınma hedefinden 11’indeki alt hedef
ve göstergelerde girişimcilik önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle “Nitelikli Eğitim” kapsamında 4.4. no’lu
hedef “2030’a kadar istihdam, insana yakışır işlerde çalışma ve girişimciliğe yönelik teknik ve mesleki
becerileri de kapsayan ilgili becerilere sahip gençlerin ve yetişkinlerin sayısının önemli ölçüde artırılması”;
“İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” kapsamında 8.3 no’lu hedef “Üretim faaliyetlerinin, insana yakışır
istihdam yaratmanın, girişimciliğin, yaratıcılık ve yenilikçiliğin desteklendiği kalkınma odaklı politikaların
desteklenmesi ve finansal hizmetlere erişim yoluyla mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin resmiyet
kazanmalarının ve büyümelerinin teşvik edilmesi” ve “Hedefler için Küresel Ortaklık” kapsamında 17.19 no’lu
“2030’a kadar gayri safi yurtiçi hasılayı tamamlayan sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesine yönelik
önlemlerin geliştirilmesi için mevcut girişimlerin üzerine eklemeler yapılması ve gelişmekte olan ülkelerde
istatistiki kapasite geliştirme çabalarının desteklenmesi” hedefleri girişimciliğin temel yaklaşımlardan biri
olarak açık biçimde ele alındığı hedefler olarak sayılabilir.

1.3.

Girişimciliğin Tanımlanması

Girişimcinin ve girişimciliğin tanımlanmasında akademik yazında birden fazla tanımlamaya rastlanmaktadır.
Bu tanımlamaların bir bölümü girişimin faaliyet içerisinde bulunduğu işletme çevresi, sermaye sahipliği gibi
girişimin kapsamını tanımlamaya yönelirken bir diğer bölümü girişimcinin sahip olduğu özellikler, davranış ve
faaliyetlerinin incelenmesi ile girişimin ve girişimcinin işlevinin değerlendirilmesine yöneliktir. Bu çalışmada
başta girişimcilik alanında uluslararası düzeyde çalışmalar yürüten GEM (Global Entrepreneurship Monitor –
Küresel Girişimcilik Monitörü) ile OECD’nin (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) girişimcilik tanımlarına
odaklanılacak ve günümüzde girişimciliğe ilişkin geliştirilen güncel akımlara yer verilecektir.
GEM’e göre girişimcilik bireysel, takım halinde ya da kurulmuş bir işletme yoluyla kendini istihdam etmeye,
yeni bir iş kurmaya ya da var olan bir işi genişletmeye yönelik her türlü teşebbüs olarak tanımlanmaktadır8.
Bu tanıma göre GEM girişimciliği yeni bir iş kurma aktivitesi olarak ele almakla birlikte yeni ticari bir faaliyetin
ne olması gerektiğine ilişkin daha geniş bir bakış açısına da sahiptir. Bu nedenle resmi girişimcilik
istatistiklerinden farklı olarak GEM’in tanımını yalnızca kurulan yeni işletme sayısı ile sınırlı değildir. Girişimciliği
mesleki ve davranışsal bir bakış açısı ile ele almaktadır. Bunun sonucunda GEM’in sınıflandırmasında
kurumlarda çalışan fakat girişimci gibi davranan bireyler de (kurum içi girişimcilik ya da kurumsal girişimcilik)
girişimcilik tanımına dahil edilmektedir.

8

GEM, “How GEM Defines Entrepreneurship”. Erişim için: https://www.gemconsortium.org/wiki/1149
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Şekil 1-3 GEM Tanımına Göre Erken Aşama Girişimcilik Tanımı9

Kaynak: GEM, “How GEM Defines Entrepreneurship”
Uzun yıllar boyunca GEM girişimciliğin tanımlanmasında yeni bir işletmenin kuruluşundan önceki ve
işletmenin kuruluşundan sonraki evreleri bir araya getirmeye odaklanmıştır. GEM’e göre bu iki evre “erken
aşama girişimcilik” olarak tanımlanmaktadır. Yukarıdaki şekle göre “erken aşama girişimcilik” yeni kurulan
işletmeler ile 3,5 yaşına kadar olan kurulmuş işletme sahipliği ve yöneticiliğini kapsamaktadır.
OECD tarafından yürütülen “Girişimcilik İstatistikleri Programı” organizasyona üye ülkelerde girişimciliğin
ölçümlenmesi ve gelişiminin karşılaştırmalı olarak analiz edilmesini amaçlamaktadır. Bu program
kapsamında OECD girişimciliği yeni ürün, süreç ve pazarları tespit etme ve kullanmak suretiyle yeni bir
ekonomik faaliyet başlayarak veya var olan faaliyeti büyüterek değer yaratmaya yönelik gerçekleştirilen
faaliyet olarak tanımlamaktadır10. Bu tanıma göre girişimcilik yalnızca finansal değer yaratma ile sınırlı olmayıp
istihdamın artırılması, eşitsizliklerle mücadele ve çevresel konularla ilgili ekonominin her boyutunda farklı
sonuçlar doğuran bir olgu olarak ele alınmaktadır.
Son yıllarda girişimcilik konusunda sıkça karşılaşılan bir kavram da start-up kavramıdır. Türkçe’ye hızlı
büyüyen işletmeler olarak çevrilebilecek olan start-up kavramının girişimcilik düzleminde diğer boyutlar ile
olan farkının belirlenmesi önem taşımaktadır.
Şekil 1-4 Girişimcilik Düzlemi

Kendi işinde
bireysel çalışan

Start-up

Girişimciliği bir düzlem olarak ele aldığımızda bu düzlemin bir tarafında kendi işinde bireysel olarak çalışanlar,
diğer uçta start-uplar yer almaktadır. Bu iki uç arasında özellikle büyüme hızı ve iş modeli açısından temel
farklılıklar bulunmaktadır.

10

OECD, Entrepreneurship at a Glance 2017, (Paris), 2017. Erişim için: http://dx.doi.org/10.1787/entrepreneur_aag-2017-en
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Kendi işinde bireysel olarak çalışanlar en geleneksel düzeyde yeni iş kurmuş ve kendi istihdamlarını
gerçekleştirmiş bireysel girişimcilerden oluşmaktadır. Bu tür girişimciler geleneksel işlerde görülebildiği gibi
son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte dijital içeriklerin üretilmesi başta olmak üzere serbest çalışanlar
arasında oldukça yaygındır.
Buna karşılık Start-up, aşırı belirsizlik ortamında yeni bir ürün ve hizmet yaratmak için11 tekrarlanabilir ve
ölçeklenebilir bir iş modeline ulaşmayı amaçlayan geçici organizasyon yapıları12 olarak tanımlanmaktadır. Bu
tanım kapsamında start-up’ların temel ayırt edici özellikleri olarak;
-

Yeni bir ürün ve hizmet yaratma amacı taşımaları,
Tekrarlanabilir ve ölçeklenebilir bir iş modeli yaratmayı amaçlaması,
Geçici bir evre olması

sayılabilir. Özellikle tanımın ölçeklenebilir bir iş modeline sahip olması bir işletmenin start-up olarak
tanımlanabilmesi için hızlı bir büyüme göstermesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Nitekim OECD tarafından eğer bir girişim referans dönemden başlayarak istihdam ve ciro açısından son üç
yıl içerisinde %20 ve üzerinde büyüme gösteriyorsa Ceylan (Gazelle) olarak adlandırılmaktadır13. Bu
bakımdan girişimcilik ekosisteminde strat-up olarak adlandırılan girişimlerin OECD tarafından hızlı büyüyen
işletmeleri tanımlamak için kullanılan Ceylan(gazelle) kavramı ile yakından ilişkili olduğu söylenebilir.
Bu çalışma kapsamında girişimlerin seviyesinin belirlenmesinde GEM tanımı, girişimcilerin işlevlerinin ne
olması gerektiği konusunda ekonominin tüm alanlarında değer yaratma amacını taşıyan OECD tanımına ve
start-up kavramına başvurulacaktır.
Ayrıca çalışma kapsamında ve girişimcilik alanındaki yazında sıkça karşılaşılan bazı girişimcilik
tanımlamalarının açıklamaları aşağıda kısaca özetlenmektedir.
Ekolojik Girişimcilik (Ecopreneurship): Ürünlerinin tasarlanmasından tüketim sonrasındaki sürece kadar
sosyal, ekonomik ve çevresel önceliklere odaklanan, ekonomik ve ekonomik olmayan kazançları
dengeleyebilen girişimcilik faaliyeti14.
Kurum içi Girişimci: Büyük bir organizasyon içerisinde çalışırken iddialı bir risk alma ve inovasyon yoluyla
bir fikri karlı bir ürün haline getirme sorumluluğunu üstlenen kişi15.
Sosyal Girişimci: Bir sosyal problemi etkili bir şekilde çözmek için iş/girişimcilik yaklaşımını benimseyen
kişidir16.

11

Eric Ries, “The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses”. Crown Books, 2011.

12

Kevin Ready, “A startup conversation with Steve Blank”, Forbes, 2012. Erişim için: https://www.forbes.com/sites/kevinready/2012/08/28/a-startup-conversation-withsteve-blank
13
OECD, Studies on SMEs and Entrepreneurship High-Growth Enterprises: What Governments Can Do to Make a Difference, Organisation for Economic Co-operation and
Development, 2010. Erişim için: https://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Entrepreneurship_Centre/Docs/oecd-hges-what-governments.pdf
14
Gwyer Schuyler, Merging Economic and Environmental Concerns through Ecopreneurship, Digest Number 98-8, 1998, Erişim için:
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED434220.pdf
15

The American Heritage Dictonary. Erişim için: https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=intrapreneur&submit.x=38&submit.y=27

16

PBS Foundation, “What’s a social entrepreneur?”. Erişim için: http://www.pbs.org/now/enterprisingideas/what-is.html
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2. Amaç, Kapsam ve Yöntem
Bu bölümde Gaziantep Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Stratejisi kapsamında gerçekleştirilen
araştırma çalışmalarına ilişkin araştırma amacı, hedefi ve metodolojisine ilişkin bilgilere yerilmiştir. Bu
kapsamda metodolojik çerçevenin anlaşılabilmesi için araştırma ve strateji geliştirme çalışmasına dayanak
teşkil eden ekosistem yaklaşımı aktör ve işlevler bazında detaylandırılmıştır.

2.1.

Stratejinin Amacı ve Önemi

Son yıllarda girişimciliğin geliştirilmesi bölgesel ve ulusal kalkınma politikalarının gündem maddelerinden birisi
haline gelmiştir. Türkiye’de kalkınma politikaları kapsamında uzun yıllar KOBİ politikalarının bir parçası olarak
ele alınan girişimciliğin geliştirilmesi, ilk defa Onuncu Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında hazırlanan
Girişimciliğin Geliştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları ile ayrı bir politika gündemi haline gelmiş;17
girişimciliği ayrı bir kalkınma politikası olarak ele alan ilk stratejik çerçeve olma niteliği taşıyan 2015-2018
Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı18 2015 yılında dönemin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından hazırlanmıştır.
Ulusal düzeydeki politika ve strateji belgelerinde girişimciliğin kalkınma gündemine girmesi ile birlikte, başta
İstanbul olmak üzere çeşitli illerde girişimciliğin geliştirilmesine yönelik proje ve çalışmaların sayısında artış
yaşanmıştır. Bu durum yerel ve bölgesel düzeyde gerçekleştirilecek girişimciliği geliştirmeye yönelik proje ve
faaliyetler arasında eşgüdüm ile bu uygulamaların ulusal düzeydeki politikalar ile uyumunun sağlanması
ihtiyacını doğurmuştur. Ülkemizde yerel düzeyde konuya ilişkin gerçekleştirilen ilk çalışma İzmir Kalkınma
Ajansı tarafından bölge planı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilmiştir.
Gaziantep Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Stratejisi, bu ihtiyaç çerçevesinde, en geniş anlamda
Gaziantep’teki girişimciliğin geliştirilmesine yönelik stratejik bir politika çerçevesi oluşturmayı
amaçlamaktadır. Bu kapsamda çalışma Gaziantep’te yenilikçi, yaratıcı, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı
sağlayacak girişimlerin ortaya çıkmasına yönelik uygun girişimcilik ekosistemini oluşturmayı ve ekosistem
aktörleri arasındaki etkileşimi artırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda strateji tekil anlamda kalkınma odaklı
yenilikçi girişimlerin ortaya çıkmasına odaklanmaktan ziyade orta ve uzun vadede yerel ve bölgesel
kalkınmayı olumlu etkileyebilme ve ekonomik yapıyı dönüştürme potansiyeline sahip girişimlerin hayat
bulacağı uygun ortamı yaratmaya odaklanmaktadır.

2.2.

Metodoloji

Bu strateji belgesindeki yerel girişimcilik ekosistemi analizi, Koltai Co. tarafından geliştirilen 6 + 6 Girişimcilik
Ekosistemi Modeli çerçevesine oturmaktadır. Bu kapsamda ekosistemde yer alan unsurlar ile bu unsurları
etkileyen temel aktörler kendi içlerinde altışar kategoriye ayrılmıştır. Ekosistem analizi kapsamında kullanılan
6 + 6 Girişimci Ekosistemi Modeli ve çalışma kapsamında gerçekleştirilen veri analizi çalışmaları aşağıda
aktarılmaktadır.

2.2.1. 6 + 6 Girişimcilik Ekosistemi Modeli19
6 + 6 Girişimcilik Ekosistemi Modeli, girişimciliğin geliştirilmesinde yalnızca tek bir aktörün ya da
unsurun(işlevin) tek başına yeterli olamayacağı anlayışına dayanmaktadır. Bu bakımdan herhangi bir
girişimcinin başarıya ulaşmasında ilgili ekosistemde yer alan aktörlerin ve unsurların etkileşim içerisinde

17

TC Kalkınma Bakanlığı, “Girişimciliğin Geliştirilmesi ÖİK Raporu”, Onuncu Kalkınma Planı, 2014. Erişim için:
http://www.sbb.gov.tr/Lists/zel%20htisas%20Komisyonu%20Raporlar/Attachments/242/girişimciliğin%20geliştirilmesi%20OIKı.pdf
18
BTSB, TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018, 2015. Erişim için: http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Mali%20Tablolar/Gisep_20152018_TR.pdf
19
Steven R. Koltai, Peace Through Entrepreneurship: Investing in a Startup Culture for Security and Development, Brookings Institution Press, 2016. Metodoloji hakkında
detaylı bilgi için https://www.koltai.co
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bulunması gerekmektedir. Aşağıdaki şekilde bir girişimcilik ekosistemi içerisinde yer alan temel aktörler ve
işlevlerinin gösterimi yer almaktadır.
Şekil 2-1 6 + 6 Girişimcilik Ekosistemi Modeli

Kaynak: Koltai modeli temel alınarak görselleştirilmiştir.
6 + 6 Girişimcilik Ekosistemi Modeli merkezinde girişimcilerin yer almış olduğu iç içe geçmiş iki ana halkadan
oluşmaktadır. Bu modele göre girişimcilik ekosisteminde girişimciler ile etkileşim içerisinde bulunan aktörler
altı ana grup altında toplanmaktadır. Bu aktörler sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yatırımcılar, kamu
kurumları, büyük şirketler ve yerel medya organlarıdır. Ekosistem içerisinde bulunan her bir aktör birbirleri
ve girişimciler ile etkileşim içerisinde bulunarak girişimcilik faaliyetlerinin başarılı olması için bazı işlevler
üstlenmektedir. Aktörlerin üstlenmiş oldukları işlevler yine altı ana grup altında toplanmaktadır. Bu işlevler
girişimcilerin tespit edilmesi, eğitilmesi, girişimcilerin ihtiyaç duydukları bağlantıların oluşturulması, finansman
sağlanması, girişimciliği geliştirmeye yönelik kamu politikalarının oluşturulması ve girişimciliğin rol model
haline getirilmesi için kutlanmasıdır.
6 + 6 Girişimcilik Ekosistem Modeli çerçevesinde yer alan aktörlerin ekosistem içerisindeki işlevlerinin neler
olduğu aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.
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Tablo 2-1 6 + 6 Modeli ve Ekosistem

Unsur / İşlev

Açıklama
Girişimcilik ekosisteminin ilk adımını girişimcilerin tespiti oluşturmaktadır. Başarılı
girişimlerin ortaya çıkabilmesi, mevcut girişimlerin gelişebilmesi için yeterli sayıda ve
hedef gruba yönelik faaliyet gösterebilecek tespit mekanizmalarına ihtiyaç
duyulmaktadır. Girişimcilerin tespit edilmesi sayesinde ekosistem aktörleri söz
konusu girişimcileri iş fikirlerini geliştirme ve büyütme konusunda destek
sağlayabilecektir. Tespit mekanizmalarının tasarımında farklı gelişmişlik seviyesine
sahip (fikir aşaması, gelişme ve büyüme/ölçeklenme…vb) girişimlerin ihtiyaçları göz
önüne alınmalıdır. İş planı ve girişimcilik yarışmaları, kuluçka ve hızlandırma
programlarına giriş süreçleri ile girişimcilik eğitimleri ile özel sektör kuruluşlarının
uyguladığı girişimcilik programları tespit mekanizmaları arasında sayılabilir.
Girişimcilerin eğitimi, girişimcilik kültürünün her yaş ve cinsiyet seviyesinde
yaygınlaştırılması başta olmak üzere girişimcilerin iş kurma ve işlerini yönetme
sürecinde ihtiyaç duydukları bilgi ve beceriyi kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu
bakımdan girişimcilik ekosistemi içerisinde yer alan eğitimler iki ana alanda
değerlendirilebilir. Birincisi, örgün eğitim kurumlarında gerçekleştirilen her türlü
eğitim faaliyetidir. Bu eğitim çalışmaları girişimcilik alanında farkındalık artırma
amacından başlayarak üniversitelerde yer alan uzmanlık, yüksek lisans ve doktora
programları gibi teknik alanlara kadar yayılmaktadır. İkincisi girişimcilerin iş kurma
ve yönetme süreci içerisinde ihtiyaç duydukları teknik bilgi ve becerileri
kazandırmaya yönelik çoğunlukla yetişkin eğitimi metodları kullanılarak
gerçekleştirilen eğitim programlarıdır. İkinci kapsamda yer alan eğitim programları
çoğunlukla girişimcilerin gelişimine odaklanan kuluçka merkezi, girişimcilik merkezi
gibi temel yapılar dahil olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları
gibi çeşitli aktörler tarafından uygulanmaktadır.
Bir girişimin başarılı olmasındaki en önemli unsurlardan birisi de girişimci ekibin
sahip olduğu bağlantılardır. Başta müşteriler olmak üzere yatırımcılar, mentorlar ve
diğer girişimcilerle güçlü etkileşim içerisinde bulunma girişimci ekibinin başarısını
olumlu yönde etkilemektedir. Bu nedenle girişimcilik ekosisteminin, girişimciler ile
yatırımcılar, mentorlar, diğer girişimciler, ulusal ve uluslararası girişimcilik ekosistemi
paydaşları arasında güçlü ve etkin bağlantı geliştirmeye yönelik bileşenleri içermesi
gerekmektedir. Bu bileşenler arasında girişimcilik ekosistemi paydaşlarını bir araya
getirmeye yönelik düzenlenen etkinlikler (meetup, early customers meetings, fuckup nights, hackathon, ideathon, ekosistem buluşması…vb), girişimciler ile mentor
ve yatırımcıları bir araya getirmeye yönelik faaliyetler sayılabilir.
Finansman kaynaklarına erişim kolaylığı başarılı bir girişimcilik ekosisteminin en
önemli göstergelerinden birisi niteliğindedir. Özellikle uluslararası karşılaştırmalarda
bir ekosistemin başarısı ile ilgili karşılaştırmalarda ekosistemde gerçekleştirilen
yatırım büyüklüğü öncül gösterge olarak ele alınmaktadır.
Girişimin bulunduğu aşamaya göre ihtiyaçları farklılaştığı için her bir aşamaya
yönelik söz konusu ihtiyaçlara yanıt verebilecek farklı finansman imkanları
bulunmaktadır. Başlangıç, erken ve büyüme aşamasında girişimciler tarafından
yaygın olarak kullanılan finansman olanakları arasında;
- Kamu kurum destekleri: Çoğunlukla çeşitli kamu kurumları tarafından verilen
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hibe ve geri ödemesiz destekler,
- Melek Yatırım: Girişimcilere, şirketlerden alacakları hisse karşılığı erken aşamada
sermaye sağlayan ve belirli bir süre sonra çıkış yapmayı hedefleyen gerçek kişiler,
- Erken Aşama Girişim Sermayesi Fonu : Erken aşama girişimlere sermaye
yatırımı sağlayan ve şirket yönetimine de katılan, yatırımcılardan topladıkları fonları
profesyonel olarak şirketlere yatıran ve bir süre sonra hisse satışı yoluyla elde
ettikleri hisseleri satıp yatırım sahibine ana para ve kâr getirisi sağlayan fon
yönetimleri sayılabilir.
Belirli bir coğrafyada girişimciliği teşvik eden ve girişimcilik kültürünün
yaygınlaşmasını sağlayan bir kamu politikasının varlığı girişim ekosistemi açısından
büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde özellikle başta kalkınma ajansları olmak üzere
yerel yönetimler, üniversite yönetimleri ile ticaret ve sanayi odalarının eşgüdüm
içerisinde bulundukları bölgede girişimciliği geliştirmeyi hedefleyen yerel politika ve
strateji çerçeveleri ekosistem gelişiminin temel yapı taşlarını oluşturmaktadır.
Başarılı ya da başarısız olsun girişimcilik aktivitesinin onurlandırılması, teşvik
edilmesi ve girişimcilerin kamuoyunda rol model olarak kabul edilmesi girişimcilik
ekosisteminin başarısı ve sürdürülebilirliğinde büyük etkiye sahiptir. Gelişmiş bir
girişimcilik kültüründe başarılı girişimciler kadar başarısız olmuş girişimcilerin
tecrübeleri de önem taşımaktadır. Bu işlev kapsamında girişimciliğin alternatif bir
kariyer seçeneği olarak algılanması ve toplumdaki girişimci ve girişimcilik algısının
pozitif yönde etkilenmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda ekosistem içerisinde
girişimciliği odağına alan ödül törenleri, başarılı ve başarısız girişimcilerin tecrübe
paylaşımları gibi etkinlikler girişimcilik algısının pozitif yönde değişmesine katkı
sağlamaktadır.

Her bir bölgenin girişimcilik ekosistemi, söz konusu bölgenin sosyo-ekonomik yapısını belirleyen bazı
etmenlerden doğrudan etkilenmektedir. Bu çalışma kapsamında insan kaynağı, inovasyon, girişimci
ekonomik aktivite ile coğrafi ve kültürel koşullar 6 + 6 Girişimcilik Ekosistemi Modeli’ni etkileyen çerçeve
koşullar olarak ele alınmıştır.
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Şekil 2-2 Çerçeve Koşullar ve Girişimcilik Ekosistemi

Kaynak: İZKA, İzmir Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Stratejisi, s.37 (2013)

Yukarıda yer alan şekle göre girişimcilik ekosistemini etkileyen çerçeve koşullar ve ekosistem ile olan ilişkisi
şu şekildedir;
•

•

•

İnsan Kaynağı: Bir bölgedeki insan kaynağının niteliği söz konusu bölgenin kalkınmışlık seviyesini
doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle girişimcilik gibi birden çok politika alanını içeren bir alanda
söz konusu coğrafyadaki insan kaynağının kalitesi, niteliği ve çeşitliliği girişimcilik politikalarını
belirlenmesinde öncelikli olarak analiz edilmesi ve değerlendirilmesi gereken alanların başında
gelmektedir.
İnovasyon: İnovasyon yeni iş fikirlerinin kaynağını oluşturmaktadır. OECD Oslo rehberine göre
inovasyon ürün/hizmet, süreç, pazarlama ve organizasyonel olmak üzere dört ana başlıkta
sınıflandırılmakta olup girişimciler ihtiyaçlara yönelik yenilikçi yöntemler geliştirerek piyasaya yeni
ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine önemli bir role sahiptirler. Ayrıca bir bölgenin inovasyon altyapısı
başarılı girişimlerin ortaya çıkmasında destekleyici bir unsurdur20.
Girişimci Ekonomik Aktivite: Gelişmiş ve dinamik bir ekonomik ortam girişimcilerin iş fikirlerini
hayata geçirebilecekleri, yeni kurulmuş işletmelerin büyüyebileceği uygun ortamı sağlamaktadır.
Özellikle girişimcilik ekosisteminin hangi sektörel uzmanlık alanlarına odaklanacağının
belirlenmesinde söz konusu bölgenin ekonomik ve sektörel yapısı ana belirleyici unsur olarak ele
alınmalıdır.

20

OECD, The measurement of scientific and technological activities: Proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data: Oslo manual, 1997.
Erişim için:
https://www.oecdilibrary.org/docserver/9789264013100en.pdf?expires=1540146559&id=id&accname=guest&checksum=5BFD0A1CC22EFA0911B7B8E38257AB51
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•

Coğrafi ve Kültürel Koşullar: Girişimciliğin gelişmesi için girişimciliği içselleştirmiş,
cesaretlendirici, başarısızlığın tecrübe olarak değerlendirildiği bir kültüre ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
nedenle ekosistem analizinde kültürel koşullar girişimcilik politikasının iletişiminde göz önüne
alınması gereken unsurlar arasında yer almaktadır. Ayrıca bir bölgenin bulunduğu coğrafi konum,
olumlu iklim koşulları, ulaşım bağlantılarının kuvvetli olması gibi etkenler nedeniyle ekonomik yapıyı
doğrudan etkilemektedir.

2.2.2. Veri Analizi ve Değerlendirme
Gaziantep girişimcilik ekosisteminin analizinde 6 + 6 Girişimcilik Ekosistemi Modeli temel alınmış; ekosisteme
ilişkin veriler niceliksel ve niteliksel yöntemler bir arada kullanılarak değerlendirilmiştir.
Çerçeve koşulların değerlendirilmesinde kamuya açık veri kaynaklarından derlenen niteliksel veriler
kullanılmıştır. Gaziantep’in çerçeve koşullardaki mevcut göreli durumunu analiz edebilmek için ilin
göstergeleri Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi kapsamında metropol olarak tanımlanan İstanbul, Ankara ve
İzmir; potansiyel metropol bölge olarak tanımlanan Adana ve Mersin; Gaziantep ile birlikte metropol alt
merkez olarak tanımlanan Bursa, Denizli, Kayseri, Tekirdağ ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinin diğer iki
büyük şehri olan Diyarbakır ve Şanlıurfa olmak üzere diğer 11 il ile karşılaştırılmıştır.
İnsan kaynaklarının analizinde il nüfusu içerisindeki yüksekokul mezunu ve doktora mezun sayılarının yanında
iç göç ve Suriye krizi neticesiyle ortaya çıkan geçici koruma statüsündeki yabancıların durumu incelenmiştir.
İnovasyon altyapısının analizinde illerden gerçekleştirilen patent başvuru sayıları, on bin kişi başına düşen
tescil sayılarının yanında teknoloji geliştirme bölgeleri performans endeksi sonuçları incelenmiştir. Girişimci
ekonomik aktivitenin değerlendirilmesinde il içerisindeki küçük ölçekli işletmelerin sayısı, kurulan / kapanan
şirket sayıları ve sermayeleri, Fortune 500 ve İSO 500 gibi Türkiye’nin en büyük işletmelerinin yer aldığı
listelerdeki Gaziantep faaliyet gösteren işletme sayısı analiz edilmiştir. Ayrıca Gaziantep’in ekonomik
görünümünü gösterebilmesi için İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından Gaziantep iline özgü olarak hazırlanan
ekonomik araştırma raporları ve İpekyolu Bölgesi 2014 – 2018 Bölge Kalkınma Planı’nda Gaziantep için
tanımlanan mevcut ve potansiyel kümeler ele alınmıştır. Çerçeve koşullar altında yer alan coğrafi ve kültürel
koşulların analizi çoğunlukla paydaş toplantıları ve birebir görüşmeler neticesinde kent aktörlerinin
Gaziantep’e ve ildeki girişimcilere yönelik algı ve yorumlarına dayanmaktadır. Araştırma kapsamında
Gaziantep’te iki adet paydaş toplantısı düzenlenmiş, toplantılarda Gaziantep Girişimcilik Ekosisteminin
mevcut durumuna ilişkin ekosistem aktörlerinin görüş ve önerileri alınmıştır. Ayrıca Gaziantep’te girişimcilik
alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri, üniversitede görev yapan
akademisyenler ile teknokentler ve girişimcilik merkezleri yerinde ziyaret edilerek kurum temsilcileri ile yapılan
yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ulusal düzeyde ise Kalkınma Bakanlığı başta olmak üzere
girişimcilik alanında faaliyet gösteren yatırımcı, girişim merkezi yöneticileri ile görüşülerek ulusal düzeydeki
paydaşların Gaziantep’e ilişkin bakış açıları ele alınmıştır. Paydaş toplantıları ve yarı yapılandırılmış görüşme
gerçekleştirilen kurum ve kişilerin listesi Ek-1’de yer almaktadır.
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3. Uluslararası ve Ulusal Politikalarda Girişimcilik
Bu bölümde uluslararası kuruluşların politika belgeleri ile ulusal düzeydeki kalkınmaya yönelik politika ve
strateji belgelerinde girişimciliğin geliştirilmesine yönelik temel yaklaşımlar ele alınmaktadır.

3.1.

Uluslararası Kuruluş Dokümanlarında Girişimcilik

Girişimcilik alanına ilişkin olarak uluslararası ölçekte birçok kurumun yayınları ve projeleri bulunmaktadır. Bu
çalışmada güncel olması bakımından aşağıda adı geçen kurum ve dokümanlar dikkate alınmıştır.
Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Ticaret Konferansı (UNCTAD): Girişimcilik Politikaları Çerçevesi ve
Uygulama Rehberi 2012, Genç Girişimcilere Yönelik Politika Rehberi 2015,
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD): Bir Bakışta Girişimcilik 2017 Raporu,
Dünya Bankası (WB): 2017 İş Yapma Kolaylığı Raporu,
Avrupa Birliği (AB): 2020 Girişimcilik Eylem Planı

-

3.1.1. UNCTAD
Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Ticaret Konferansı (UNCTAD – United Nations Conference on Trade and
Development) 2012 yılında Girişimcilik Politikaları Çerçevesi ve Uygulama Rehberi21 yayımladı. Rehberin
sunuş bölümünde UNCTAD Genel Sekreteri Dr. Supachai Panitchpakdi, girişimcilik ve özel sektörün
gelişmesi konularının kalkınma politikalarının önemli bir parçası olduğunu vurgulamakta, karar alıcıların bu
alana yoğunlaşması gerekliliğine dikkat çekmektedir. Hızlı teknolojik değişimler ve ekonomik büyümenin
küresel ölçekte yavaşlamasının sonucu olarak artan işsizlik sorunu, girişimciliği kalkınmanın öncelikli gündem
maddesi haline getirmektedir.
Bu sebeple UNCTAD, yayımladığı rehberde özellikle gelişmekte olan ülkelerde karar alıcıların kendi
yerellerinde girişimcilik politikalarını nasıl oluşturabileceklerine dair stratejileri sırasıyla belirtmiştir. Rehberde,
girişimcilik politikasını yerel toplulukların, eğitim ve finans kuruluşlarının dâhil olduğu bir şekilde kapsayıcı,
farklı coğrafyalardan iyi örneklerle sürdürülebilir ekonomik büyüme ile ilişkilendirerek inşa edilmesini
önerilmektedir. Buna göre stratejiler aşağıdaki gibi özetlenebilir;
•
•
•
•
•
•
•

Ülkenin önceliklerine, sahip olduğu güçlü ve zayıf yönleri dikkate alarak Ulusal Girişimcilik
Politikasının oluşturulması,
Düzenleyici ortamı (regülâsyonları) girişimciliği teşvik edici bir biçimde yenilenmesi,
Girişimciliğe ilişkin eğitim ve becerilerin geliştirilmesi,
Teknolojik değişim ve yenilikçiliğin kolaylaştırılması,
Finansmana erişimin iyileştirilmesi,
Kamuoyunda farkındalık yaratma ve ağ oluşturma süreçlerinin desteklenmesi,
İzleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılması.

UNCTAD’nin bu alanda kaynak olabilecek bir diğer çalışması da 2015 yılında yayınlanan Commonwealth
(İngiliz Uluslar Topluluğu) Genç Girişimciliği Politika Rehberi’dir22. Rehberde temel olarak gençlerin homojen
bir grup olmadığını dolasıyla iş piyasasına girişleri esnasında birbirinden farklı etnik, mezhepsel, cinsel
kimliklerin farklı seviyelerde bariyerler oluştuğunu belirtmektedir. Rehber karar alıcılara yönelik olarak genç
girişimciliğini yaygınlaştırma amacıyla belirli önerileri kategorilere ayırmıştır. Buna göre;
•
•

İş kurma bürokrasisinin ve maliyetlerinin azaltılması,
Öğretmenlerin girişimci zihin yapısına uygun bir şekilde müfredatları hazırlaması,

21

UNCTAD, Entrepreneurship Policy Framework and Implementation Guidance, United Nations Conference on Trade and Development, (Geneva), 2012. Erişim için:
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeed2012d1_en.pdf

22

UNCTAD, The Policy Guide on Youth Entrepreneurship, 2012. Erişim için: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeed2015d1_en.pdf?user=46
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•

Girişimciliğe ve inovasyona yönelik çalışma alanı oluşturma, iş yapma bilgisini (know-how)
aktarma, benzer alanlarda çalışan kişilerle topluluk kurma imkanını veren kuluçka merkezlerinin
teşvik edilmesi
o Örneğin, Hindistan’da kurulan Start-up Village girişimciler için bir alan sağlamakta hem de topluluk
oluşturma alanında öncülük etmektedir.

•
•

•

•

Genç girişimcilerin finansa erişiminin kolaylaştırılması,
Finans kuruluşlarının ürünleri ya genç girişimcilerin ihtiyaçlarına uygun biçimlendirilmemiştir ya da
kapsayıcılığı istenilen düzeylerde değildir. Bu soruna çözüm üreten kuruluşlardan biri Hindistan’da
yer alan Kerala Finance Corporation ve Bhatariya Yuva Shakti Trust ‘dır. Kurum genç girişimcilere
teminat istemeksizin kredi sağlayarak finansal katılımın önünü açmaktadır.
Finansal okuryazarlık,
o Genç girişimcilerin sürdürülebilirliği için önem arz eden konuya örnek olarak
Commonwealth’in programlarından birisi olan ‘Aflateen Finansal Okuryazarlık’
gösterilmektedir. Program kapsamında genç girişimciler, işletmelerinin nakit akış tablolarını,
muhasebelerini, gelir-gider hesaplamaları, bütçe yapma gibi konularda bilgi sahibi
olmaktadırlar.
Girişimciliğe ve girişimlerin başarısız olabilmesine yönelik toplumsal bakış açısının negatiften
pozitife dönmesi yönünde çalışmalar yapılması,
o Örnek olarak, Commonwealth Genç Girişimciler Asya İttifakı (CAYE - Alliance of Young
Entrepreneurs), oluşturduğu ağ çalışması ile bu süreci hızlandırmaktadır.
o Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren Youth-Trade isimli kuruluş sayesinde,
gençlerin kurduğu girişimlerle kurumsal firmaları irtibatlandırmaktadır. Kuruluşun sertifikalı
ürünlerinin alınması halinde, genç girişimcilerin pazara girişimi desteklenmektedir.

3.1.2. OECD
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD – The Organisation for Economic Co-operation and
Development) 2017 yılında yayımladığı The Missing Entrepreneurs Policies for Inclusive Entrepreneurship
adlı raporu23, dezavantajlı bireylerin (kadın, genç, yaşlı, işsiz, göçmen ve engelli) istihdam piyasasında
karşılaştığı sorunlara odaklanmıştır. Raporda, karar alıcıların dezavantajlı bireylerin ‘self-employment’24
(serbest meslek sahipliği) yöntemi ile sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının desteklemeleri gerekliliği
önerilmiştir.
Küreselleşmenin olumsuz etkilerinden birisi rekabetçiliğin emek gücü aleyhine artmasıdır. Gelişmiş
ülkelerden, gelişmekte olan ülkelere kayan üretim sistemleri sebebiyle işsizlik sorunu ile karşılaşılmaktadır.
Avrupa kıtasında sadece 2016 yılında 100.000’e yakın mavi yakalı niteliklere sahip olan bireylerin
küreselleşmenin etkilerinden dolayı işini kaybettiği yönünde tahminler bulunmaktadır.
Bir yandan da teknolojik değişim serbest meslek çalışanlarının iş yapma biçimlerinde değişiklikleri
beraberinde getirmektedir. Değişikliklerin bir kısmı çalışanların esnek çalışması, gelir düzeylerinin artması gibi
pozitif yönlü olurken, güvencesiz çalışma gibi konularda negatif tarafta olabilmektedir. 2016 yılı
istatistiklerine göre;
•

Avrupa Birliği’nde 30,6 milyon kişi serbest meslek sahibidir, bu kişiler arasından dezavantajlı
grupların oranları şu şekildedir: 10 milyonu kadın, 763.000’i genç, 11,8 milyonu yaşlı, 635.000’i
2015 yılında işsiz olan bireyler, 3,4 milyonu da göçmenler şeklindedir.

23
David Halabisky et al, The Missing Entrepreneurs 2014: Policies for Inclusive Entrepreneurship in Europe, OECD, (Paris), 2014. Erişim için:
http://dx.doi.org/10.1787/9789264283602-en
24

Self-Employment kavramı dilimize ‘serbest meslek’ veya ‘kendi hesabına çalışan’ olarak çevrilebilir.
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•

Çalışan gençlerin sadece %4,1’i serbest meslek sahibi olmayı seçerken, kadınların erkeklere orana
yarıya yakındır.

Rakamlar bizlere, genç işsizliğine ilişkin önemli ipuçları vermektedir. Kamu veya özel sektörde iş bulamayan
gençler, ‘mecburi girişimcilik’ olarak adlandırılan şekilde sisteme giriş yapmaktadır. Bununla birlikte,
gençlerin istihdam piyasasına girişte tecrübe ve yetenek eksikliği sebebiyle sorun yaşadıkları bilinen bir
gerçektir.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomi politikasını belirleyen karar vericiler, girişimcilik politikasını
oluştururken ekonomideki birden çok aktörü kapsayan, yerel yöneticilerin dâhil olduğu, işinden ayrılan
kişilerin ihtiyaçlarını gözetecek bir şekilde stratejiler oluşturarak, sürdürülebilir bir girişimcilik politikası
oluşturmalıdır.

3.1.3. Dünya Bankası
Dünya Bankası tarafından 2003 yılından bu yana ‘İş Yapma Kolaylığı’ Raporu yayımlanmaktadır. Rapor,
190 ülkede iş yönetmeliklerini (inşaat izinleri, tapu siciline kayıt, krediye erişim, iflasların çözümü, vergi ödeme
gibi) detaylı bir şekilde analiz ederek oluşturulmaktadır. Raporun amacı düşük ve orta gelirli ülkeler öncelikli
olmak üzere küresel düzeyde iş ortamını iyileştirilmesine destek olmaktır.
2017 yılı İş Yapma Kolaylığı Raporu sıralamasında kendisine 69.sırada yer bulan Türkiye, karar vericilerin
bürokraside yaptığı reformlar sayesinde 9 sıra yükselerek İş Yapma Kolaylığı Raporu 2018’e25 göre; 100
üzerinden 69,14 alarak 190 ülke arasından 60. sırada yer almaktadır.

3.1.4. Avrupa Birliği
Çalışmanın ikinci bölümü olan ‘Girişimciliğin Önemi’ kısmında da belirtildiği üzere, 2008 yılında yaşanan
küresel ekonomik kriz, Avrupa Birliği’ni de önemli bir ölçüde etkilemiştir. Kıtada, 25 milyon ile son 50 yılın en
yüksek işsizlik rakamlarına ulaşılmıştır. AB karar alıcıları krizi, fırsata çevirmeyi planlayarak ekonomik şartların
uygun olduğu bir konjonktürde, küreselleşmenin getirdiği rekabetçi ekonomik yapıyı kapsamlı yapısal
reformlar yaparak sürdürülebilir büyümeye odaklamışlardır.
Reformlar, Avrupa Birliği Girişimcilik 2020 Eylem Planı’nda ifade edildiği şekliyle, üç ana eksen üzerine inşa
edilmiştir. Buna göre,
1)
2)
3)

Büyümeyi destekleyecek ve yeni iş sahası yaratabilecek bir girişimcilik eğitimi,
Girişimciliğin iş yaşamında yaygınlaşmasının önündeki yapısal engellerin kaldırılması ve
güçlü hukuki bir çerçeve geliştirilmesi,
Girişimcilik kültürünün dinamikleştirilerek yeni girişimcilerin artırılmasıdır

Aşağıda üç ana eksen de kısa bir şekilde özetlenerek, ayrı ayrı aktarılacaktır.

1)

Girişimcilik Eğitimi

Birliğin, yatırımın geri dönüş oranında yakaladığı en yüksek başarılardan birisi girişimcilik eğitimi olarak not
edilebilir. Araştırmalar26, girişimcilik programına katılmış öğrencilerin, %15-20’sinin sonrasında kendi
şirketlerini kurduklarını göstermektedir. Kâr odaklı veya sosyal girişim olmasından bağımsız olarak genç
bireylerin girişimcilik eğitimine katılımları, istihdam edilebilirliklerini önemli ölçüde artırmaktadır. Öyle ki;
25

World Bank, “İş Yapma Kolaylığı Raporu”, 2018. Erişim için:

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/turkey/DB15OnePagerEnglish-TR.pdf
26

C. Jenner, Business and education: powerful social innovation partners, Social Innovation Review, 2012. Erişim için:
https://ssir.org/articles/entry/business_and_education_powerful_social_innovation_partners
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yaratıcılık, inisiyatif alma, takım çalışması, risk ve sorumluluk alma gibi girişimci zihin yapısının öğrenimi,
fikirden eyleme dönüştürme sürecine destek olmaktadır.
2)

Girişimciliği Yaygınlaştıracak Çevrenin Oluşturulması

Birlik, girişimciliği yaygınlaştıracak çerçevenin oluşturulması başlığını altı alt başlıkta toplamaktadır. Bunlar;
finansmana erişim, işletme yaşam döngüsünün sürdürülebilirliği, dijital çağın getirdiği yeni iş sahalarının
yaratılması, işletme hareketliliğin kıta ölçeğinde kolaylaştırılması, iflas prosedürlerinin basitleştirilmesi,
düzenleyici çerçevenin kolaylaştırılması şeklindedir.
a) Finansmana Erişim

2012 yılının temmuz ayında Avrupa Komisyonu’nun yayımlamış olduğu vatandaş danışma çalışmasına
göre27 kriz sebebiyle kıta ölçeğinde işletmeler bankalara olan kredilerinin geri ödenmesine yönelik sıkıntı
yaşamaktadır. Yeni kurulan şirketler de aynı şekilde finansman sıkıntısı ile karşı karşıyadır. Ana sıkıntı,
araştırmalardan elde edilen bilginin ticarileştirilmesi, test ürünlerinin ve inovasyon süreçleridir. Bu süreçlerde
karşılaşılan sorun alanlarına yönelik, Birlik Avrupa Yapısal Fonları’nın içerisine HORIZON 2020 (Ufuk 2010)28,
COSME Programı29 programları entegre etmiştir.
- HORIZON 2020, Avrupa Birliği'nin bilimsel ve uygulamalı araştırma, geliştirme ve inovasyon
projelerine destek olmak üzere oluşturduğu bir hibe programıdır. Avrupa'nın bilim, teknoloji ve politika
uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla başlatılan HORIZON 2020, Avrupa'nın araştırma ve teknoloji
geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB ülkeleri, AB aday
ülkeleri ve AB'nin işbirliği yaptığı ülkelerle AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek
amacıyla yürütülmektedir.
- Küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ) hedef alan COSME (Competitiveness of Enterprises and
Small and Medium-sized Enterprises) programı işletmelerin rekabet edebilirlik gücünü arttırmak,
finansmana erişim, pazarlara erişim, girişimcilik gibi alanlarda desteklemek amacını taşımaktadır.
b) İşletme Yaşam Döngüsünün Sürdürülebilirliği

Yeni kurulan işletmelerin %50’si, ilk beş yıllarında başarısızlığa uğrayarak kapanmaktadır. Bu oranı
azaltabilmek için, kamu tarafından bazı adımların atılması gerekmektedir. İşletmelerin sürdürülebilirliğini
sağlayabilmek için, girişimci dostu olan maliye politikasına ve vergi sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.
Başarısızlığın arka planında yer alan sebeplerden birisi yeni girişimleri büyütebilecek, destekleyebilecek
uygun ekosistemlerin eksikliğidir. Bu sebeple, üçüncü ülkelerle ve Birlik üyesi ülkeler arasında yeni
işletmelerin iş birliği kurmaları desteklenecektir.
c) Dijital çağın getirdiği yeni iş sahalarının yaratılması

Yeni işletmeler, bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde gelişimlerini destekleyebilirler. Örnek olarak,
Avrupa’daki ülkeler ekonomilerini bilgi ve iletişim teknolojileri ile entegre ettiklerinde iki ya da üç kata yakın
büyüme artışı gözlenmektedir. Aynı şekilde dijital pazarın da her sene %10 büyümesi beklenilmektedir. Bu
sebeple, Birlik girişimciler için farkındalık kampanyaları düzenleyecek, yeni iş modelleri hakkında
bilgilendirme, kümelenme ve açık çevrimiçi kursların düzenlenmesi, mentorluk sistemi için platformlar kurma
gibi eylem planlarını programlamıştır.
d) İşletmelerin Hareketliliğinin Kolaylaştırılması

Ortalama olarak her yıl, 450.000 çalışanı olan 2 milyon firma Avrupa içerisinde transfer edilmektedir. Bununla
birlikte 600.000 çalışanı olan 150.000 şirket, hareketlilik kısıtlılığı sebebiyle iş kaybına uğramaktadır. Bunun
27

European Commission, Entrepreneurship: consultation on future action at EU level, (Brussels), 2014. Erişim için: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-797_en.htm

28

European Commission, What is Horizon 2020, 2014. Erişim için: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/what-horizon-2020

29

COSME Programı, işletmeleirn rekabetçiliği ve küçük-orta ölçekli işletmeler için 2014-2020 arasında uygulanmakta olan bir Avrupa Birliği programıdır. Program sayesinde
finansmana erişim, pazarlara erişim, girişimcilik gibi alanlarda KOBİ’leri desteklemek amaçlar arasındadır. Erişim için: https://ec.europa.eu/easme/en/cosme
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arka planında yatan gerekçeler ise vergiler, bürokrasi fazlalığı, ihtiyaç duyulabilecek hazırlığa yönelik eksik
farkındalık gibi konulardır. Buna yönelik olarak, Birlik işyeri transferlerini kolaylaştıracak bir haritalandırma
çalışması, sınırlar arası iş transferlerinde karşılaşılabilecek olası engellerin listelendiği ve çözüm önerilerinin
oluşturulduğu programlar oluşturmayı hedefine koymuştur.
e) İflas Prosedürlerinin Basitleştirilmesi

Araştırmalar30 göstermektedir ki, iflas eden işletmelerin %96’sı, piyasadaki alacaklarının geç ödemelerinden
dolayı nakit akışı sıkıntısı yaşamaktadır. Buna rağmen, iflas kanunlarının içeriği girişimciyi potansiyel bir
‘dolandırıcı’ gibi, denetlemeden geçirmektedir. Bu denetleme süresi ve bürokrasinin zorluğu, girişimcinin
yeni bir işi, girişimi başlatmasını kısıtlayıcı bir süreçtir. Hatta bazı ülkelerde iflas eden girişimcinin uzun bir
süre veya ömür boyu yeniden işletme kurmasını kısıtlayan yasalar bulunmaktadır. Bu sebeple, konu ile ilişkili
farklı paydaşlardan da görüşlerin alınacağı bir danışma mekanizmasının kurularak, iflas eden girişimcilere
başka bir şansın da verilmesinin önü açılmalı ve bürokrasi sadeleştirilmelidir.
f)

Düzenleyici Çerçevenin Kolaylaştırılması

Avrupa’da girişimci adaylarının %45’i iş kurma süreçlerinin bürokrasi ve mevcut hukuki karmaşıklığını çok
zor olarak nitelendirmektedir. Bu durum yeni işletmelerin piyasaya girişlerinde de önemli bir bariyer olarak
Avrupa’nın karşısına çıkmaktadır. Sorunu minimize etmek amacıyla; mevzuatların sadeleştirilmesi,
düzenlemelerin gözden geçirilmesi, idari yüklerin azaltılması, gerekli evrakların internet ortamında
paylaşılarak bürokrasi yükünün azaltılması, kolaylaştırılması, kimlik doğrulama gerektiren uzun prosedürler
yerine verimli yöntemlerin kullanılması gibi önlemler alınmaktadır.
3)

Girişimcilik Kültürü

Yeni işletmelerin yaygınlaşmasının sağlanabilmesi için girişimcilik kültürünün kamuoyunda yaygınlaşması
önem taşımaktadır. Girişimcilik kültürünü geliştirmek için öneriler;
•
•
•
•

Rol modellerin görünürlüğünün artırılması,
Girişimcilerin karşılaştığı zorluklar ve kazanımları hakkında ilgi çekici bilgilerin paylaşıldığı
platformların oluşturulması,
Girişimcilerin topluma sağladığı istihdam, büyüme gibi katkıların ön plana çıkarılması,
‘AB KOBİ Haftası’ gibi etkinlikler, çalıştaylar, şirketlerin açık günleri gibi etkinliklerin
yaygınlaştırılması

30
Europeia C., Think Small First”-A “Small Business Act” for Europe”, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic
and Social Committee and the Committee of the Regions, SEC, 2101, 2008. Erişim için: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0584:FIN:en:PDF
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3.2.

Ulusal Politikalarda Girişimcilik

3.2.1. Ulusal Strateji Dokümanlarında Girişimcilik /Girişimciliği geliştirme politikasının
kapsamı
Ulusal düzeyde girişimciliği geliştirmek için farklı kurumlar birçok strateji ve eylem planı hazırlamışlardır.
Girişimcilik temelinde hazırlanan dokümanlar, yakın zamana kadar ‘KOBİ Politikası’ üzerinden
düzenlenirken, son dönemde kamu, özel sektör ve sivil toplumun farklı düzeylerde ki işbirlikleri sayesinde
girişimcilik ayrı bir politika olarak ele alınmaktadır. Çalışma alanımızla ilişkili olan eylem planları sırasıyla;
1)
2)
3)

1)

Kalkınma Bakanlığı tarafından 2014-2018 yılları için hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı31,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2015-2018 yılları için hazırlanan Türkiye Sanayi
Stratejisi Belgesi32,
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından
2015-2018 yılları için hazırlanan KOBİ Strateji Belgesi33 ve 2015-2018 kapsamında hazırlanmış
Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı34 şeklindedir.
Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)

Kalkınma Bakanlığı, tarafından 2014-2018 yılları arasında uygulanmak üzere hazırlanan 10.Kalkınma
Planı’na geçmeden önce, 9. Kalkınma Planı (2007-2013) dönemindeki ilerlemeden bahsedilecektir.
Detaylarıyla Tablo 4.1’de de görüldüğü üzere, 9. Kalkınma Planı döneminde organize sanayi bölgesi (OSB)
sayısı 130’dan 153’e çıkmış, OSB’lerde ki işletme sayısı 35 binden 45bine doğru artış göstermiştir. Yine
plan dönemindeki tarihlerde küçük sanayi sitesi sayısı 405’ten 448’e artmış, tüm küçük sanayi sitelerinde
çalışmakta işletme sayısı da 88 binden 93 bine yükselmiştir.
Şekil 3-1 Girişimcilik ve KOBİ’lere İlişkin Gelişmeler ve Hedefler
2006

2012

2013

2018

53

39

50

75

1,7

2,4

3,0

4,0

35.000

41.000

45.000

65.000

Tamamlanan OSB Sayısı

130

153

160

200

KOBİ'lerin İhracat Miktarı (Milyar Dolar)

50

90

100

150

İhracat Yapan KOBİ Sayısı (Bin)

44

50

52

60

17,0

20,0

2.500

4.000

Yeni Kurulan Şirket Sayısı (Bin)
KOBİlerin Tüm İşletmeler İçindeki Oranı (%)

1’

OSB'lerde Faaliyet Gösteren İşletme Sayısı

3

KOBİ'lerin Ar-Ge Harcamalarındaki Payı (%)

10,0

TGB’lerde Faaliyet Gösteren Girişim Sayısı

604

3

2’’

14,9

3’

2.174

Kaynak: 2006 ve 2012 yılı verileri TÜİK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) aittir. 2013 ve
2018 yılı verileri Onuncu Kalkınma Planı tahminleridir.
1’Küçük İşletmeler ve Orta Ölçekli İşletmeler içindeki 20-249 kişi çalıştıran işletmeleri kapsamaktadır.
2’’2010 yılı verisidir.
3’’ Kalkınma Bakanlığı tahminidir.

31
Kalkınma Bakanlığı, 10. Kalkınma Planı 2014-2018, (Ankara), 2013. Erişim için:
http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/12/Onuncu_Kalk%C4%B1nma_Plan%C4%B1.pdf
32
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Sanayi Stratejisi 2015-2018, (Ankara), 2015. Erişim için:
https://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/2_turkiye_ab_iliskileri/2_2_adaylik_sureci/2_2_8_diger/BSTB_Trkiye_Sanayi_Strateji_Belgesi_-2015-2018.pdf
33

KOSGEB, 2015-2018 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı: KSEP, 2015. Erişim için:

http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/KSEP%20G%C3%BCncellenen%20Eylem%20Plan%C4%B1%202015-2018_06_05_2016.pdf
34

KOSGEB, Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı, 2015-2018. Erişim için:

http://www.sp.gov.tr/upload/xSPTemelBelge/files/n4JRw+GISEP_2015-2018_.pdf
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Bu niceliksel artış bir başarı olarak not edilmekle birlikte, küreselleşmenin getirdiği rekabetçilik ile uyumlu
adımlar atabilmek için niteliksel kapasite artırımına da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda 10. Kalkınma
Planı, girişimciliğe ilişkin hedefler belirlerken; yüksek gelir grubuna ulaşabilen, uluslararası değer zincirlerinde
üst sıraya ulaşabilmiş bir Türkiye üzerinden konumlamalar yapmıştır.
Girişimcilik özelinde ise;
•
•
•
•

•
2)

Orta ve yüksek öğretimde girişimcilik kültürünü tabana yayan, özendiren ve ödüllendiren bir
biçimde düzenlenerek eğitimler verilmesi,
Eğitimin işgücü piyasasının taleplerini karşılayabilecek şekilde düzenlenmesi,
Yüksek öğretim kuruluşları ile sanayinin katma değer üretebilecek teknoloji odaklı işbirliklerinin
desteklenmesi,
Girişimcilik ve KOBİ desteklerinin değerlendirilmesi esnasında yenilik, verimlilik, işbirliği gibi
kriterlerin yanı sıra toplumsal cinsiyet, sosyal girişimcilik gibi konular da dâhil edilerek
değerlendirme yapılacaktır. Etki analizi yoluyla, desteklerin katkısı ölçülecektir.
KOBİ’lerin rekabetçilik güçlerini artırabilmek için finansmana erişimi bireysel katılım sermayesi,
girişim sermayesi, kredi garanti fonu, mikro kredi uygulamaları geliştirilecektir.
Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda birçok kamu kurumunun da dâhil olmasıyla
Türkiye Sanayi Stratejisi 2015-2018 hazırlanmıştır. Stratejinin genel vizyonu orta-yüksek ve ileri teknolojili
ürünlerde Afro-Avrasya’nın tasarım ve üretim üssü olmaktır. Çizilen vizyonun rekabet edilebilirlik gücünün
arttığı, verimlilik seviyesinin güçlendirildiği bir sanayi yapısıyla yapılabileceğini belirtmektedir. Stratejinin
belirtmiş olduğu üst vizyonu ve genel hedefi hayata geçirebilmek için üç temel gelişme ekseni belirlenmiştir.
Buna göre;
•
•
•
3)

İlk hedef sanayide bilgi ve teknolojiye dayalı yüksek katma değerli yerli üretimin geliştirilmesi,
İkinci hedef; kaynakların etkin kullanıldığı, daha yeşil ve rekabetçi sanayi yapısına dönüşümün
sağlanması,
Üçüncü hedef ise sosyal ve bölgesel gelişmeye katkı koyabilecek nitelikli iş gücüne sahip bir
sanayinin geliştirilmesidir.
KOBİ Strateji Belgesi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 20152018 yılları için hazırlanan KOBİ Strateji Belgesi, oluşturulurken 10. Kalkınma Planı’nda belirtilen ve KOBİ’lere
ilişkin planlamalar hedef alınmıştır. Strateji Belgesinde eylemlerin hayata geçirilmesi halinde; ihracat yapan
KOBİ’lerin sayısını 60 bine çıkarıp, ihracat tutarlarını ise 150 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi ve 3 milyon
kişilik yeni istihdam eklenmesi öngörülmektedir. Bu sonuçları alabilmek için toplamda 5 Stratejik alanda 15
alt hedef belirlenmiştir.
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Şekil 3-2 KOBİ Strateji Belgesi Stratejik Alan ve Hedefleri
STRATEJİK ALAN
1. Rekabetçiliğin Arttırılması

HEDEFLER
1.1. Markalaşma
1.2. Ortak iş ve proje geliştirme kültürü
1.3. Sürdürülebilir kalkınma için ulusal, uluslararası mevzuata uyum
yeteneğinin artırılması
1.4. İhracatta yüksek teknolojili yerli ürünlerin paylarının artırılması

2. İhracat kapasitesi geliştirilerek
uluslararası hale gelme düzeylerinin
artırılması
3. İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi

1.5. İmalat sanayinin desteklenmesi
2.1. İşletmelerin uluslararası pazara erişimin artırılması
2.2. Pazar çeşitliliklerinin artırılması
2.3. Yerli ürünlerin paylarının artırılması
3.1. Mevzuat düzenlemelerinin yapılması
3.2. Devlet desteklerinde bütünsellik sağlanması

4. Yenilik kapasitelerinin artırılması

4.1. Üniversitelerle işbirliklerinin arttırılması
4.2. Patent ve ticarileşme konusunda ilerleme sağlanması
4.3. Yenilikçi KOBİ’lerin öncelikli olarak desteklenmesi

5. Finansmana erişimin kolaylaştırılması

5.1. Banka kredilerinden faydalanılması
5.2. Alternatif finansman kaynaklarından faydalanılası

4)

Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı

Avrupa Birliği İlerleme Raporları ve Küresel Girişimcilik Endeksi (GEM) gibi yapıların sonuçlarında KOBİ ve
Girişimcilik Politikası birbirinden ayrı bir biçimde ele alınmaktadır. Girişimcilik üzerinde yoğunlaşan ile Avrupa
Küçük İşletmeler Yasası ve AB 2020 Girişimcilik Eylem Planı’nın da gösterdiği üzere, Türkiye bu sebeple
ayrı bir Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı’nı (2015-2018) hazırlamıştır. Dokümanın genel amacı; kültürü
yaygınlaştırmak, ekosistem oluşturmak ve girişimciliği geliştirmektir. Bu amaçlara ulaşabilmek için de altı
stratejik hedef belirlenmiştir.
1. Girişimci dostu düzenleyici çerçevenin geliştirilmesi,
2. Yenilikçi Girişimciliğin desteklenmesi,
3. Kadın Girişimciliği, Genç Girişimciliği, Eko Girişimcilik, Sosyal Girişimcilik ve Küresel Girişimcilik gibi
öncelikli tematik alanlarda ve genel alanlarda sürdürülebilir bir destek sisteminin geliştirilmesi ve
uygulanması
4. Girişimcilik kültürünün geliştirilmesi,
5. Örgün ve yaygın eğitim düzeyinde girişimcilik eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve girişimcilere yönelik
danışmanlık sisteminin geliştirilmesi,
6. Girişimcilerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması şeklindedir.

3.2.2. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Girişimcilik
17 Nisan 2017 Referandumu ile Türkiye yönetim sistemi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş
yapmıştır. Yeni sistem 24 Haziran 2018 Seçimleri ardından, 10 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Kararname Numarası 1’ ile hayata
geçmiştir.
Sistem değişikliği ile birlikte, girişimcilik politikalarının oluşturulması ve koordinasyonuna ilişkin olarak
değişiklikler olması söz konusudur. 2 Temmuz 2018 tarihinde, 703 sayılı KHK ile kaldırılan 19 kurul,
komisyon ve komitelerin yetkileri diğer bakanlık, kurul ve ofislere devredilmiştir. 16 bakanlık arasından, dört
bakanlık girişimcilik ile ilişkilidir. Bunlar Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret
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Bakanlığı, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’dır. Bakanlıkların dışında politika önerileri hazırlayan ve
takip eden dokuz adet strateji ve politika kurulu oluşturulmuştur. Dokuz kurul içerisinde iki kurul; Ekonomi
Politikaları Kurulu ve Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu yapısı itibariyle girişimcilik ile ilişkilidir.
Ayrıca Cumhurbaşkanlığı bünyesinde tüm bakanlıkları ilgilendiren konularda dört ofis35 kurulmuştur. Bu
ofislerden üçü; Yatırım Ofisi, Finans Ofisi ve Dijital Dönüşüm Ofisi de girişimcilik politikalarına etki edebilecek
yapılar olarak dikkat çekmektedir. Cumhurbaşkanlığı Ofisleri, belirli öncelikli alanlarda bürokratik işleyişin
dışında sonuç alma odaklı, yürütmeye yönelik stratejiler oluşturulmasında uzmanlar aracılığıyla öneriler
sağlayacak mekanizmalardır.
Yukarıda adı geçen bakanlıkların, kurulların ve ofislerin görev tanımları ve girişimcilik politikası ile olan ilişkileri
aşağıda ki gibidir;
•

•

•

•

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçmiş dönemde Başbakan Yardımcılığına bağlı Hazine
Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı’nın birleşmesinden doğmuştur. Bakanlık içerisinde kaldırılan
‘Kalkınma Araştırmaları Merkezi İzleme ve Yönlendirme Kurulu’ yetkilerini içermektedir. 2018-2022
yılları için dönemin Maliye Bakanı’nın imzası ile hazırlanan Stratejik Plan’a göre, girişimcilerin temel
sorunlarından birisi olan vergi yüküdür. Bu öncelik dokümanda ‘Kayıtlı ekonomiyi teşvik eden,
üretimi ve yatırımı teşvik eden, bürokrasiyi azaltan bir bakış açısıyla işletmeler üzerinde finansman
yükü oluşturmayacak şekilde Katma Değer Vergisi Kanunu yeniden hazırlanacaktır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı geçmiş dönemde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile
Kalkınma Bakanlığının birleştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. 31 Temmuz 2018 günü Bakan Mustafa
Varank’ın duyurduğu yeni teşkilat şemasında üç bakan yardımcısı bulunmaktadır. İki bakan
yardımcısının görev alanı girişimcilik ile doğrudan ilişkilidir.
o Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve
KOSGEB; Finans Destekler ve Planlama Kolu adı altında bir bakan yardımcısına,
o TÜBİTAK ve Türk Patent Kurumu; Milli Teknoloji Hamlesi ve Stratejik Dönüşüm
Kolu adı altında başka bir bakan yardımcısına bağlanmıştır.
Ticaret Bakanlığı, geçmiş dönemde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı
bünyesinde bulunan bazı kurum ve kuruluşların birleşmesiyle meydana gelmiştir. Bakanlığa bağlı
kuruluşlar arasında girişimciliği doğrudan ilgilendiren Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü ile
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü bulunmaktadır. Bakanlık, ticaret, sanayi ve deniz ticaret odaları,
ticaret borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ilgili de çalışmalar yürütmekle de
görevlendirdiği için, girişimcilik ile politika süreçlerine müdahil konumdadır.
Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, geçmiş dönemde Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı ile Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın birleşimden oluşmuştur. Bu yeni bakanlığın
oluşumunda özellikle kadın, genç, yaşlı ve engellerin sosyal hayata entegrasyonuna ilişki istihdam,
sosyal güvenli, doğum izinleri, esnek çalışma, iş yaşamında mobbing, şiddet gibi konularda
koordinasyon sağlama hedefi söz konusudur.

Politika Kurulları, temelde sivil toplum kuruluşları, akademi ve ilgili sektörlerin temsilcilerini karar alma
süreçlerine dâhil ederek, yönetişimin kurumsallaşmasını hedeflemektedir. Girişimcilik Politikasına ilişkin
kurullar;
•
•

Ekonomi Politikaları Kurulu, ulusal ve uluslararası düzeyde ekonomi ve kalkınma konularıyla
ilgili gelişmeleri izleyerek, araştırmalar yapmak konusunda sorumludur. –
Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, teknolojik dönüşüm alanlarının tespiti ve
girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması alanlarında sorumludur.

35

Ofisler; Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Cumhurbaşkanlığına bağlı özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, İdari ve mali
özerkliğe sahiptir.
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Cumhurbaşkanlığı Ofisleri, belirli öncelikli alanlarda bürokratik işleyişin dışında sonuç alma odaklı, yürütmeye
stratejiler oluşturulmasında uzmanlar aracılığıyla öneriler sağlayacak mekanizmalardır.
•
•
•

Yatırım Ofisi, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yatırımcıların karşılaştıkları engel ve sorunların
çözümü konusunda ilgili mercilerde girişimler ile ilgili sorumludur.
Finans Ofisi, Uluslararası fonların Türkiye’ye gelmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak ve İstanbul
Dünya Finans Merkezi Projesi’ni yürütmek ile sorumludur.
Dijital Dönüşüm Ofisi, büyük veri (big data) ve yapay zekâ konularında öncülük yapmak
konusunda sorumludur.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye için yeni olması sebebiyle uygulamalarla karşılaştıkça farklı
düzenlemeler yapılabileceği öngörülmektedir. Özellikle Politika Kurulları vasıtasıyla akademisyen, özel sektör
ve sivil toplum temsilcilerinin karar alma süreçlerine katılımının amaçlanıyor olması, girişimcilik politikasının
tüm tarafları dikkate alan bir biçimde yapılandırılması açısından pozitif bir gelişme olarak görülmektedir.
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3.3.

KÜRESEL DÜZEYDE TÜRKİYE’NİN GİRİŞİMCİLİK SEVİYESİ

Bu bölümde Türkiye’de girişimciliğin küresel düzeyde ki konumu ele alınmaktadır. Türkiye’nin girişimcilik
seviyesinin belirlenmesinde Küresel Girişimcilik Monitörü (GEM) tarafından yapılan araştırma sonuçları
Türkiye geneli, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Gaziantep düzey-2 bölgesi düzeyinde özetlenmektedir.

3.3.1. Küresel Girişimcilik Monitörü (GEM)
Küresel Girişimcilik Monitörü 36 Babson College ile London Business School işbirliği ile girişimciliğin
ekonomik büyüme sürecinde ki önemini araştırmak amacıyla 1999 yılında bir proje olarak başlatılmıştır.
Kurum analizlerini yayımlarken Birleşmiş Milletler, Dünya Ekonomik Forumu, Dünya Bankası, OECD gibi
kurumların verilerini kullanmaktadır.
Araştırmalarını yaparken, girişimciliğin dönüştürücü rolüne de vurgu yapmaktadır. Projenin temel amaçları
aşağıdaki gibidir;
-

Ülkelerin girişimcilik faaliyetlerini ölçerek, karşılaştırmalar yapmak,
Girişimciliğe katkı sunan veya engelleyen hususları ortaya çıkarmak,
Girişimciliği artırmak için öneri ve stratejiler sunmak.

GEM, raporlarını belirli kriterleri gözeterek hazırlamaktadır. Bu çerçeve şartlar, ulusal düzeyde faaliyet
gösteren firmaları etkileyen ve girişimcileri etkileyen olarak ikiye ayrılabilir. Ulusal düzeydeki çerçeve şartlar,
kurumsal yapı, makroekonomik istikrar, işgücü piyasalarının etkinliği, teknoloji ve pazar büyüklüğü olarak
sıralanabilir. Girişimcilik çerçeve şartları ise, finansmana erişim, girişimcilik programları, piyasaların yapısı ve
girişimcilik kültürü şeklinde özetlenebilir.
GEM, Küresel Rekabet Raporu’nda ekonomileri sınıflandırırken üç kategoriyi kullanmaktadır. Bunlar; üretim
faktörleri güdümlü ekonomiler, verimlilik güdümlü ekonomiler ve yenilik güdümlü ekonomiler şeklindedir.
Şekil 3-3 GEM - Ekonomi Sınıfları

Temel Gereklilikler
•Kurumsal Yapı
•Altyapı
•Makroekonomik İstikrar
•Sağlık ve Eğitim

•Üretim Faktörleri
Güdümlü Ekonomiler

Verimlilik Arttırıcılar
•Yükseköğretim ve İş başında eğitim
•Ürün Piyasalarının Etkinliği
•Finansal Piyasaların Gelişmişliği
•Teknolojik Altyapı
•Pazar Büyüklüğü

Yenilik ve Çeşitlilik Faktörleri
•İş Dünyasının Gelişmişlik Düzeyi
•Yenilik
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•Verimlilik Güdümlü
Ekonomiler

•Yenilik Güdümlü
Ekonomiler

Küresel Girişimcilik Monitörü Web Sitesi: https://www.gemconsortium.org
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- Üretim faktörleri güdümlü ekonomi: Bu ekonomi türünde tarım sektörü, diğer sektörlere oranla
daha yoğun bir istihdam kaynağıdır. Kırsal nüfusun, büyük bir kısmı geçimini bu şekilde sağlamaktadır.
Doğal kaynakların çıkarılması ve sanayinin gelişmesiyle ekonomik büyüme tetiklendiğinde tarımla
uğraşan nüfus direk olarak etkilenir ve iş yapıları değişime uğrar. Tarım sektöründeki ihtiyaç fazlası işçiler
kendilerini geçindirebilmek için kendi istihdamlarını yaratmak durumunda kalırlar. Bu bağlamda
bakıldığında üretim faktörleri güdümlü ekonomilerdeki temel gereksinimler kurumsal yapı, alt yapı,
makroekonomik istikrar, sağlık ve eğitim olarak belirlenmektedir.
- Verimlilik güdümlü ekonomi: Bu yapıda, sanayileşmeye geçiş ile birlikte firmalar büyür ve ölçek
ekonomisinin katkısıyla maliyetlerde düşüşler gerçekleşir. KOBİ’lerin gelişmesi için fırsatlar
bulunmaktadır. Genelde ulusal ekonomik politikaların büyük ulusal işletmeleri desteklediği
görülmekteyken KOBİlerin büyük işletmelerin boş bıraktıkları pazar bölümlerinde istihdam imkanlarını
arttırdıkları ve mali sermaye oluşumunda verimlilik sağladıkları görülmektedir.
- Yenilik güdümlü ekonomi: Sanayinin çeşitlenmesi, hizmetler sektörünün artışı, bu ekonomi
modelinin getirdikleri arasındadır. Bu dönemde kalifiye elemana duyulan ihtiyaç artar ve yenilikçilik
odaklı girişimlerin artması için gerekli zeminler oluşmaktadır.

3.3.2. Türkiye Genelinde Girişimcilik
GEM tarafından yürütülen araştırmanın Türkiye ayağı KOSGEB ve Yeditepe Üniversitesi, Türk Ekonomi
Bankası’nın (TEB) katkılarıyla 2013-2014 verileriyle Türkiye’de ve Bölgelerde Girişimcilik37 isimli araştırma ile
derlenmiştir. Girişimcilerin bölgesel profillerinin çıkartılması amacıyla 2013 yılında 33.287 kişiye anket38
uygulanmıştır.
Girişimcilik faaliyetleri; Türkiye geneli, Türkiye İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS)-1’e göre 12
bölge ve (İBBS)-2’ye göre 26 alt bölge detayında analiz edilmiş ve aşağıdaki sonuçlara varılmıştır
2013-2014 döneminde Türkiye, verimlilik güdümlü ekonomilerden, yenilik güdümlü ekonomilere geçiş
yapmıştır. 2014-2015 yılında da Türkiye, karşılaştırma yapılan 144 ülke arasından 45.sırada yer almaktadır.
2013 yılında 18-64 yaş arasında ki nüfus 6 ay içerisinde yeni bir girişimciliğe başlamak hususunda %38,63
olumlu düşünürken, bu oran 2014 yılında %39,8’e yükselmiştir. Bu konuda yeterli bilgi ve becerisi olduğunu
söyleyen oran %52,24’ten, %56,10 seviyesine yükselmiştir. İki istatistikî veri, Türkiye’de girişimciliği kariyer
seçeneği olarak gören nüfusta önümüzdeki dönemde hızlı bir artışın olacağını söylemektedir.
Türkiye’de ki girişimciliğe yönelik artışın ardında fırsat odaklılık ve zorunluluktan olmak üzere iki itici güç
bulunmaktadır. Örneğin, 2013 yılında fırsat odaklılığın teşvik ettiği bireylerin oranı %60 iken, 2014 yılında bu
oran %34,7’ye düşmüştür. Buna rağmen, iş piyasasında ki daralma sebebiyle zorunluluk motivasyonu
kişilerin oranı 2013’te %8,1 iken, 2014 yılında %42,5’e çıkmıştır.
Girişimcilerin yaş profilleri incelendiğinde 25-44 yaş aralığındaki oran 2013 yılında %64,53 iken, 2014 yılında
%54,74 seviyesine düşüş göstermiştir. Aynı dönemde, 18-24 yaş aralığında ki oran %15.52’den, %22,62
seviyesine yükselmiştir. Eğitim seviyesi dikkate alınarak hazırlanan girişimcilik verileri bize yüksek eğitim alan
kişilerin oranın 2013 yılında %52’den, 2014 yılında %34’e düştüğünü göstermektedir. Fakat lise ve öncesi
eğitim düzeyindeki bireylerin girişimciliğe katılımı 2013 yılında %48’ten, 2014 yılında %66 seviyesine
çıkmıştır.
Özetle, Türkiye’de genç nüfus oranın yüksekliği, istihdam piyasasında ki daralma girişimciliği etkileyen
faktörlerdendir. Genç bireylerin karşılaşmış olduğu işsizlik sorununa karşı çözüm olarak girişimciliğe yöneldiği
çıkarımını. Bu sebeple, gelişmekte olan ve yenilik güdümlü bir ekonomi kategorisinde bulunan Türkiye’nin

37

Esra Karadeniz, Türkiye’de ve Bölgelerde Girişimcilik, 2014. Erişim için: http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Mali%20Tablolar/GEM-2014.pdf
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Anketler, raporda da belirtildiği üzere Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırılması (İBBS)-1’e göre 12 bölge ve (İBBS)-2’ye göre 26 alt bölge detayında analiz edilerek
hazırlanmıştır.
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ekonomisinde girişimcilerin rolü yakın gelecekte daha da artacaktır. Ekonomide girişimcilerin rolünün artması
refahın artışına da olumlu etki yapacaktır.
GEM araştırmasında girişimcilik kapasitesini ölçmek için belirlenen belirli kriterler ve bu alanda Türkiye’nin
Verimlilik Güdümlü Ekonomiler (VGE) ortalamasına göre olan durumu da aşağıda özetlemiştir.
Karşılaştırmalar 18-64 yaş bireyler arasında kadın ve erkek farkıyla beraber yapılmıştır:
-

-

-

-

Fırsatları algılama: VGE’de %41,29 olan ortalama Türkiye’de az bir farkla %39,8’dir. Kadınların bu
alandaki ortalaması erkeklerden ve VGE ortalamasından anlamlı şekilde düşük kalmaktadır.
Girişimcilik kapasitesi – bilgi ve beceri düzeyi: VGE genelinde %54,1 olan bu ortalama Türkiye’de
%56’dır. Cinsiyet özelinde bakıldığında erkekler %67 oranında kapasitede gözükürken kadınlar %44
dolayında kalmaktadır.
Risk alabilme / başarısızlık korkusu: Türkiye’de 2014 yılında kadınların %41,04’ü yeni bir iş kurarken
başarısızlık korkusunun kendilerini engellediklerini ifade ederken, bu oran erkeklerde %32,2’dir.
Uluslararası karşılaştırmalar, Türkiye’de daha fazla oranda erkeğin kendi işini kurma konusunda cesaretli
olduğunu, bilgi ve beceri açısından kendilerine yeteri kadar güvenmekte olduğunu ve yakın gelecekte
çevresinde iyi fırsatlar gördüğünü göstermektedir. Türkiye’de kadınlar ise bu konuda Etkinlik Güdümlü
Ekonomiler ‘in ortalamasının altında kalmışlardır.
Kariyer seçeneği olarak girişimcilik: Türkiye’de girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak düşünen kişilerin
yetişkin nüfus içindeki payı artmaktadır. Bu oran 2013 senesinde %64.02 iken, 2014 yılında %74,69
seviyesine çıkmıştır ve VGE ortalamasının (%68,66). 2013 yılında girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak
görmek konusunda Türkiye, 30 ülkenin olduğu VGE arasında 21. sırada yer alırken, 2014 yılında 7.
sıraya yükselmiştir.
Girişimci olma niyeti olan kişiler; Türkiye’de, girişimci olma niyeti olan kişiler 2010-2012 arasında %17,33
seviyesindeyken, 2013 yılında %31,64’e 2014’te de %35 seviyesine kadar yükselmiştir.

Böylece, Türkiye’de kişilerin girişimci olma niyetlerinin artması girişimcilik olgusunun yaygınlaştığını ve artık
Türkiye’de de girişimciliğin kişiler tarafından düşünülen ve arzu edilen bir unsur olarak yer almaya başladığı
görülmektedir. Erkeklerin bu konuda daha istekli ve bilgili olduğu dikkat çekmektedir.

3.3.3. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Girişimcilik
Türkiye genelinde yapılan araştırmada Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına (İBBS)-1’e göre 12
bölge ve (İBBS)-2’e göre 26 Alt Bölge detayında girişim faaliyetleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu veri
baz alınarak bölgelerinde potansiyel girişimcilik oranları oluşturulmuştur.
Potansiyel Girişimcilik ilgili bölgede yaşayan 18-64 yaş arasındaki kişilerin girişimci olma olasılıklarını arttıran
özelliklerini incelenerek ölçülmektedir. Bu özellikler:
•
•
•

Yaşadıkları çevrede fırsatları görebilmeleri,
Yeni bir iş kurmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olduklarını düşünmeleri,
Başarısızlık korkusunun yeni bir iş kurmaya engel olmadığını düşünmeleridir.

Türkiye genelinde bakıldığında potansiyel girişimcilik oranının en yüksek olduğu bölgeler Güneydoğu
Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu olarak görülmektedir.
Rapor içerisinde, Gaziantep ilini odağa almış olduğumuz için, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne
yoğunlaşacağız. Gaziantep’in bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda çekim güçlerinden birisi olarak
konumlandığı not edilmelidir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Ortadoğu ve Kuzeydoğu Anadolu ile birlikte
potansiyel girişimciliğin en yüksek olduğu bölgelerden birisidir. 2013 yılında 18-64 yaş aralığında ki nüfusun
%46,3’ü, 2014 yılında %42,3’e gerilemekle birlikte yine de %39,80 olan Türkiye ortalamasının üzerinedir.
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Gaziantep Alt Bölgesi’nde Potansiyel Girişimcilik özellikleri:
-

Fırsatları algılama: Gaziantep’in Güneydoğu Anadolu bölgesi içerisinde fırsatları algılama özelinde,
ortalamaların altında ancak Türkiye genelinde bakıldığından genel ortalama ve erkek nüfusun Türkiye
ortalamasının üstünde kaldığı görülmektedir.

Şekil 3-4 Gelecek 6 ay içinde, yaşadığı bölgede yeni bir iş kurmak için fırsatı gören kişilerin 18-64 yaş arası yetişkin
nüfusa oranı (%)

-

2014

Erkek

Kadın

Ortalama

Gaziantep Alt Bölgesi

45,5

32,8

40,3

Şanlıurfa Alt Bölgesi

49,1

35,0

43,4

Mardin Alt bölgesi

49,4

33,6

43,3

Güneydoğu Anadolu Ortalaması

47,9

33,9

42,3

Türkiye Ortalaması

43,8

34,6

39,8

Girişimcilik kapasitesi – bilgi ve beceri düzeyi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan 18-64 yaş
arasındaki yetişkin nüfusun %61,5’i yeni bir işe başlamak için yeterli bilgi ve yeteneğe sahip oldukları
belirtmektedir. Gaziantep Alt Bölgesi’nde bu oran %57,7’de kalmakta ancak %56 olan Türkiye
ortalamasının üstünde yer almaktadır. Cinsiyete göre değerlendirildiğinde erkeklerin kadınlara göre
girişimcilik konusunda kendilerine olan güvenlerinin daha fazla olduğu görülmektedir.

Şekil 3-5 Yeni bir iş kurmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip kişilerin 18-64 yaş arası yetişkin nüfusa oranı (%)

-

2014

Erkek

Kadın

Ortalama

Gaziantep Alt Bölgesi

65,2

47,4

57,7

Şanlıurfa Alt Bölgesi

72,7

45,9

61,7

Mardin Alt bölgesi

76,0

52,3

66,5

Güneydoğu Anadolu Ortalaması

71,1

48,0

61,5

Türkiye Ortalaması

67,0

44,0

56,1

Risk alabilme / başarısızlık korkusu: Yeni bir iş kurarken başarısızlık korkusunun kendilerini
engellediklerini ifade eden yetişkin nüfusun oranı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 32,5 oranıyla Türkiye
ortalamasının (36,4) altında kalmaktadır. Bu durum bölgedekilerin Türkiye geneline göre risk alma
konusunda daha cesur olabildiklerini göstermektedir. Gaziantep özelinde ise ortalama %36,6 oranıyla
Türkiye’ye daha yakındır

Şekil 3-6 Başarısız olma korkusundan dolayı yeni bir iş kurmaktan çekinen kişilerin 18-64 yaş arası yetişkin nüfusa
oranı (%)
2014

Erkek

Kadın

Ortalama

Gaziantep Alt Bölgesi

31,2

43,9

36,6

Şanlıurfa Alt Bölgesi

29,6

36,9

32,6

Mardin Alt bölgesi

24,5

29,6

26,6

Güneydoğu Anadolu Ortalaması

28,8

37,6

32,5

Türkiye Ortalaması

32,3

41,0

36,4

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Gaziantep Alt Bölgesi’nde Kariyer Seçimi Olarak Girişimcilik:
•

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, 2013 yılında girişimci olmaya niyetli kişiler oranını %37,7 iken,
2014 yılında %42’ye yükselmiştir. 2014 yılında, bölgede her 100 kişiden 42 kişi önümüzdeki üç yıl
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•

•

•

içinde girişimcilik faaliyetinde bulunma niyetindedir. Bölgede girişimci olmaya niyetli kişiler oranını
oranı her iki yılda da Türkiye ortalamasının belirgin olarak üstündedir. Gaziantep ili özelinde ise bu
oran %33,3 ile bölge ortalamasının altında kalmaktadır.
Son yıllarda Güneydoğu Anadolu’da girişimciliğin kariyer olarak seçilme oranında artış
bulunmaktadır. Bu artışın sebeplerine bakıldığında ise girişimciliğe fırsatları değerlendirme
motivasyonuyla yaklaşma oranı düşüş gösterirken artışın ana sebebinin mecburiyetten dolayı
fırsatları değerlendirme motivasyonu olduğu görülmektedir.
Cinsiyet bazında bakıldığında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde girişimcilik oranındaki artışı
sağlayan erkek girişimciler olmuştur. Kadınların girişimcilik faaliyetine katılımı düşmüştür.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 2013 yılında 10 girişimci kadına karşılık 23 erkek girişimci
düşerken, 2014 yılında 67 erkek girişimci düşmektedir. Erken dönem girişimcilerin 2013 yılında
%30,1’i kadın iken, 2014 yılında bu oran %13’e düşmüştür. Üç alt bölge (Gaziantep, Şanlıurfa,
Mardin) karşılaştırmasında Gaziantep Alt bölgesi bölgedeki en yüksek kadın girişimci oranına
(%14,8) sahip olmakla birlikte Türkiye ortalamasının (%22,2) belirgin olarak altındadır,
Kariyer seçimi yaş ekseninde bakıldığında da 18-64 yaş aralığında ki bireylerin 2013 yılında
girişimciliği kariyer seçimi olarak değerlendirebileceklerin oranı %69,04’ten, %75,9’a yükselmiştir.
18-24 yaş aralığında ki girişimcilerin oranı 2013 yılında %20,9 iken, 2014 yılında ise %28,9’a
yükselmiştir. Türkiye ortalamasının aksine, Güneydoğu Anadolu’da hem 18-64, hem de 18-24
yaş aralığında girişimciliğin, iş piyasasında ki karşılaşılan zorluklar ölçüsünde artmaya başladığı
görülmektedir.
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4. Gaziantep Girişimcilik Ekosistemi
Bu bölümde Gaziantep girişimcilik ekosistemi, ekosistemi etkileyen çerçeve koşullar ve ekosistem aktörleri
temelinde analiz edilmektedir. Çerçeve koşullarının analizinde Gaziantep’in göreli konumunun ortaya
çıkartılması için Türkiye içerisinden 11 il ile kamuya açık istatistiki bilgiler ışığında karşılaştırmalara yer
verilmiştir. Ekosistem aktörlerinin ve işlevlerinin analizinde haritalandırma yöntemi kullanılarak Gaziantep’te
girişimcilik alanında faaliyet gösteren organizasyon ve yapılar ile ekosistem içerisindeki üstlendikleri
fonksiyonlar analiz edilmiş; kilit aktörlerin hangi fonksiyonu ne derecede gerçekleştirdiklerine ilişkin
performans değerlendirmesine yer verilmiştir.

4.1.

Girişimcilik Ekosistemi Çerçeve Koşulları

Bu bölümde Gaziantep girişimcilik ekosistemini etkileyen çerçeve koşullar analiz edilmektedir. Çerçeve
koşullar 6 + 6 Girişimcilik Ekosistemi Modeli’nin üzerine oturduğu şu dört başlık altında
değerlendirilmektedir.
•
•
•
•

İnsan Kaynağı
İnovasyon
Girişimci Ekonomik Aktivite
Kültürel ve Coğrafi Koşullar

İnsan kaynağı, inovasyon ve girişimci ekonomik aktivite alanlarının analizinde Gaziantep ile on bir ilin seçilmiş
göstergeler ile karşılaştırılmasına yer verilmiştir. Gaziantep’in çerçeve koşullardaki mevcut göreli durumunu
analiz edebilmek için ilin göstergeleri Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi kapsamında metropol olarak
tanımlanan İstanbul, Ankara ve İzmir; potansiyel metropol bölge olarak tanımlanan Adana ve Mersin;
Gaziantep ile birlikte metropol alt merkez olarak tanımlanan Bursa, Denizli, Kayseri, Tekirdağ ile Güneydoğu
Anadolu Bölgesinin diğer iki büyük şehri olan Diyarbakır ve Şanlıurfa olmak üzere diğer 11 il ile
karşılaştırılmıştır. Coğrafi ve kültürel koşulların analizi çoğunlukla Gaziantep’te gerçekleştirilen paydaş
toplantıları ve birebir görüşmeler neticesinde kent aktörlerinin Gaziantep’e ve ildeki girişimcilere yönelik algı
ve yorumlarına dayanmaktadır.

4.1.1. İnsan Kaynağı
Girişimcilik ekosisteminin gelişiminde bir kent ya da bölgenin sahip olduğu beşeri sermaye kilit bir öneme
sahiptir. Yaratıcı, yenilikçi ve katma değer sağlayan girişimlerin ortaya çıkmasında ve büyümesinde söz
konusu girişimlerin ihtiyaç duydukları nitelikli insan kaynağına kolayca erişebilmeleri; kent ya da bölgenin
nitelikli insan kaynağı için bir cazibe merkezi konumunda bulunması büyük önem taşımaktadır.

İllere göre eğitim durumu
Nitelikli insan kaynağı potansiyelinin belirlenmesinde nüfus içerisindeki yüksek okul ve doktora mezuniyet
oranları önemli göstergelerden birisidir. Aşağıda Gaziantep ve belirlenen diğer on bir ilin insan kaynağı
profillerinin tanımlanmasına yönelik eğitim durumları bilgisi yer almaktadır.
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Şekil 4-1 Gaziantep ve Belirlenen İllerin İnsan Kaynağı Göstergeleri ( 2017 )
Şehirler

Yüksekokul veya Fakülte
Mezun Oranı

Yüksekokul veya Fakülte
Mezun Sayısı

Doktora Mezun Sayısı

Ankara

22,41

940.790

33.979

İstanbul

18,53

2.095.865

52.362

İzmir

18,44

631.904

14.627

Bursa

15,24

344.341

4.875

Mersin

14,86

199.755

2.611

Kayseri

14,61

148.745

3.005

Adana

14,41

236.103

3.926

Denizli

14,23

113.876

2.177

Tekirdağ

13,6

106.239

1.642

Diyarbakır

11,60

130.090

1.794

Gaziantep

10,96

145.131

2.378

Şanlıurfa

8,34

98.120

1.388

Kaynak: Tüik, Bölgesel Eğitim Göstergeleri
2017 yılı verileri incelendiğinde belirlenen iller arasında yüksekokul ve fakülte mezun oranı en yüksek olan il
%22,41 ile Ankara’dır. Ankara’yı sırasıyla İstanbul ve İzmir takip etmektedir. Gaziantep’in seçili illere göre
konumuna bakıldığında 12 il içerisinde 11. sırada yer aldığı görülmektedir. Bu kapsamda Gaziantep
girişimcilik ekosistemi için ilin nitelikli insan kaynağına erişim imkanının sınırlı olduğu görülmektedir. Özellikle
doktora mezunu sayının Ankara, İstanbul ve İzmir’e kıyasla oldukça düşük olması, ar-ge, teknoloji odaklı ve
yenilikçiliğe dayalı girişimlerin gelişmesinin önündeki engeller arasında sayılabilir.

İç ve Dış Göç
Bir coğrafyaya ilişkin göç hareketleri söz konusu coğrafyanın Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine ilişkin
önemli öncü göstergeler arasında yer almaktadır. Göç olgusu yaşanılan coğrafyadan ayrılmaya neden olan
çoğunlukla olumsuz itme faktörleri ile yeni bir coğrafyaya yerleşmeye neden olan olumlu çekme faktörleri
tarafından etkilenmektedir.
Türkiye’de son çeyrek yüzyıldan bu yana kırsaldan kente doğru yoğun bir içgöç yaşanmaktadır. Gaziantep’in
de içerisinde bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi özellikle yoğun biçimde göç veren coğrafi bölgeler
arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Aşağıdaki tabloda Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Gaziantep’in son 5
yıllık net göç hızları verilmektedir.
Şekil 4-2 Net Göç Oranı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Gaziantep

2017

-3,73

-1,52

2016

-8,66

-2,16

2015

-8,38

-1,25

2014

-6,12

1,07

2013

-5,7

-0,17

Kaynak: Tüik Bölgesel İstatistikler, Nüfus ve Göç İstatistikleri
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Son beş yıllık eğilim incelendiğinde net göç oranı açısından Güneydoğu Anadolu bölgesi içerisinde
Gaziantep’in net göç hızı azalan bir eğilim izlemektedir. Bu durum bölge illeri arasında Gaziantep’in en
gelişmiş sosyo-ekonomik illerden biri olması ve çoğunlukla iç göç hareketleri kapsamında önemli bir ara
durak niteliği taşımasından kaynaklanmaktadır.

Geçici Koruma Statüsündeki Nüfus
Gaziantep’in göç oranlarını etkileyen en önemli faktör, 2011’de başlayan Suriye iç savaşı sonrası bölgeye
iltica eden geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin gelişidir. Eylül 2018 itibariyle nüfusu 3.555.464’e ulaşan
Suriyelilerin yaklaşık 23.000’i geçici barınma merkezleri olmak üzere 395.905’i Gaziantep’te bulunmaktadır.
Bu nüfus Gaziantep il nüfusunun %19,74’ünü oluşturmaktadır39.
Gaziantep; sınır komşusu bir şehir olması nedeniyle, Suriye’de meydana gelen siyasi krizden kaçanların
sığındığı bir kent olarak stratejik bir önem kazanmıştır. İldeki geçici koruma altındaki yabancıların
sürdürülebilir hayat planlarını gerçekleştirmeleri için eğitim ve iş gücü alanında desteklenmeleri için
düzenlemeler yapılmaktadır. Bununla birlikte büyük çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu geçici koruma
altındaki nüfusun özellikleri (eğitim seviyesi, yaş, işgücü…vb) girişimcilik ekosistemine ilişkin tasarlanacak
stratejilerin kapsayıcılığı açısından büyük önem taşımaktadır.
Geçici koruma altında Türkiye’ye sığınan yabancıların hem kendi yaşamların döndürmeleri hem de
yaşadıkları bölgeye katkıda bulunabilmeleri için iş gücü piyasalarına dahil olabilmeleri çok önemlidir.
Suriyelilerin yaşadıkları illerdeki iş gücü piyasalarına girişleri, illerin ekonomik durumlarına, bölgedeki
sektörlerle yaşayan Suriyelilerin iş gücü kapasitelerinin uyumlarına ve bölgenin ihtiyaçlarına göre
şekillenmektedir. Gaziantep’te şehir içinde ağırlıklı olarak ticaret ve sanayi sektörlerinde, kırsal yerleşim
bölgelerinde ise çiftlik ve tarım işçisi olarak çalışan Suriyeler bulunmaktadır.
Şekil 4-3 Geçici Koruma Altındaki Yabancıların anavatanları ve Türkiye'de çalışma durumlarını karşılaştırılması

Çalışma durumu – Anavatan / Türkiye (%)
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(düzenli)
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18

1

İşveren

3

2

Diğer

Türkiye

Kaynak: SUY Türkiye Dezavantajlı Gruplar Profil Çalışması – Temmuz 2018
Kızılay koordinasyonunda 2017 yılında İstanbul, Ankara, Bursa, Adana, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep illerinde
yaşayan geçici koruma statüsündeki yabancıların eğitim, istihdam ve beceri setlerinin analiz edilmesi ve
profilinin oluşturulması amacıyla araştırma çalışması gerçekleştirilmiştir40. Araştırma sonuçlarına göre geçici
koruma statüsündeki yabancıların anavatanlarındaki ve Türkiye’deki işgücü piyasasındaki konumlarında
büyük farklılıklar bulunmaktadır. Özellikle anavatanlarında işveren statüsünde bulunanların oranı %18’den
göç sonrası %1’e gerilediği dikkat çekmektedir. Bu durum özellikle geçici koruma statüsüne sahip
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeli’lerin İllere Göre Dağılımı http://www.goc.gov.tr/icerik3/gecici-koruma_363_378_4713

40

WFP, ESSN - Vulnerability Profiling 2018, 2018. Erişim için:
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ESSN%20Vulnerability%20Profiling%20Exercise%20Report%202018%20%28Oct%29.pdf
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yabancılar arasında iş kurma ve yönetme tecrübesine sahip önemli bir girişimci potansiyelinin varlığını
göstermektedir. Geçici koruma statüsündeki yabancılar açısından önemli bir merkez niteliği taşıyan
Gaziantep için, geçmişte işveren statüsünde bulunan girişimcilerin mevcudiyetinin girişimcilik ekosisteminin
geliştirilmesi için önemli bir fırsat penceresi sunduğu söylenebilir.

4.1.2. İnovasyon
Girişimcilik ekosistemini etkileyen çerçeve koşullardan bir diğeri ekosistemin yenilikçilik (inovasyon)
düzeyidir. OECD Oslo Rehberi’ne göre inovasyon “yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş ürünün (mal veya
hizmet) veya sürecin, yeni pazarlama yönteminin veya yeni örgütsel yönetimin işletme iç uygulamalarında,
işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde uygulanması” şeklinde tanımlanmaktadır41.
Özellikle yeni buluşları koruma amacıyla geliştirilmiş olan patent sistemine ilişkin başvuru sayıları ve tescil
edilen patent sayıları bir bölgedeki yenilikçilik düzeyinin tespitinde önemli göstergeler arasında yer
almaktadır. Ayrıca sanayi ve üniversite arasındaki işbirliğinin ve üniversitelerde gerçekleştirilen bilimsel
araştırmaların iş dünyasına transferine olanak sağlayan teknoloji geliştirme bölgelerinin performansı da
bölgenin yenilikçilik düzeyinin analizinde önemli göstergeler arasında yer almaktadır.

Patent Başvuru ve Tescil Sayıları
Şekil 4-4 2013-2017 Yılları Arası Patent Başvuru Sayıları
2013

2014

2015

2016

2017

TOPLAM

İstanbul

1.830

2.104

2.399

3.096

3.795

13.224

Ankara

562

596

636

738

823

3.355

Bursa

316

316

440

494

440

2.008

İzmir

265

275

289

281

305

1415

Gaziantep

73

94

184

184

172

707

Tekirdağ

102

93

71

109

96

471

Kayseri

55

88

63

88

88

382

Adana

51

47

33

57

53

241

Mersin

35

15

32

27

37

146

Denizli

21

12

26

45

37

141

Şanlıurfa

0

5

3

1

0

9

Diyarbakır

0

0

1

1

3

5

Kaynak: Türk Patent Enstitüsü, İllere Göre Patent Başvuru Sayıları
Türk Patent Enstitüsü’nün 2013 -2017 verilerine göre Gaziantep patent başvurusu sayılarında İstanbul,
Ankara, Bursa ve İzmir’in ardından beşinci sırada yer almaktadır. On bin kişiye düşen patent başvurularında
da İstanbul 2,53 ile en üst yer almakta olup; Gaziantep 0,86 ile İstanbul, Ankara, Bursa ve Tekirdağ’ın
ardından beşinci sıradadır.
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Çağla Yavuz, “İşletmelerde İnovasyon - Performans İlişkisinin İncelenmesine Dönük Bir Çalışma”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (5:2), 2010.
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Şekil 4-5 2017 Yılı Patent Tescil Sayıları ve 10.000 Kişi Başına Düşen Tescil Sayıları
Patent Başvuruları (2017)

Patent Tescilleri (2017)

10.000 Kişi Başına Düşen
Patent Tescil Sayısı (2017)

İstanbul

3795

1111

0,74

Ankara

823

200

0,37

Bursa

440

129

0,44

İzmir

305

77

0,18

Tekirdağ

96

34

0,34

Gaziantep

172

23

0,11

Adana

53

10

0,04

Kayseri

88

9

0,04

Denizli

37

5

0,03

Mersin

37

2

0,02

Diyarbakır

15

3

0,00

Şanlıurfa

23

0

0,00

Kaynak: Türk Patent Enstitüsü, Patent Tescillerinin İllere Göre Dağılımı
2017 yılında 172 patent başvurusuna sahip olan Gaziantep, 23 patent tescili ile İstanbul, Ankara, Bursa,
İzmir ve Tekirdağ’ın ardından altıncı sırada yer almaktadır. On bin kişi başına düşen tescil sayılarına
bakıldığında da 0,11 ile yine yukarıda sayılan beş ilin gerisinde kalmıştır. Türk Patent Enstitüsü verileri
değerlendirildiğinde Gaziantep’in patent başvuru sayısının artış eğiliminde olduğu görülmektedir. Patent
başvuru sayısı açısından seçili 12 il arasında İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’nın ardından beşinci sırada yer
alırken tescil edilmiş patentlere göre altıncı sırada yer almaktadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi Performans Sonuçları
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi ile teknoloji geliştirme bölgelerinin performansı, girdi
(finans- teşvikler ve altyapı); faaliyet (kuluçka, ar-ge, teknoloji transferi, ekosistem geliştirme, teknolojik ürün)
ve çıktı (ar-ge, fikri mülkiyet ve uluslararasılaşma) olmak üzere üç aşamada karşılaştırılmaktadır42.
Şekil 4-6 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2016 Yılı Performans Endeks Sonuçları Genel Sıralaması
Sira Numarasi

Teknoloji Geliştirme Bölgesi

1

ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi

2

İTÜ Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi

3

Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi (CYBERPARK)

37

Cumhuriyet Teknoloji Geliştirme Bölgesi

38

Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi

39

Gaziantep Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi

40

Harran Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi

41

Göller Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Kaynak : T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

42

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2016 yılı Performans Endeks Sonuçları:
https://teknopark.sanayi.gov.tr/Upload/SingleFile/Dosya-722-782.pdf
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Gaziantep’te bulunan Gaziantep Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 2008 yılında kurulmuş olup
Gazianetp Teknopark adı altında faaliyetlerini yürütmektedir. Bünyesinde 84 firma bulunduran Gaziantep
Teknopark, 2016 yılı sonuçlarına göre Türkiye’deki teknoloji geliştirme bölgeleri içerisinde 39. sırada yer
almaktadır. Teknopark bünyesindeki 84 firmanın 38 tanesi yazılım, 17 tanesi elektronik, 5 tanesi kimya, 3
tanesi medikal, 3 tanesi eğitim ve 18 tanesi diğer sektörlerde faaliyet göstermektedir.
Seçilen bölge illeri ve yakın illerin firma sayıları ile karşılaştırıldığında Gaziantep 84 firma sayısı ile göreli olarak
iyi bir konumdadır. Aynı zamanda 163.000 m² faaliyet alanına, 9.000 m² kapalı alana sahiptir. Teknokentlerin
sahip olduğu alanlar düşünüldüğünde bu rakamlar da hem bölge teknokentlerine hem de Türkiye geneline
göre oldukça büyüktür. Bu büyüklük Ar Ge alanında yapılacak çalışmalar ve firma kapasitesi açısından
büyük avantaj sağlamaktadır.

4.1.3. Girişimci Ekonomik Aktivite
Çerçeve koşullar kapsamında girişimci ekonomik aktivitenin değerlendirilmesinde 1-10 çalışanlı şirketlerin
toplam şirketlere oran, açılan şirket sayısı, kurulan şirketlerin yıllık sermayeleri ve ISO 500 ve Fortune 500
kapsamına girmiş büyük ölçekli işletmelerin durumu ile Gaziantep’te kümelenme özelliği gösteren sektörler
ele alınmaktadır.

Mikro Ölçekli İşletmeler ve Yeni Kurulan İşletmeler
Aşağıdaki tabloda Gaziantep ve belirlenen diğer illerdeki 1-10 çalışana sahip şirketlerin oranı ve sayısı, açılan
şirket sayısı ile kurulan şirketlerin yıllık sermayesine ilişkin göstergeler yer almaktadır.
Şekil 4-7 İllerin Girişimci Ekonomik Aktivite Göstergeleri
Kurulan Şirketlerin
Yıllık Sermayeleri

1-10 Çalışanlı Şirket
Sayısı

1-10 Çalışanlı Şirket
Sayısının Toplam
Şirket Sayısına Oranı

Açılan Şirket Sayısı

İstanbul

426.724

0,85

26.972

16.679.930.435

Ankara

116.227

0,85

8066

1.950.476.674

İzmir

106.226

0,87

4627

674.122.385

Bursa

61.752

0,85

2873

556.114.256

Adana

34.340

0,93

1565

384.845.000

Mersin

30.854

0,87

1762

457.831.500

Gaziantep

27.969

0,87

1811

682.947.000

Kayseri

25.988

0,87

1019

157.351.000

Denizli

20.636

0,85

702

123.665.536

Tekirdağ

19.407

0,84

674

110.554.250

Diyarbakır

11.318

0,81

917

385.670.000

Şanlıurfa

9.634

0,79

816

226.961.000

(2017)

(2017 )

Kaynak: SGK 2016 İstatistikleri ve TOBB Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri
Mikro ölçekli işletme sayısı ve oranına bakıldığında Gaziantep karşılaştırma yapılan diğer iller arasında en
fazla mikro ölçekli işletmeye sahip yedinci il konumundadır. Toplam şirket sayısı içerisinde mikro ölçekli
işletmelerin oranı açısından diğer iller ile yakı bir orana sahip olup özellikle 2017 yılıında yeni kurulan işletme
sayısı açısından İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’nın ardından beşinci sırada yer almaktadır. Kurulan
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şirketlerin sermaye büyüklüğüne bakıldığında Gaziantep’in İstanbul ve Ankara’nın ardından üçüncü sırada
yer aldığı görülmektedir. Şirket başına düşen sermayede İstanbul’un ardından şirket başı 377 bin Türk Lirası
ile ikinci sıradadır. Bu durum Gaziantep ekosisteminde kurulan işletmelerin diğer illere kıyasla daha yüksek
sermaye ile kurulduklarını göstermektedir.
Büyük ölçekli işletmeler, bir coğrafyanın ekonomik aktivitesinin canlılığını göstermesinin yanında tedarik
zincirleri aracılığıyla yeni kurulan işletmeler için erken aşama müşteri potansiyeli taşımaları; sektörel tecrübe
ve bilgi birikimleri aracılığıyla girişimcilere yol gösterme rolü nedeniyle ekosistem içerisindeki önemli
oyuncular arasında yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda illere göre Fortune 500 ve ISO 500 listesine giren en büyük işletmelerin sayısı
gösterilmektedir.
Şekil 4-8 Fortune 500’e ve ISO 500’e göre illerin sahip olduğu şirket sayıları
#

Fortune 500
Şirket Sayısı

ISO 500
Firmaları

#

Fortune 500
Şirket Sayısı

ISO 500
Firmaları

1

İstanbul

264

174

7

Mersin

7

7

2

Ankara

63

41

8

Kayseri

5

16

3

İzmir

30

38

9

Adana

4

12

4

Bursa

26

32

10

Tekirdağ

3

5

5

Denizli

18

10

11

Diyarbakır

1

0

6

Gaziantep

16

24

12

Şanlıurfa

0

0

Kaynak: Fortune Dergisi, ISO 500
Gaziantep, Fortune Dergisi tarafından her yıl hazırlanan ilk 500 şirket sıralamasında 2017 yılında sınırları
içerisinde toplam 16 şirketi barındırmaktadır. Bu sıralamada Türkiye’de altıncı sıradadır. ISO 500
sıralamasına bakıldığında Gaziantep ilk 500’deki firmaların 24 tanesine sahip olup beşinci sırada yer
almaktadır. Gaziantep menşeili işletmelerin listesi aşağıda sıralanmaktadır.
Şekil 4-9 Gaziantep Menşeili Fortune 500 & ISO 500 Firmaları
FORTUNE 500 Firmaları
Altunkaya İnşaat
Beşler Makarna
Dost Kardeşler Tekstil
Kadooğlu yağ
Kahraman Tarım Ürünleri
Köksan Pet Ve Plastik Ambalaj Sanayi
Lidersan Sağlık
Merinos Halı
Naksan Plastik
Oba Makarnacılık
Sanko Pazarlama
Selçuk İplik
Şireci Tekstil
Tekkeli Gıda
Tiryaki Agro Gıda
Unat Yağ

ISO 500 Firmaları
Beşler Makarna
Çimko Çimento ve Beton
Eruslu Tekstil
Gülsan Sentetik Dokuma
Gürteks İplik
Kadooğlu Yağ
Kartal Halı
Köksan Pet ve Plastik Ambalaj
Lidersan Sağlık
Melike Tekstil
Merinos Halı Mutlu Makarnacılık

Naksan Plastik
Oba Makarnacılık
Sanko Enerji
Sanko Tekstil İşletmeleri
Sayınlar Gıda
Selçuk İplik
Süper Film Ambalaj
Şireci Tekstil
Şölen Çikolata
Tiryaki Agro Gıda
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Potansiyel Sektörel Kümelenmeler
Rekabetçi piyasa ile beraber işletme ve şirketlerin rekabet gücü sadece kendi şirket performanslarına bağlı
değil; faaliyet içerisinde bulundukları sektörle olan iş birlikleri, coğrafi yoğunlaşma, yeni piyasalara erişim
imkanları ve yenilik yapma kapasiteleri tarafından belirlenir hale gelmiştir. Bu nedenle bir sektör etrafında
oluşan kümelenmeler girişimcilere işgücü, lojistik ve müşteriler sağlayarak girişimciliği ilgili küme dâhilinde
kolaylaştırma özelliğine sahiptir.
Şekil 4-10 Gaziantep’teki Potansiyel Kümeler

Tekstil Ürünleri
İmalatı Kümesi

Ayakkabı-Deri
Kümesi

Halıcılık Kümesi

Kağıt ve Kâgı̆ t
Ürünleri İmalatı
Kümesi

Gıda Ürünleri
İmalatı Kümesi

Şekerleme/Şekerli
Ürünler Kümesi

Organik Tarım
Kümesi

Bulgur Kümesi

Nonwoven
Kümesi

Lojistik Kümesi

Kimya-Plastik
Kümesi

Metal-Makine
Kümesi

Bakır İşlemeciliği
Kümesi

Mobilya Ürünleri
İmalatı Kümesi

Turizm Kümesi

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan İpekyolu Bölgesi 2014 -2023 Bölge Planı’na göre bölgede
yer alan kümeler ve potansiyel kümelenmeler yukarıdaki şekilde gösterilmektedir43. Buna göre;
•

•

•

•

43

Kümelenme bakımından en önemli potansiyele sahip olan tekstil sektörü, Gaziantep ekonomisinin
temel dayanağı konumundadır. Bu konumdan ve potansiyelden kaynaklı yapılan yatırımlarla daha
da büyümektedir.
Gaziantep sanayisinde kümelenme potansiyeli bulunan bir diğer sektör de dokuzsuz kumaş̧
sektörüdür. Gaziantep ilinin ekonomisinde önemli yer tutmaktadır. Dokuzsuz kumaş̧ üretimi
gerçekleştiren firmaların büyük bir kısmını büyük ölçekli firmalar oluşturmaktadır.
Halı imalatı, ildeki diğer tekstil ürünlerine oranla büyük önem arz etmektedir. Uzmanlaşma ile
beraber verimliliğin de artmasıyla dünyanın en önemli halı üretim bölgesi olma potansiyeli
taşımaktadır. Türkiye, 2013-2017 dönemini kapsayan 5 yılda 10,6 milyar dolarlık halı ihracatı
gerçekleştirmiştir. Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) verilerine göre, Türkiye, Çin'den sonra
dünyada en fazla halı ihraç eden ülke konumundadır. Gaziantep, Türkiye’nin halı üretiminin
%90’dan fazlasına sahiptir. Bu durum da ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu
göstermektedir.
Bir diğer potansiyel küme ise turizmdir. Özellikle Gastronomi turizmi ile son yıllarda adından söz
ettiren Gaziantep, tarihi ve kültürel miraslarıyla oldukça zengin olup söz konusu potansiyeli gıda
sektörü ile entegre ederek rekabet avantajı sağlama yolunda ilerlemektedir.

İKA, TRC1 Gaziantep - Adıyaman - Kilis Bölge Planı 2014 – 2023, 2015. Erişim için: https://www.ika.org.tr/upload/yazilar/TRC1-Bolge-Plani-2014-2023-730709.pdf
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•

Potansiyel kümelerden birisi olarak gösterilen, bakırcılık sektörünün tarihi M.Ö 5.500-3.000 yıllarına
dayanmaktadır. Gaziantep bakır işlemesinin özelliği lehim ya da bir başka yolla birleştirme
yapılanmaksızın yekpare olarak imal edilmesidir. Gaziantep'te bakır işlemeciliğiyle mutfak eşyaları,
süs eşyaları gibi kullanım eşyaları yapılmaktadır.

4.1.4. Kültürel ve Coğrafi Koşullar
Kültürel koşullar girişimcilik algısının oluşmasında, coğrafi koşullar ise girişimlerin ortaya çıkması ve
gelişmesini etkileme potansiyeline sahip temel alanlar arasında yer almaktadır. Bu bölümde öncelikle
Gaziantep’teki girişimcilik konusunu kültür başlığıyla ilişkilendirip, kültürün girişimcilik üzerindeki etkilerinden
bahsedilecektir. Daha sonrasında coğrafi koşulların girişimcilik üzerindeki etkisi değerlendirilecektir.

Kültürel Doku
Kültür tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan her türlü değeri ve bunları kullanmada, sonraki
kuşaklara aktarmada kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren
araçların tümünü kapsamaktadır. Bu tanımdan yola çıkarak kültürün kümülatif olarak ve sosyal bir şekilde
aktarılmasının üzerinde durulması gereken bir durum olduğu görülmektedir. Girişimcilik kişisel beceri ve
özelliklerin daha ön planda olmasının yanı sıra, içinde yaşanılan toplumun bir ürünü olduğu da yadsınamaz.
Dolayısıyla girişimcilik, bölgesel ve toplum kültürünün bir parçası olarak da değerlendirilmelidir.
Kültürel alt yapı Gaziantep özelinde değerlendirildiğinde, yerel ekonomik alanların olduğu dikkat
çekmektedir. Gaziantep kentinin zengin bir geleneksel kültüre sahip oluşunun en önemli nedeni, kentin
tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olmasıdır. Bu medeniyetlerin beraberlerinde getirdikleri
taşınır kültür varlıklarının; buradaki yerli ve komşu kültürlerle beraber şekillenerek bölgenin coğrafî, tarihi ve
dini karakteristik özellikleriyle harmanlanması sonucunda ortaya çıkan kültürle çevre bölgelerden
farklılaşmaktadır.
Potansiyel kümeler arasında yer alan turizm, bakırcılık, halı – dokuma sektörleri de Gaziantep’teki kültürel
mirasın katkısının ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.
Gaziantep’te yemek kültürü de hem üretim hem tüketim alanlarıyla zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Yemek
kültürünün yanı sıra, bu kültürü besleyen bakırcılık, kalaycılık, bıçakçılık, haratlık, tenekecilik, aktarlık gibi
mesleklerin günümüzde hala devam etmesiyle kültürel gelişmişlik düzeyini korumaktadır. Kentte bu meslek
gruplarının bir arada olduğu çarşılar bulunması birbirleriyle olan etkileşimi de ortaya koymaktadır. Yemek
kültürü ve bunun getirmiş olduğu gastronomi turizmi girişimcilik için önemli bir alan oluşturmaktadır.

Coğrafi Önem
Coğrafi koşullar ulaşım, kentin bulunduğu bölge içerisindeki etkinliği, komşu şehirlerle olan bağlantılarını
ifade eder ve bu alanlardaki konumların avantajlı olması girişimcilik alanında da fırsat olarak değerlendirilebilir.
Bölgesel Gelişme Ulusal Strateji44’ne göre endüstriyel büyüme odağı olarak tanımlanan kentler belirli
sektörlerde gelişme kaydederek Türkiye’nin önemli sanayi veya turizm merkezi konumuna gelmiş̧, ülkenin
diğer illerine göre daha güçlü̈ ilişkiler sistemi içinde yer alan konumuna göre bölgesel merkez işlevi de gören
kentlerdir.
Gaziantep de coğrafi yapısı gereği endüstriyel büyüme odağı bulunan kentler arasında gösterilmektedir.
Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin birleşme noktasında yer alması ile karayolu, havayolu
ve demiryolu bağlantıları ile batıdan doğuya, Ortadoğu ülkelerinden kuzeye giden yolların kavşak noktası
oluşturmaktadır. İlin doğusunda Şanlıurfa, batısında Osmaniye ve Hatay, kuzeyinde Kahramanmaraş,
güneyinde Suriye, kuzeydoğusunda Adıyaman ve güneybatısında Kilis illeri bulunmaktadır. Avrupa’dan Orta
Asya’ya geçişi sağlayan E-24 karayolu ile Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu şehri uluslararası karayolu
ağlarına bağlayan oldukça yoğun ulaşım sistemleridir. Doğu Akdeniz çevresinde Gaziantep, Adana, Mersin

44

TC Kalkınma Bakanlığı, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014 – 2023, 2014. Erişim için: https://abdigm.meb.gov.tr/projeler/ois/003.pdf
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ve İskenderun gibi sanayi ve liman şehirleriyle beraber alındığında, bu ilin lojistik yönden yarattığı pozitif
durum ilin ve bölgenin de sanayi ve ticari gelişmesine kolaylık sağlamaktadır.

4.2.

Girişimcilik Ekosistemi Paydaşları

Gaziantep’te girişimcilik ile ilgili kurumların yetkilileri ile birebir olarak gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış
görüşmelerin ve kurum liderlerinin katılım gösterdiği odak grup paydaş toplantılarının, 6 + 6 Girişimcilik
Ekosistemi Modeli çerçevesinde belirlenen altı unsur bağlamında değerlendirmesi sonucunda paydaşların
etkin olduğu alanlar ortaya konmuştur. Paydaşların genel profilini yerel düzeyde faaliyet gösteren ve ulusal
çapta faaliyet gösterip Gaziantep’te de doğrudan etkili olan kurum/kuruluşlar oluşturmaktadır.
Değerlendirme sonuçları, paydaşların girişimcilik ekosistemi içerisinde katkı sağladığı unsurlar ve yerel
ekosistem içerisinde öne çıktıkları alanlar çerçevesinde aşağıda açıklanmıştır.

4.3.

Gaziantep Girişimcilik Ekosistem Haritası

Gaziantep girişimcilik ekosistemi içerisinde faaliyet gösteren paydaşların girişimcilik ekosistemindeki işlevlere
göre değerlendirilmesi, yerel ekosistemde eksiklerin tespit edilmesi ve gelecek yol planının oluşturulması
açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda altı ana paydaş grubunun gerçekleştirdikleri faaliyetler ve
sahip olduğu fonksiyonlar altı unsur olan tespit, eğitim, bağlantıların güçlendirilmesi, finansman, politika
uyumu ve girişimciliğin kutlanması başlıkları altında haritalanmıştır. Girişimcilik ekosisteminin
haritalanmasındaki özel amaç Gaziantep’i tepeden kuş bakışı gözlemlemek ve paydaşların ekosistem
içerisindeki stratejik rollerini belirlemektir.
Gaziantep girişimcilik ekosistem haritası içinde yer alan bu analizin kapsamına dahil edilen paydaşlar şu
şekildedir:
•

•

•
•
•

Sivil Toplum Kuruluşları: Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Bölgesel
Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM), Gaziantep Genç İş Adamları Derneği
(GAGİAD), Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kuruluşları, Genç MÜSİAD.
Üniversiteler, Teknoparklar ve Teknoloji Transfer Ofisleri: Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep
TEKNOPARK, TargeT Teknoloji Transfer Ofisi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, KALITTO İnovasyon
ve Teknoloji Transfer Ofisi, STARCAMP Uluslararası Kuluçka Merkezi, Sanko Üniversitesi.
Kamu Kurumları: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, KOSGEB, TÜBİTAK, İpekyolu Kalkınma
Ajansı.
Yatırımcılar: ISO ve Fortune 500 firmaları, SANKO Holding;
Yerel Medya Kurumları

Gaziantep Girişimcilik Ekosistemi paydaşları aşağıdaki haritada faaliyetleri ve temel fonksiyonları
kapsamında yerleştirilmiş ve daha sonrasında her bir paydaş altı unsur bağlamında kapsamlı bir biçimde
değerlendirilmiştir.
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Tablo 4-1 Gaziantep Girişimcilik Ekosistem Haritası

Tespit

Sivil Toplum
Kurumları

Eğitim

Bağlantıların
Güçlendirilmesi

GETHAM – Startup

GTO-Kobi mesleki eğitim
organizasyonları

UNHCR-Mesleki eğitim

GSO-Mesleki Eğitimler

GTO- Los Angeles
Merkezi

GTO- Mesleki eğitim;
Genç Girişimciler Kurulu

GETHAM- Fabrika &
Stüdyo & Ajans & Startup

GSO- İnovasyon
Vadisi

TOBB- Ekonomide
Üretime Katılan Eller
Projesi

GAGİAD- Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimleri
UNHCR- Yetenek
Geliştirme Programları

Finansman

GSO-Kosgeb, Tübitak
ve İşkur girişimci
destek programları

Politika
Geliştirme &
Uyum

Rol Model &
Girişimciliğin
Kutlanması

GAGİAD- 5 alanda
ön fizibilite
UNHCR

GETHAM- Kosgeb
destek programı

TOBB

GAGİAD- Kosgeb
Desteği

Genç ve Kadın
Girişimciler
Kurulları

Genç MÜSİAD

GTO- Yılın Girişimcisi
Ödülü

GAÜN- Öğrenci
Networkü

Üniversiteler,
TeknoparkTTO

GAÜN- Ar-Ge Proje
Pazarı

GAÜ Teknopark- Target
TTO Kuluçka-Ön kuluçka
programları- Mikro MBA
programı
HKÜ- Girişimcilik
Müfredatı
KALITTO- Hızlandırma
Programı

Teknopark- Target
TTO: Mentor,
girişimci, yatırımcı
buluşturma
etkinlikleri,
COSME,
INNOGROW
Sanko Üni:
İnovasyon Haftası
HKÜ- Starcamp
Kuluçka Merkezi
İşbirliği

GAÜN-Proje Pazarı
Target TTO-Micro
Grant, Tübitak BİGG
1512 uygulayıcı
kuruluş,
HKÜ- Risk Sermayesi
ve kaynak temini

HKÜ-Girişimcilik
Yarışması
Sanko Üni: İnovasyon
Haftası
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SANKONLİNEİstanbul

Yatırımcılar

Kamu

KOSGEB Girişimcilik
Destek Programı

Kurumları

TÜBİTAK BİGG Programı
GASMEK Eğitimleri

KOSGEB, TÜBİTAK,
TTGV, Kalkınma
Ajansı, Sos. Yard. ve
Day. Vakfı, Ekonomi
Bak.

Şirketler

Gaziantep’te özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerin büyük çoğunluğunu aile şirketleri oluşturmakla birlikte, İnsan Kaynağı bölümünde ifade edildiği
üzere Gaziantep, Fortune ilk 500 şirket içerisinde 16, ISO 500 sıralamasında ise 24 adet şirket ile Türkiye’nin üst sıralarında yer almaktadır. Bununla
birlikte büyük ölçekli şirketlerin girişimcilik faaliyetlerine ilgisi ve katılımı geliştirilmesi gereken alanlar arasında sayılabilir.

Medya

Medya organları girişimcilik ile ilgili yayın yapmamakta olduğu görülmektedir. Girişimciliğin özendirilmesi ve rol model haline getirilmesi iyileştirilmesi
gereken alanlar arasında sayılabilir.
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4.4.

Ekosistem Paydaşlarının Analizi

Gaziantep girişimcilik ekosistemi içerisinde yer alan ve yerel /bölgesel düzeyde girişimciliğin geliştirilmesine
yönelik faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar, girişimcilik ekosisteminin unsurları temelinde etkinlik düzeyine
göre analiz edilmiştir. Analiz sonuçları gerçekleştirilen paydaş toplantıları, birebir görüşmeler ve kurumlardan
elde edilen faaliyet raporları ve kurumsal bilgilendirme belgelerine dayanmaktadır. Aşağıda yer alan görsel
ilgili kurum ve kuruluşların ekosistem içerisindeki etkinlik düzeyine ilişkin renk dağılımını göstermektedir.
Tablo 4-2 Paydaşların Ekosistem İçerisindeki Etkinlik Analizi

Etkin Değil(1)

Düşük/Az Etkin(2)

Orta Düzey Etkin(3)

Etkin(4)

Çok Etkin(5)

İlgili alanda aktif
hiçbir çalışma
yapılmamakta ve
çalışma yapılmasına
dair bir plan
bulunmamaktadır.

İlgili alanda çalışma
yapılmasına dair
gelecek planı olsa da
bu alanda aktif
herhangi bir çalışma
bulunmamaktadır.

İlgili alanda çalışma
yapılmasına rağmen,
çalışma düzeni ve
sistematiği açısından
gelişmesi
gerekmektedir.

İlgili alanda çalışma bir
sistematik içinde
yapılmakta ve
ekosistem açısından
yüksek potansiyeli
barındırmaktadır.

İlgili alanda çalışma bir
sistematik içinde
yapılmakta, ekosistem
açısından yüksek değer
sağlamakta ve
‘en iyi uygulama’ örnek
teşkil edebilecek
seviyededir.

4.4.1. Sivil Toplum Kuruluşları
Sivil toplum kuruluşları gönüllülük esasına dayanan ve hükümet tarafından kontrol edilmeyen yapılardır.
Toplumsal destekli yardımlaşma hareketi olan sivil toplum örgütleri, belirli konularda kamu ve özel sektörden
farklı bakış açısı ortaya koyarak yenilikçi ve toplumsal fayda temelli çözümler üretirler. Ayrıca, sivil toplum
kuruluşları, bir konu hakkında kamuoyunu bilinçlendirme ve farkındalık yaratma noktasında kilit aktörlerdir.
Diğer bir deyişle, devletle toplum arasında köprü işlevi gören sivil toplum kuruluşları, politika yapım
süreçlerinde de önemli bir yere sahiptir.
Gaziantep’te girişimcilik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının fonksiyonları yerel girişimcilik
ekosisteminin gelişmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Saha görüşmeleri ve çalıştaylar sonrasında
Gaziantep’teki sivil toplum kuruluşlarının kendi arasındaki ve sivil toplum kuruluşlarıyla diğer paydaşların
diyalog seviyesinin iyi düzeyde olduğu görülmektedir. Aşağıda sivil toplum kuruluşları 6 unsur metodolojisi
kapsamında değerlendirilmiştir.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO):
Gaziantep Ticaret Odası’nın kuruluşu 1898 yılına dayanmaktadır. O dönemdeki ismi "Ziraat, Ticaret ve
Sanayi Odası" olan yapının günümüzdeki ismi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı´nın 15.05.1989 tarihli yazısı gereği
Gaziantep Ticaret Odası olmuştur.
Gaziantep Ticaret Odası, girişimcilik ekosisteminde paydaşları bir araya getiren, iletişim kanallarını oluşturan
bir aktör olarak köprü görevi görmektedir. Bu rolü sebebiyle Gaziantep Ticaret Odası’nın varlığı, yerel
girişimcilik ekosisteminin gelişimi ve paydaşlar arası bağlantıların kurulması açısından büyük önem
taşımaktadır.
Gaziantep Ticaret Odası, KOBİ’lere yönelik mesleki eğitim organizasyonları düzenlemektedir. Ayrıca, yerel
girişimcilik ekosisteminin önemli paydaşlarından biri olan Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit
Modelleme Merkezi’nin (GETHAM) kurucularından biri statüsündedir. Kurum projelerine bakıldığında,
girişimcilik ekosistemini destekler nitelikte olan dijital dönüşüm merkezi ve girişimcilik ekosistemi projeleri ön
plana çıkmaktadır.
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2017 verilerine göre, Ticaret Sicil Sistemi’ne kayıtlı faal üye sayısı 24.571 olan GTO, girişimcilik
ekosisteminde köprü görevi görmektedir. Buna ek olarak, Amerika’da bulunan Los Angeles şehrinde
kurduğu Türk Ticaret Merkezi ile gıda sektöründe faaliyet gösteren iş sahiplerine uluslararası pazara açılma
ve ofis kurma imkanlarını sağlamaktadır.
Yerel girişimcilik ekosistem paydaşlarını bir araya getirmen ve paydaşlar arasında köprülerin kurulmasını
sağlayan bir yapı olarak Gaziantep Ticaret Odası’nın politika yapım süreçlerinde rol alan bir kurum olarak
gözükmektedir.
Son olarak, girişimciliğin özendirilmesi açısından birtakım faaliyetler yapılmış ancak devamı getirilmemiştir.
Yılın girişimcisi ödülü bunun bir örneği olarak gözükmektedir. Bu gibi etkinliklerin gerçekleştirilmesi GTO’nun
rol model unsurundaki etkinliğini arttıracaktır.
Tablo 4-3 Gaziantep Ticaret Odası Etkinlik Analizi
Tespit

2 Girişimcilerin tespit edilmesine yönelik sistematik herhangi bir çalışma yapılmamakta olup ileriye
yönelik bu alanda bir faaliyet planı bulunmamaktadır.

Eğitim

4 KOSGEB tarafından koordine edilen girişimcilik eğitimleri ile meslek edindirme eğitim çalışmaları
bulunmaktadır. Girişimcilik eğitimlerine ilişkin yenilikçi model ve güncel müfredat bulunmamaktadır.

Bağ. Güç.

5 25.000 civarı üyesinin bulunması, yurt dışı ofis çalışmalarını yürütüyor olması bağlantıların
kuvvetlendirilmesi unsurunda etkin bir paydaştır.

Finansman

3 Girişimcilerin finansmana erişimi konusunda sistematik ve düzenli faaliyetleri bulunmamaktadır.
Bununla birlikte sahip olduğu üyeleri nedeniyle finansman olanaklarının geliştirilmesinde yüksek bir
potansiyel taşımaktadır.

Politika G.

4 Gaziantep girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik GETHAM ve strateji oluşturma
çalışmalarına liderlik etmektedir.

Rol Model

2 Girişimciliğin kutlanmasına yönelik geçmiş yıllarda yapılmış ödül ve iş planı yarışmaları bulunmaktadır.
Genç Girişimciler Kurulu’nun sekretarya hizmetlerini yürütmesi nedeniyle rol model oluşturma ve
girişimciliğin kutlanması konusunda kilit öneme sahiptir.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO):
Gaziantep Sanayi Odası (GSO), 1989 yılında 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu
kapsamında kurulmuştur. Tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan GSO’nun
temel hedefi yerel ekonomi içerisinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının rekabetçilik düzeyini arttırmak
ve bölgenin ekonomik kalkınmasını desteklemektir.
Eğitim alanında kurduğu Mesleki Eğitim Merkezi içerisinde girişimcilik alanında şirket kurmaktan, yatırım
yapmaya, çalışma hayatı mevzuatı ve pazarlama tekniklerine kadar pek çok konuda eğitim verilmektedir.
Gaziantep Sanayi Odası, üretim süreçlerinde fark yaratmak, pazar odaklı anlayışın sürekliliğini sağlamak, ArGe ve Ür- Ge yatırımlarına önem vermek, markalaşmak, toplam inovasyon yönetiminin bölgesel ve ulusal
düzeydeki ilk uygulama örneği olmak amacıyla İnovasyon Vadisi Gaziantep Projesi’ni gerçekleştirmiştir45.
Rekabetçiliği arttırmayı hedefleyen proje İngiltere Ankara Büyükelçiliği ile ortaklaşa gerçekleştirilmiştir. Ayrıca
GSO, Gaziantep Üniversitesi ile iş birliği içerisinde KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi Müdürlüğü’nün
(TEKMER) ve Gaziantep Teknopark’ın kurulmasına destek olmuş, paneller ve seminerler organize etmiştir.

45

GSO, “İnovasyon Vadisi Gaziantep Projesi”, 2006. Erişim için: http://www.inovasyonvadisi.com/default.asp - 20.09.2018
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akredite odası statüsünde bulunan GSO, sanayicilerden oluşan
üye yapısı ve TOBB bağlantılarıyla Gaziantep Girişimcilik Ekosistemi içerisinde önemli bir konuma sahiptir.
Finansmana erişim Mesleki Eğitim Merkezi’ndeki noktasında eğitimlerini tamamlayan girişimcilere KOSGEB,
TÜBİTAK ve İŞKUR girişimci destek programlarına başvurma imkânı sağlamaktadır.
Tablo 4-4 Gaziantep Sanayi Odası Etkinlik Analizi
Tespit

1

Girişimcilerin tespit edilmesine yönelik herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır.

Eğitim

4

Mesleki eğitim alanında uzmanlaşmış ve sanayinin ihtiyaç duyduğu ara eleman yetiştirme konusunda
aktif faaliyet göstermektedir. KOSGEB destekleri aracılığıyla yeni işletmelerin kurulmasına yönelik
uygulamalı girişimcilik eğitimleri organize etmektedir.

Bağ. Güç.

3

GSO bağlantıları kuvvetlendirme alanında orta düzey etkiye sahiptir.

Finansman

3

Kamu fonlarına (KOSGEB, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı..vb) ilişkin bilgilendirme ve erişim imkanı
sunduğundan dolayı orta etkin bir paydaştır.

Politika G.

2

Girişimcilik politikasının gelişimine yönelik sınırlı olarak faaliyet göstermektedir.

Rol Model

1

Girişimciliğin kutlanması ve rol model haline getirilmesine ilişkin herhangi bir faaliyeti
bulunmamaktadır.

Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM):
GETHAM 2016 ve 2018 yılları arasında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Rekabetçi Sektörler Programı
kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finansmanı sağlanan Güneydoğu
Anadolu Bölgesindeki yaratıcı endüstrileri güçlendirme odaklı kurulan bir tasarım merkezidir.
GETHAM, bölgedeki KOBİ’lere tasarım odaklı ürün geliştirme ve danışmanlık hizmetleri sunacak bir tüzel
kişilik olarak yapılanmıştır. GETHAM, Gaziantep girişimcilik ekosisteminin kilit aktörlerinden biri olarak
gözükmektedir. Kurumun kendi yapısında; konusunda uzman mühendisler, tasarımcılar, makine ve
materyal teknikerlerinin yanı sıra pazarlama, markalaşma, halkla ilişkiler, iletişim ve finans uzmanlarından
oluşan 15 kişilik bir ekiple GETHAM’ da dört ana birim altında hizmet sağlamaktadır.
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Tablo 4-5 GETHAM Kurumsal Yapı Bileşenleri

Bileşen
Fonksiyonu

Hizmet Alanları

Fabrika

Stüdyo

Ajans

Startup

Laboratuvar

Gelişmiş Modelleme
Faaliyetleri ve İmalat
Laboratuvarı

Tasarım ve Ürün
Geliştirme

Pazarlama ve
İletişim Tasarımı

Kuluçka Merkezi

Tasarım, Mühendislik
ve İmalat
Laboratuvarları

1.Hızlı/Gelişmiş Prototip
Çalışmaları

1.Endüstriyel
Tasarım

2.Gelişmiş İmalat
Danışmanlığı

2.Ürün Geliştirme 2.Marka
Danışmanlığı
3.Konsept
Tasarım
3.Etkinlik
Danışmanlığı
4.Tasarım
Yönetimi
4.Proje
Danışmanlığı
5.Tasarım Çıktısı

3.Ürün Mühendisliği

1.İletişim
Danışmanlığı

1.Tasarım
Komisyonu

1.Takı Tasarım
Laboratuvarı

2.İzleme ve
yönlendirme

2.Deri Tasarım
Laboratuvarı

3.İletişim/
Markalaşma

3.Tersine Mühendislik
Laboratuvarı

4.Başlangıç
Danışmanlığı

4. 3D Eklemeli İmalat
Laboratuvarı
5.Silikon Kalıplama
Laboratuvarı
6. 5 Eksenli CNC ,
Talaşlı İmalat
Laboratuvarı
7.Elektronik Devre
Tasarımı Laboratuvarı

Kaynak: GETHAM sunumu kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.
GETHAM; Fabrika, Stüdyo, Ajans ve Startup olarak isimlendirdiği dört bileşenli yapısı ile prototip üretiminden
ürün tasarımına, kurumsal kimlik desteğinden girişim hikayesinin oluşturulmasına kadar yerelde ulaşılması
güç birçok desteği girişimcilere sunmaktadır. İleri teknoloji ekipmanlar mevcut olduğundan girişimcilere
geniş olanaklar sunmaktadır. Teknoloji öncelikli olmak üzere, bölgede öncü olan sektörleri destekleyen
GETHAM’ın temel amacı KOBİleri rekabetçi hale getirmek ve sadece yerelde değil bölgede ve ulusal çapta
söz sahibi olan bir kurum olmaktır. GETHAM bünyesinde faaliyet gösteren 7 farklı laboratuvar
bulunmaktadır. Her bir laboratuvar ileri teknoloji ürünü ekipmanlar ile donatılmıştır.
Şekil 4-11 GETHAM Laboratuvarları
●
●
●
●
●
●

Takı Tasarım Laboratuvarı
Deri Tasarım Laboratuvarı
Tersine Mühendislik Laboratuvarı
3D Eklemeli İmalat Laboratuvarı
Silikon Kalıplama Laboratuvarı
5 Eksenli CNC, Talaşlı İmalat Laboratuvarı

●

Elektronik Devre Tasarımı Laboratuvarı

Kurum içerisinde kuluçka yöneticisi girişim tarama faaliyetlerini yürütmektedir. GETHAM, Endüstri 4.0
uygulamalarını yerel ekosisteme getirmeye yönelik ön kuluçka ve kuluçka programları yürütmeyi
planlamaktadır. Gaziantep Ticaret Odası başta olmak üzere yerel üniversiteler ve özel sektör ile işbirliği
içerisinde faaliyetlerini yürütmektedir.
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GETHAM, Gaziantep’in güçlü olduğu tekstil, kuyumculuk ve gıda gibi sektörler ile gelişme potansiyeli taşıyan
metal işleme ve otomotiv yan sanayi gibi alanlarda tasarım, tersine mühendislik ve start-up odağında
bölgesel bir yenilikçilik merkezi olma hedefi doğrultusunda faaliyet göstermektedir.
Tablo 4-6 GETHAM Etkinlik Analizi
Tespit

3

Uygulama planında ön kuluçka ve kuluçka programları içermesi ve girişimcilerin tespit edilmesine
yönelik Hackathon gibi etkinlikler gerçekleştirme hedefi nedeniyle yaratıcı ve yenilikçi girişimcilerin
tespitinde orta düzeyde etkin bir paydaş niteliğindedir.

Eğitim

4

3D modelleme, tasarım gibi teknik eğitim uygulama alt yapısı ve insan kaynağı nedeniyle eğitim
fonksiyonunda etkin bir paydaş konumundadır.

Bağ. Güç.

4

Yeni kurulmuş olmasına rağmen Gaziantep Ticaret Odası başta olmak üzere diğer kamu kurumları,
üniversiteler ve özel sektör kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesinde etkindir.

Finansman

1

Girişimcilerin finansmana erişimine yönelik herhangi bir bileşene sahip değildir.

Politika G.

1

Yeni kurulmuş bir organizasyon olması nedeniyle poltika geliştirme alanında sınırlı etkiye sahiptir.

Rol Model

2

Girişimciliğin kutlanması ve rol model oluşturmaya yönelik ödül ve yarışma gibi etkinlik planları
mevcuttur.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD):
5 Temmuz 1993 tarihinde kurulan GAGİAD, Türkiye’nin demokratik ve planlı bir düzen içerisinde ekonomik,
sosyal ve kültürel alanlarda gelişimine, Gaziantepli sanayici ve iş adamları olarak katkıda bulunmak, genç
sanayici ve iş adamlarının sorumluluklarını arttırmak ve dayanışma ruhunu geliştirmek yolu ile toplumun
sosyo-ekonomik düzeyinin gelişimine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla kurulan bir dernektir.
Yerel girişimcilik ekosisteminde, politika geliştirme unsurunda etki düzeyi yüksek bir paydaştır. İpekyolu
Kalkınma Ajansı’ndan doğrudan faaliyet desteği ile hibe alan ilk STK olma özelliğini taşıyan GAGİAD, aldığı
mali destek neticesinde bir çalıştay düzenlemiş ve bunun sonucunda yatırım potansiyeli olan 5 alanda ön
fizibilite çalışması yapılarak, girişimcilerin yatırım kararlarının desteklenmesi hedeflenmiştir. Ön fizibilite
alanları şu şekildedir:
Şekil 4-12 Fizibilite Çalışması Gerçekleştirilen Alanlar
1.Ahşap Kompozit Yer Döşemesi Üretimi Tesisi Ön Fizibilite Raporu,
2.Halı Dokuma Makinesi Üretim Tesisi Ön Fizibilite Raporu,
3.Otomotiv Ve Hava Araçları İçin İğneleme Tekniği İle Dokumasız Kumaş Üretimi Tesisi Ön Fizibilite Raporu,
4.Lisanslı Depoculuk Tesisi Ön Fizibilite Raporu,
5.Kurutulmuş Meyve Üretim Tesisi Ön Fizibilite Raporu.

GAGIAD, güçlü bağlantıları ve genç üyeleriyle yerel girişimcilik ekosistemi içerisinde etkin bir paydaş olma
potansiyeli taşımaktadır. GAGİAD, KOSGEB ile işbirliği içerisinde uygulamalı girişimcilik eğitimlerini
düzenlemektedir. Üyelerinin geniş bir yelpaze içerisinde, farklı sektörlerde faaliyet göstermesi ile, girişimcilik
ekosisteminin zenginleşmesi açısından önemli bir paydaş konumundadır.
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Tablo 4-7 GAGIAD Etkinlik Analizi
Tespit

2

Girişimcilerin tespit edilmesine yönelik yalnızca KOSGEB ile işbirliği içerisinde yürütülen uygulamalı
girişimcilik eğitim programları bulunmaktadır.

Eğitim

3

KOSGEB ile eğitim faaliyetleri gerçekleştiren GAGIAD orta düzey etkinlik seviyesinde sahip olmakla
birlikte eğitim çeşitliliği sınırlı görünmektedir.

Bağ. Güç.

3

Güçlü bağlantıları nedeniyle yüksek potansiyel sahibi olan GAGİAD, bu unsurda orta etkin olarak
gözükmektedir.

Finansman

1

Girişim finansmanının geliştirilmesine yönelik herhngibir faaliyeti bulunmamaktadır.

Politika G.

3

Yatırım kararlarını etkileme potansiyeline sahip ön fizibilite raporlarını oluşturması; yerel düzeyde güçlü
ağlara erişimi nedeniyle

Rol Model

2

Bu unsurda düşük etkinlik seviyesinde olduğu görülmektedir.

UNHCR Gaziantep:
UNHCR, mültecileri korumak ve mültecilerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla yürütülen uluslararası
müdahaleye liderlik etme ve bu müdahalenin koordinasyonunu sağlama yetkisiyle 1950 yılında Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu tarafından kurulmuştur. Temel amacı, mültecilerin haklarını ve refahını korumaktır. Bir
noktada evlerine gönüllü dönüş, yerel entegrasyon ve üçüncü bir ülkeye yerleştirme seçenekleriyle, her
bireyin sığınma talebinde bulunma hakkını kullanabilmesini ve başka bir ülkede mülteci olarak güvenli bir
şekilde barınabilmesini sağlamak için mücadele etmektedir. Ayrıca, UNHCR’nin yetki alanı içerisinde
vatansız kişilere yardım etmek de vardır.
Türkiye ile UNHCR arasındaki resmi iş birliği 2016 senesinde başlamış olup, Ankara’daki merkez ofisinin
yanı sıra İstanbul, İzmir, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Van’daki saha varlığıyla dünyadaki en büyük
operasyonlarından biridir.
Gaziantep girişimcilik ekosistemi içerisinde Suriyeli girişimciler ile çalışan ve mültecilerin yerel ekosisteme
dahil edilmesi yönünde faaliyet yürüten en etkin kurum olan UNHCR, uzmanlaştığı alan ve kurumsal
kapasitesi ile potansiyeli olan mültecilerin girişimcilik ekosistemine kazandırılmasına ve yerel kalkınmanın
desteklenmesine öncülük eden bir kurum olarak önemli bir paydaş konumundadır.
UNHCR mesleki eğitimler uygulamakta ve atölyeler düzenlemektedir. Sayesinde mültecilerle çalıştığı için,
girişimcilik ekosistemi açısından tespit unsurunda potansiyel etkin bir paydaştır. Yatırım veya herhangi bir
finansmana erişimi olmayan Suriyelilerin tarım, ayakkabılık ve tekstil sektörlerinde çalıştıkları görülmektedir.
UNHCR mesleki eğitimler ve atölyeler vesilesiyle mültecilere yetenek geliştirme programları uygularken aynı
zamanda Suriyelilere iş bulmak konusunda destek vermektedir.
Dünyanın en önemli uluslararası kurumlarından biri olan Birleşmiş Milletler, hem uluslararası bağlantıları hem
de devlet kurumlarıyla olan birebir çalışmaları sebebiyle bağlantıları kuvvetlendirme unsurunda mülteciler
bağlamında büyük önem arz etmektedir. Ayrıca, politika yapım süreçlerinde devletle işbirliği içerisinde
olduğu için mültecilerin girişimcilik aracılığıyla entegrasyonu sürecini de desteklemektedir.
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Tablo 4-8 UNHCR Gaziantep Etkinlik Analizi
Tespit

3

Doğrudan girişimcilerin tespitinde faaliyet göstermemektedir. Bununla birlikte geçici koruma
statüsündeki yabancılar arasında girişimci potansiyeline sahip yabancı yerleşiklerin tespit edilmesinde
kilit işleve sahiptir.

Eğitim

3

Gaziantep ilinde çoğunlukla meslek edindirme programları uygulamaktadır. Bununla birlikte
vatandaşlar ve geçici koruma statüsündeki yabancıların girişimciliğinin geliştirilmesine yönelik ortak
programlar geliştirilebilir.

Bağ. Güç.

4

Diğer uluslararası kuruluşlar, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile güçlü bağlantılara sahiptir.

Finansman

4

Yerel ekosistemdeki paydaşlar tarafından uygulanabilecek yabancılar ve vatandaşların birlikte
girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara finansman sağlayabilme potansiyeli
taşımaktadır.

Politika G.

5

Kamu kurumlarıyla olan çalışmaları sebebiyle politika geliştirme alanında etkin bir paydaştır.

Rol Model

2

UNHCR, bu unsurda düşük etkinlik seviyesinde gözükmektedir.

TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu(GGK):
TOBB GGK, TOBB bünyesinde faaliyet gösteren ve TOBB Yönetim Kurulu’nun alacağı kararlara ışık tutan,
genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan bir
kuruldur. TOBB GGK’nın Onursal Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu olup ve Başkanı Ali Sabancı’dır.
Gaziantep’te faaliyet gösteren TOBB kuruluşlarının farklı unsurlarda etki yarattığı, yerel girişimcilik
ekosisteminin gelişimine olumlu katkı sağladığı görülmektedir. Genç Girişimciler Kurulu, yerel girişimcilik
ekosistemi açısından gelecek vaad eden bir kurum olmakla birlikte, düzenlediği etkinliklerle girişimciliğin
kutlanmasını ve yerel ekosistemin gelişimini desteklemektedir. 2017 senesinde Casper Bilgisayar Yönetim
Kurulu Başkanı Gaziantepli Altan Aras Fakılı’yı ağırlayan GGK, başarılı girişimcilerle gençleri bir araya
getirmeye yönelik çalışmalar yürütmekte, Gaziantep’te yaratıcı ve yenilikçi girişimciliğin geliştirilmesi ve
girişimciliğin kutlanması için faaliyetler gerçekleştirmektedir.

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu (KGK):
Kadın Girişimciler Kurulu, kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ve girişimci fikirlerini hayata
geçirmelerinde destek sağlamak üzere kurulmuştur. 2008 yılından bu yana Gaziantep’teki yerel yapılanması
ile kadın girişimci potansiyelinin hem nicelik hem nitelik bakımından geliştirilmesi ve kadınların daha donanımlı
hale getirilmesi amacıyla politika belirlemede ve girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesinde
öncülük etmektedir.
Kadın Girişimciler Kurulu, Gaziantep’te kadın girişimciliğinin geliştirilmesine yönelik projeler
gerçekleştirmektedir. Kurul tarafından yürütülen Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi, geleneksel alanda
üretim faaliyeti yapan ev kadınlarını ve diğer girişimci kadınları tespit ederek ürettiklerini satarak ek gelir elde
etmelerine yönelik tasarlanmıştır.
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Tablo 4-9 GKG & KGK Etkinlik Analizi
Tespit

2

Yenilikçi ve yaratıcı girişimlerin tespitine yönelik GGK ve KGK içerisinde yapılandırılmış bir tespit
mekanizması bulunmamaktadır. Bununla birlikte KGK tarafından uygulanan projeler ile GGK
tarafından gerçekleştirilen buluşmalar girişimcilerin tespit etmeye yönelik sınırlı da olsa etkiye sahiptir.

Eğitim

2

Girişimciler Kurulları tarafından yürütülen düzenli bir girişimcilik eğitimi bulunmamaktadır.

Bağ. Güç.

4

TOBB bünyesinde kurulmaları ve güçlü iş dünyası networküne dahil olmaları nedeniyle bağlantıların
kuvvetlendirilmesinde etkin bir paydaş niteliği taşımaktadır.

Finansman

1

Girişimcilerin finansmana erişimine yönelik herhangi bir etkinlik bulunmamaktadır.

Politika G.

2

GGK, Gaziantep Ticaret Odası ile işbirliği içerisinde ekosistemin geliştirilmesine yönelik proje
çalışmaları bulunmaktadır.

Rol Model

3

GGK tarafından belirli dönemlerde iş planı yarışmaları organize edilmiş olmakla birlikte söz konusu
etkinlikler sürdürülebilir bir nitelik göstermemektedir.

Genç MÜSİAD:
Geleceğin işadamlarını ve MÜSİAD üyelerini yetiştirmek, onları hayata hazırlamak, MÜSIAD üyelerinin sahip
olduğu değerleri ve tecrübelerini gençlerle paylaşmak amacıyla 2002 yılında kurulmuştur. MÜSİAD
bünyesinde genç hareketi olarak çalışan, yurtiçi ve yurtdışında çalışmalarına hızla devam eden Genç
MÜSİAD, bugün dünya çapında 4250 üyesiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. 2002 yılında kurulan Genç
MÜSİAD bugün Türkiye'de 52, Yurtdışında 13 temsilcisi ile faaliyet göstermektedir
Ülke genelinde ve yurtdışında bulunan güçlü bağlantıları nedeniyle yerel ekosistemin gelişimine olumlu yönde
katkı sağlayabilecek, potansiyeli yüksek bir kuruluştur. Yurtiçi ve yurtdışı geniş bağlantılarıyla ve politika
yapım süreçlerinde de önemli rol oynayan MÜSİAD’ın bir alt kuruluşu olan Genç MÜSİAD, girişimcilik
ekosisteminin gelişmesi açısından önemli bir paydaştır. Ayrıca Genç MÜSİAD, 2018 Uluslararası Genç
İşadamları Kongresi ve Young Business Academy Eğitimleri’ni düzenlenmektedir.
Tablo 4-10 GENÇ MÜSİAD Etkinlik Analizi
Tespit

1

Girişimcilerin tespit edilmesine yönelik herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır.

Eğitim

2

Girişimciliği geliştirmeye yönelik dolaylı – Young Business Academy gibi – eğitim etkinlikleri
düzenlemektedir.

Bağ. Güç.

3

MÜSİAD ağının parçası olması nedeniyle iş dünyası ve girişimciler arasındaki bağlantıları
kuvvetlendirmede etkin bir paydaş özelliği göstermektedir.

Finansman

1

Bu alanda yerel ekosistem içerisinde bir çalışmaya rastlanmamıştır.

Politika G.

1

Girişimcilik politikasının
bulunmamaktadır.

Rol Model

1

Girişimciliğin kutlanması ve rol model oluşturmaya yönelik girişimcilik özelinde etkinlikler
bulunmamaktadır.

geliştirilmesine

yönelik

geçmişte

herhangi

bir

aktif

çalışması
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4.4.2. Üniversiteler, Teknoparklar ve Teknoloji Transfer Ofisleri
Girişimcilik ekosistemlerinin oluşumunda ve gelişiminde üniversitelerin rolü çok önemlidir. Üniversiteler,
sundukları dersler ve sağladıkları imkanlarla öğrencilerine girişimcilik kültürünü aşılarken, öğrencilerin
yenilikçi fikirlerini hayata geçirebilecekleri bir alan olma niteliğine de sahiptirler. Küresel ölçekte bakıldığında,
girişimciliğin uluslararası merkezi olan Silikon Vadisi’nin oluşumunda üniversitelerin kilit paydaşlar olduğu
görülmektedir. Ayrıca, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren teknoparklar ve teknoloji transfer ofisleri,
girişimcilere fikirlerini hayata geçirebilecekleri ve birbirleriyle tanışabilecekleri alanlar sundukları için yerel
girişimcilik ekosisteminin gelişmesi açısından çok değerlidirler.
Bu nedenle, aşağıdaki tabloda Gaziantep girişimcilik ekosisteminde faaliyet gösteren üniversiteler,
teknoparklar ve teknoloji transfer ofislerinin temel faaliyetleri gösterilmiştir. Daha sonrasında her paydaş altı
unsur bağlamında analiz edilmiştir.
Tablo 4-11 Gaziantep Girişimcilik Ekosisteminde Faaliyet Gösteren Üniversiteler, Teknoparklar ve Teknoloji Transfer
Ofisleri
Gaziantep
Faaliyetler

Üniversites
i

Eğitim

X

Gaziante
p
Teknopa
rk
X

Target
TTO

Hasan
Kalyoncu
Üniversites
i

KALİTTO

X

X

X

Tespit

X

Fon

X

Rol Model Haline Getirme
X

Proje

X

Ofis Desteği

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Ön Kuluçka Programı

X

X
X

Kuluçka Programı

X

Hızlandırma Programı

X
X

Sosyal Girişimcilik

X
X

Mentörlük

X
X

X

X

X

X

Muhasebe-Hukuk
Danışmanlığı
Uluslararası Bağlantılar

Üniversitesi

X

Bağlantıları Güçlendirme

Patentleme ve
Ticarileştirme

Sanko

X

X

X

Gaziantep’te bulunan üniversite, teknopark ve teknoloji transfer ofislerinin değerlendirilmesinde önce
Gaziantep Üniversitesi ve ekosistemi; sonra Hasan Kalyoncu Üniversitesi ekosistemi ele alınacaktır.
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Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Teknopark ve Target TTO:
Gaziantep Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi, öğretime 1973 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi`ne bağlı Makine Mühendisliği
Bölümü ile başlamıştır. 1987 yılında tüzel kişiliğini kazanmış olan bir devlet üniversitesidir. 44.000
öğrencisiyle Gaziantep’in en büyük üniversitesi olma özelliğine sahiptir.
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Teknopark ve Target TTO ile yakın işbirliği içerisinde çalışmaktadır.
Girişimcilik odağında yürütülen çalışmaların daha etkin olması için belirtilen üç kurumun yönetiminde
Gaziantep Üniversitesi belirleyici konumdadır.
Üniversite bünyesinde bulunan bölümler incelendiğinde mühendislik fakültesi bünyesinde bilgisayar
mühendisliği veya yazılım mühendisliği gibi teknolojik ve dijital girişimciliği destekler nitelikte bölümler
bulunmamaktadır. Bununla birlikte mühendislik kapsamında endüstri, tekstil, elektrik-elektronik ve makine
mühendisliği gibi diğer mühendislik alanlarının öğretim alanı içerisinde yer aldığı görülmektedir.
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Teknopark ve Target TTO ile yakın işbirliği içerisinde çalışmaktadır.
Üniversite 2018 yılında başarılı girişimleri tespit etme ve ödüllendirme amacıyla Target TTO ortaklığı ile ‘Proje
Pazarı’ etkinliği gerçekleştirmiştir.
Tablo 4-12 Gaziantep Üniversitesi Etkinlik Analizi
Tespit

2

Proje Pazarı etkinliği yenilikçi girişimlerin tespiti için önemli olmakla birlikte etkinlik mevcut Ar-Ge Proje
fikirlerine yönelik olarak tasarlanmıştır. Üniversite bünyesinde öğrencileri hedef alan ve potansiyel
girişimcileri tespit etmeye yönelik bir mekanizma bulunmamaktadır.

Eğitim

3

Girişimcilik alanında doğrudan bir uzmanlık programı(doktora / yüksek lisans..vb) bulunmamakla
birlikte mühendislik fakültesi bünyesinde nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye yönelik lisans programları
bulunmaktadır.

Bağ. Güç.

3

Bu unsurda orta düzey etkiye sahip olduğu görülmektedir.

Finansman

1

Girişimcilerin finansmana erişimine yönelik herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır.

Politika G.

1

Politika geliştirme alanında büyük bir etki potansiyeline sahip olmakla birlikte bu alan üzerinde şimdiye
kadar yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır.

Rol Model

2

Proje Pazarı etkinliği ile girişimciliğin geliştirilmesi ve girişimcilik algısının iyileştirilmesine yönelik
faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Gaziantep Teknopark ve Target TTO
Kurduğu ve desteklediği şirketlerle ileri teknolojilerin yaratılması, geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için
Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuştur. 163.000 metrekare faaliyet alanı ve 9000 metrekare
kapalı alanı bulunan 4 blok halinde faaliyet göstermektedir.
Gaziantep Teknopark girişimcilerine gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti, damga vergisi istisnası ve personel
ücretlerindeki muafiyetler gibi birçok istisna ve muafiyet olanağı sağlamaktadır. Gaziantep Teknopark
kümelenme sistematiğine göre kurgulanmış bir yapı olarak birçok fiziki alanla girişimcilere hizmet
vermektedir.
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Şekil 4-13 Gaziantep Teknopark Girişimci Yüzdeleri

Kaynak: Gaziantep Teknopark Web Sitesi İstatistikleri kullanılarak oluşturulmuştur.
Gaziantep Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren girişimlerin neredeyse yarısını yazılım firmaları
oluşturmaktadır. Bunu 24,4% ile donanım firmaları ve 20,9% ile spin-off kuruluşlar takip etmektedir. Ayrıca,
sayıları çok az olmakla birlikte biyoteknoloji firmaları ve kuluçka girişimcileri de teknoparkta faaliyet
göstermektedir. Özellikle Gaziantep Üniversitesi bünyesinde bilgisayar ve yazılım mühendisliği gibi
bölümlerin olmamasına karşın Teknopark bünyesinde bulunan işletmelerin yarıya yakının yazılım üzerine
faaliyet gösteriyor olması dikkat çekicidir.
Target Teknoloji Transfer Ofisi, 2013 yılında ‘Teknoloji Transferinde Tam İsabet’ sloganıyla kurulan
Gaziantep Üniversitesi’nin Teknoloji Transfer Ofisi’dir. Target TTO’nun temel hedefi, teknolojinin ve bilimin
getirdiği yenilikleri üniversite, endüstri, sanayi, toplum sürdürülebilir işbirliği için seferber ederek, bilim ve
uygulamalı inovasyon arasında köprü/arayüz hizmeti vermektir.
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Tablo 4-13 Target Teknoloji Ofisi Birimleri
Araştırma
Destek Üniversite Sanayi Fikri ve Sınai Haklar Girişimcilik Birimi
Projeleri Birimi
İşbirliği Birimi
Yönetim Birimimi

Teknoloji konseptleri
ve bilimsel çıktılarının
gerçekleşmesi için
kapsam, zaman ve
kaynakların
planlanması,
projelendirilmesi ve
ulusal ve uluslararası
Birim
fon kuruluşlarına
Fonksiyonu
başvuru süreçlerinde
bilgilendirme, destek
ve danışmanlık
hizmetleri
vermektedir.

Üniversite ve
endüstri işbirliği
içerisinde yürütülen
kontratlı veya
kamu destekli ArGe, Teknoloji
Geliştirme,
Bilgi/Know-how
Transferi’ne yönelik
eşleştirme-takım
oluşturma, proje
teklifi geliştirme,
sözleşme yönetimi,
bütçe yönetimi
hizmetleri
vermektedir.

Akademisyen,
Mucit ve Teknolojik
Geliştiren
KOBİ’lerin
çalışmaların
Teknolojik ve
bilimsel çıktıların
Fikri ve Sınai
Mülkiyet Haklarının
tescil ve
Ticarileştirme
süreçlerinin
yönetimi hizmetleri
vermektedir.

Teknolojik bir İş
Fikrine sahip birey
ve takımlara
yönelik düzenlediği
Ön-kuluçka,
hızlandırma ve
kuluçka,
programlarıyla İş
Kurma ve Büyütme
konularında,
eğitim, atölye
çalışmaları, iş
planı/iş modeli
danışmanlığı,
mentörlük
hizmetlerini
vermektedir.

Eğitim ve Halkla
İlişkiler Birimi

Target destekleri
hakkında kurum ve
bireylerin ulaşmak
için kurumsal
iletişim, eğitim,
proje pazarı
düzenleme
süreçlerini
yürütmektedir.

Kaynak: Target TTO Web Sitesi
Target TTO Tübitak 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı’nın Gaziantep ilindeki uygulayıcı
kuruluşlarından birisidir. Bigg Enteggre programı ile Target TTO girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş
fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için,
fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi
ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri ortaya çıkarılmasını
desteklemektedir. Program kapsamında girişimcilere TÜBİTAk kaynaklı finansmana erişim imkanı
sağlamanın yanında iş modeli oluşturma, iş modeli doğrulama ve mentorluk destekleri ile önemlibir kuluçka
ve hızlandırma hizmeti verilmektedir. Ayrıca Target TTO iş fikirlerini geliştirme sürecinde girişimcilere 500
TL’lik Mikro Grant adında sınırlı bir fon imkanı da yaratmaktadır.
Teknopark ve TTO bağlantıların kuvvetlendirilmesi açısından önemli paydaşlardır. Mentor, girişimci ve
yatırımcı buluşturma etkinlikleri gerçekleştirmektedirler. Gaziantep dışı ağlarla iletişim halinde olan Teknopark
ve TTO, iç uzman havuzu, mentorları ve çevre illerden akademisyenleri ile yerel ekosistem açısından güçlü
olarak nitelendirilebilecek bir paydaş özelliği taşımaktadır.
Buna ilave olarak Gaziantep Teknopark tarafından 2015-2017 yılları arasında INNOGROW ‘İstihdam
Edilebilirliğin Arttırılması, Yeni Girişimler ve Ekonomik Büyüme için İnovatif Girişimcilik Projesi” yürütülmüştür.
Program kapsamında İnovatif Girişimcilik Zirvesi düzenlenmiştir. Yerel girişimcilik ekosisteminin gelişmesi ve
girişimcilik kültürünün Gaziantep’te içselleştirilmesi açısından önem arz etmektedir.
AB IPA kapsamında “Gaziantep Teknopark’ın Araştırma ve Teknolojik Altyapısının Geliştirilmesi “projesi
gerçekleştirilmiştir. Projenin ana hedefi, Gaziantep’te faaliyet gösteren KOBİ’lerin desteklenerek
geliştirilmesini sağlamaktır. Projenin ana başlıkları Hedef, Amaç ve Başarı Hikayeleri şeklindedir. Rol Model
Haline Getirme unsuru bağlamında büyük önem taşıyan başarı hikayeleri bileşeni incelendiğinde üç temel
bileşen altında faaliyetlerin yürütüldüğü görülmektedir.
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Tablo 4-14 AB IPA- Başarı Hikayeleri Bileşenleri

Bileşen-1: İnovasyon ve Teknoloji Transfer Merkezinin Kurulumu
•
•
•

Gaziantep’te ki teknoloji tabanlı firmalara envanteri hazırlanması,
Online anket yapılması ve sonucun rapor olarak hazırlanması,
Gaziantep;’te yer alan teknoloji tabanlı sektörlere tanı çalışmalarının yapılması ve raporlanması.

Bileşen-2: İnovasyon ve Teknoloji Transfer Merkezi ve KOBİ’ler için Kapasite Arttırma ve Farkındalık Yaratma
Kapsamında Yapılan Faaliyetler
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Teknopark Yol Haritası ve Stratejik Planı hazırlanmıştır.
Proje web sayfası oluşturuldu, Gaziantep Teknopark web portalı üzerine Danışma Masası kurulmuştur.
Teknopark ve proje etkinlikleriyle ilgili broşür ve 20 dakikalık DVD filmi hazırlanmış ve yayınlanmıştır.
Teknopark ve TTO çalışanları için 28 farklı eğitim düzenlemiştir.
Türkiye ve dünyadaki en iyi uygulamaları yerinde görmek ve tanımak için Ankara, İstanbul, Belçika,
Almanya ve İspanya’ya çalışma ziyaretleri düzenlenmiştir.
Sektörel ihtiyaçların belirlenmesi için 8 farklı sektör (halı, gıda, makine, tekstil, plastik, kimya ve deri,
mentörler ve ikinci nesil firma sahipler) için iş fikri geliştirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılara
bölgede faaliyet gösteren 157 firma ve 274 katılımcı dahil olmuştur.
İş planı geliştirme, hibe başvuruları ve proje geliştirme konularında Teknopark girişimci firmalarına ve
Gaziantep KOBİ’lerine toplam 82 danışmanlık hizmeti verilmiştir.
Girişimciler, potansiyel girişimciler ve öğrencilerin katılımcı olduğu toplam 1.122 kişiye 44 farklı eğitim
düzenlenmiş ve 19 firmaya proje başvurusu hazırlama konusunda danışmanlık hizmeti verilmiştir.
Bölgede yer alan paydaşlarla birlikte Bölgesel İnovasyon Ekosistemini geliştirmek için 3 Teknoloji
Platformu Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Bölgesel Girişimcilik Günleri ve ve Bölgesel İnovasyon Günleri etkinlikleri düzenlenmiş, toplamda 1800
kişi 4 günlük Konferans/Çalıştaylara katılmıştır.

Bileşen-3: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı için Danışmanlık Hizmeti
•
•
•
•

AR-GE ve İnovasyon Genel Durum Raporu Oluşturulmuştur.
450 katılımcı ile 6 eğitim gerçekleştirilmiştir.
2 Ulusal ve 1 Uluslararası çalışma gezisi düzenlemiştir (İsviçre ve İspanya)
Ankara’da 5 günlük çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Kaynak: Gaziantep Teknopark Broşürü
Proje sonuçları değerlendirildiğine projenin yerel girişimcilik ekosistemi içerisinde bulunan unsurların
güçlendirilmesine ve dolayısıyla Gaziantep girişimcilik ekosisteminin olgunlaşmasında çok önemli katkılar
sağladığı görülmektedir. Özellikle Bileşen-2 kapsamında iletişim araçlarının etkin bir biçimde kullanıldığı, farklı
paydaşların ve önemli sayıda katılımcının bir araya getirildiği, eğitimlerin ve etkinliklerin düzenlendiği, ve
uluslararası girişimcilik ekosistemlerinin de çalışmalara dahil edilerek, Gaziantep girişimcilik ekosistemini
geliştirmeye yönelik son yıllarda yerel düzeyde uygulanan en kapsamlı proje olduğu görülmektedir.
Aşağıdaki değerlendirme tablosu Target TTO ve Gaziantep Teknopark faaliyetleri bir bütün olarak
değerlendirilerek oluşturulmuştur.
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Tablo 4-15 Target TTO ve Gaziantep Teknopark Etkinlik Analizi
Tespit

4

Bigg Enteggre Programı’nın uygulanması nedeniyle Gaziantep ilinde yenilikçi girişimlerin tespit
edilmesinde en etkin paydaşlar arasında yer almaktadır.

Eğitim

5

Bigg Entegre programı ve daha önceki projeler kapsamında nitelikli girişimcilik eğitim müfredat ve alt
yapısı bulunmakta; girişimcilik eğitimleri sistematik ve düzenli olarak yürütülmektedir.

Bağ. Güç.

3

Target TTO ve Teknopar bünyesinde mentor havuzu bulunmaktadır. Bununla birlikte kamu
finansman olanakları haricinde girişimciler ile yatırımcıları bir araya getirilmesine yönelik faaliyetler
sınırlı sayıda ve sistematik değildir.

Finansman

4

Başta TÜBİTAK ve KOSGEB olmak üzere kamu finansman olanaklarına erişimi girişimciler için
kolaylaştırmaktadır.

Politika G.

1

Kurumun bu alanda herhangi bir etkinliğine rastlanmamıştır.

Rol Model

3

Teknopark ve TTO destekleri ile rol model oluşturma potansiyeline sahip girişimlere ev sahipliği
yapılmaktadır.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, KALİTTO ve STARCAMP Kuluçka Merkezi:
Hasan Kalyoncu Üniversitesi:
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep’te, eğitim, araştırma ve yenilik odaklı bir üniversite olmak amacıyla
kurulmuştur. Geniş bir altyapıya ve teknik imkanlara sahip olan üniversitenin 260 öğretim elemanı, 150 idari
personel, 7500 lisans ve 1500 lisansüstü olmak üzere 9000 öğrencisi bulunmaktadır.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2010 yılında eğitim vermeye başlamasına rağmen, girişimcilik alanında yerel
ekosistem içerisinde önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Üniversite bünyesinde girişimciliğin
özendirilmesine yönelik etkinlikler düzenlenmektedir. Etkinlik ve yarışmaların gerçekleştirilmesi, oldukça yeni
bir üniversite olan Hasan Kalyoncu’nun gelişme potansiyelini ortaya koymaktadır.
Ders müfredatı sebebiyle eğitim unsurunda yerel girişimcilik ekosisteminde diğer eğitim kurumlarından
ayrışan bir paydaştır. Üniversitenin İşletme bölümünde Kadın Girişimciliği (İŞL 206), Girişimcilik ve Liderlik
(İŞL 002) ve Küresel Girişimcilik (İŞL 403) dersleri verilmekte ve girişimcilik kültürünün eğitim yoluyla gençlere
aktarılması sağlanmaktadır. Buna ek olarak, bilgisayar mühendisliği bölümünde, küresel girişimcilik
uygulamalarını kapsayan Mobil Uygulama, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Madenciliği dersleri
verilmektedir. Ayrıca, KOSGEB girişimcilik eğitimi ders olarak verilmektedir. Toplumsal Duyarlılık Projeleri
(TDP 101 ve TDP 102) kapsamında da sosyal girişimciliğe de değinilmektedir.
Amerika’nın San Francisco şehrinde bulunan Palo Alto’daki yerli kuluçka merkezi STARCAMP’in ana
paydaşlarından biri olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi, başarılı girişimcileri Silikon Vadisi’ne gönderilmesini
destekleyerek Türkiye ile küresel girişimcilik ekosistemleri arasında köprü kurmaktadır. Bu bağlamda ele
alındığında HKÜ, bağlantıları kuvvetlendirme unsurunda etkin ve kilit bir paydaş olarak görünmektedir.

64

idema | GTO 2018

Tablo 4-16 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Etkinlik Analizi
Tespit

3

Örgün eğitim müfredatı ve uzmanlık programları yenilikçi girişimlerin tespiti için önemli bir fırsat
sunmaktadır.

Eğitim

5

Müfredatta girişimciliğe dair detaylı programlar / desrl olması sebebiyle etkin görülmektedir. Bu eğitim
içeriklerinin üniversite dışı bireylere açılmasıyla etki düzeyinin genişletilmesi mümkün görünmektedir.

Bağ. Güç.

5

Starcamp Kuluçka Merkezi programının ortağı olması nedeniyle başta İstanbul olmak üzere
uluslararası girişimcilik ağlarına erişim imkanı sunmaktadır.

Finansman

1

Üniversite tarafından oluşturulan ya da kamu finansman olanakları haricinde girişimcilere özgü olarak
tasarlanan finansa erişim mekanizmaları bulunmamaktadır.

Politika G.

1

Mevcut çalışmaları kapsamında doğrudan girişimcilik politikasının geliştirilmesine yönelik herhangibir
faaliyeti bulunmamaktadır.

Rol Model

3

Üniversitede girişimcilik yarışmaları ve her sene başarılı girişimcilerin davet edilerek girişimciliğin
özendirilmesine yönelik faaliyetleri bulunmaktadır.

KALITTO & Starcamp Kuluçka Merkezi:
Hasan Kalyoncu Üniversitesi bünyesinde teknoloji transfer ofisi olarak faaliyet gösteren KALİTTO; öğrenci
ve akademisyenlerin iş fikirlerinin ticarileşmesi, üniversite-sanayi işbirliği kurulması, ulusal ve uluslararası
desteklerin bölgeye çekilmesi ve fikri sınaî mülkiyet haklarının geliştirilmesi alanlarında paydaşlarına
bilgilendirme, rehberlik ve uygulama faaliyetleri gerçekleştirmektedir.
Tablo 4-17 KALİTTO Modülleri

Modüller

Modül İçerikleri

Modül 1

•
•
•

Bilgilendirme ve eğitim
Bilgi, yenilik ve teknoloji transferi
Sektörel Araştırmalar

Modül 2

•
•
•

Ulusal ve uluslararası destek programlarına erişim
Bilimsel ve teknik organizasyonlar
Proje, planlama ve yönetim danışmanlığı

Modül 3

•
•
•

AR-GE projeleri geliştirme ve yönetme
Kaynak ve risk sermayesi temini
Ürün ve süreç iyileştirme

Modül 4

•
•
•

Fikri sınai mülkiyet danışmanlığı
FSMH Süreç takibi
Patentlerin ticarileştirilmesi

Modül 5

•
•
•

Akademik kökenli firma kurulumu
Öğrenci girişimleri
Şirket kurulumu ve yönetim desteği
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KALİTTO bünyesinde sürekli devam eden hızlandırma programı yürütülmektedir. Kurum bünyesinde mentor
ve danışman havuzu bulunmaktadır. Ayrıca, başarılı girişimcileri uluslararası bağlantıları sayesinde
Amerika’da Palo Alto şehrinde bulunan STARCAMP Kuluçka Merkezi’ne gönderilmesini desteklemekte ve
yerel ekosistemde uluslararası bağlantılara sahip olması açısından ayrışmaktadır.
STARCAMP, ülkemizdeki beş üniversitenin konsorsiyumu (Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi) ile
KOSGEB'in desteği ile Silikon Vadisi olarak adlandırılan Palo Alto'da kurulan il girişimcilik merkezidir. Merkez
dünya girişim sermayesi merkezi olan Sand Hill Road ve Stanford Üniversitesi'ne yakın bir lokasyonda
konumlanmıştır.
STARCAMP kapılarını her segmentten başvuranlara açmaktadır. Büyük ve orta ölçekli şirketler, başlangıç
şirketleri ve girişimci üniversite öğrencileri kendi ihtiyaçlarına göre uyarlanmış programlara katılma fırsatı
bulmaktadır. Starcamp’in ana paydaşlarından biri olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi yerelde başarılı olan
girişimleri Silikon Vadisi’ne göndererek uluslararası girişimcilik ekosistemleri ile ilişki kurmasına, küresel
girişimcilik örneklerini yerinde görerek deneyim kazanmalarına ve merkez bünyesindeki ofisleri kullanarak
yabancı girişimcilerle ve yatırımcılarla buluşmalarına imkan tanımaktadır.
KALITTO ve STARCAMP Kuluçka Merkezi, işbirliği içerisinde oldukları ve yerel girişimcilik ekosistemi için
birlikte değer ürettikleri için aynı tabloda değerlendirilmiştir.
Tablo 4-18 KALITTO ve STARCAMP Kuluçka Merkezi Etkinlik Analizi
Tespit

3

KALİTTO bünyesinde sürekli devam eden eğitim programları bulunmaktadır. Söz konusu eğitim
programları dönemler halinde işleyen bir yapıya sahip olmayıp girişimcilerin tespitine yönelik sınırlı
etkiye sahiptir.

Eğitim

3

Teknoloji Transfer Ofisi işlevleri kapsamında beş ana modülde eğitim programları uygulanmaktadır.

Bağ. Güç.

5

Uluslararası bağlantıları sebebiyle KALITTO ve STARCAMP, bağlantıları güçlendirme unsurunda
Gaziantep’in en etkin paydaşları arasında yer almaktadır.

Fon

2

Hasan Kalyoncu Üniversite’nin kuruluşu olan KALİTTO’da modül 3 kapsamında kaynak ve risk
sermayesi temini sağlanmaktadır. Ayrıca, KOSGEB seçilen girişimlere maddi destek sağlayarak
STARCAMP’e göndermektedir.

Politika G.

1

Girişimcilik politikasının geliştirilmesi alanında doğrudan faaliyet göstermemektedir.

Rol Model

4

Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen girişimcilik yarışmaları ve Amerika’ya gönderilen başarılı
girişimlerin olması nedeniyle girişimciliğin özendirilmesi unsurunda etkin paydaşlar olarak
gözükmektedir. STARCAMP Kuluçka Merkezi sosyal medya hesapları üzerinden başarılı Türk
girişimcileri de paylaşmaktadır.

Sanko Üniversitesi:
Sanko Üniversitesi, 2013 yılında Gaziantep'te eğitime başlamış olan bir vakıf üniversitesidir. Üniversite, Tıp
ve Sağlık Bilimleri fakülteleri bünyesinde eğitim sunan Türkiye'deki ilk tematik üniversite özelliğini
taşımaktadır. Sağlık alanında uzmanlaşmış olan üniversite, farklılaştığı bu alanda girişimcilik ekosistemine
katkı sunma potansiyeline sahiptir.
Sanko Üniversitesi bünyesinde teknopark ve teknoloji transfer ofisi gibi yapılanmaların bulunmaması ve aynı
zamanda üniversitenin tıp ve sağlık özelinde kurgulanmış olması nedeniyle, kurum için ekosistemunsurları
temelinde değerlendirme gerçekleştirilmemiştir.
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4.4.3. Yatırımcılar
Startups.watch tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin girişimcilik ekosistemi analizlerine göre Türkiye, 36
Avrupa ülkesi arasındaki yatırım tutarı bakımından 18. sırada, ancak kişi başına düşen yatırım miktarı olarak
27. sırada yer almaktadır. Türkiye’de gerçekleştirilen kişi başına yatırımın çok düşük olduğu ve bu nedenle
hem yeni girişimlerinin sayısının hem de yatırım sayısının artması gerektiği ifade edilmektedir.
2017 itibariyle kişi başı yatırım miktarı Türkiye’de 0.46 USD, komşumuz Yunanistan’da 1.37 USD ve bir
Doğu Avrupa ülkesi olan Romanya’da 1,63 USD seviyesindedir. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla bakımından
ekonomik hacmi Türkiye’nin dörtte birinden daha düşük olan Romanya’nın kişi başı yatırım rakamlarında
Türkiye’nin ilerisinde olması düşündürücüdür. Startups.watch 2017 yatırım değerlendirmesinde, kişi başına
düşen yatırımların arttırılması için rol modellerin çıkartılması ve başarı hikayelerinin artırılması gerekliliği
vurgulanmaktadır.
Türkiye genelinde girişimlere finansman temini açısından geri kalmışlık, Gaziantep ilinde de görülmektedir.
Gaziantep’te girişimcilik ile ilgili kurumların yetkilileri ile birebir olarak gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış
görüşmelerin ve kurum liderlerinin katılım gösterdiği odak grup paydaş toplantılarının neticesinde yerel
girişimcilik ekosistemdeki girişimcilere fon sağlayacak yatırımcı potansiyelinin bulunduğu ancak yerleşik olan
geleneksel ticaret anlayışının bu potansiyeli engellediği görülmektedir. Gaziantep’te aile şirketlerinin yaygın
olması, girişimcilik kültürünün içselleştirilmiş olmaması ve yenilikçi girişimlerin çıkmaması, yatırımcı ağlarının
oluşması ve yerel girişimcilik ekosistemine finansman sağlanması açısından sorun teşkil etmektedir. Bunun
bir sonucu olarak girişimciler işlerini geliştirmek için gerekli finansmanı bulamazken, rol modellerin çıkması
ve başarı hikayelerinin oluşması da engellenmektedir.
Diğer önemli bir nokta ise Gaziantep’te bulunan büyük şirketlerin potansiyel birer erken müşteri (early
customer) olmaları olasılığıdır. Başarılı girişimcilerin yerel ekosistem içerisinde büyük şirketlerin desteğini
alarak gelecek hedeflerine ulaşması, Gaziantep’te bulunan ve ulusal çapta faaliyet gösteren şirketlerin
yatırım fonu oluşturarak hem yerel girişimcilik ekosisteminin gelişimini desteklemesi hem de girişimcilik
kültürünü içselleştirmesi büyük önem arz etmektedir. Bu noktada, Gaziantepli potansiyel yatırımcıların
girişimlere bakış açısının değişmesi ve farklı perspektiften bakmaları gerekmektedir. Yapılan birebir
görüşmelerde Gaziantep’in en büyük şirketlerinden bir olan SANKO Holding’in SANKONLİNE adında bir
risk sermayesi fonu olduğu, bu fonun 500 Startups isimli yatırım şirketiyle işbirliği içerisinde İstanbul’da erken
aşama yatırımlar yapmakta olduğu ancak Gaziantep’te yatırım faaliyetleri yürütmediği görülmüştür. Bu
nedenle, paydaşlar arasındaki diyalog seviyesinin geliştirilerek, güven seviyesinin artırılması ve özel sektörde
faaliyet gösteren şirketlerin kendilerince kabul edilebilir seviyede risk alması ve girişimcilik ekosistemine
katılım ve katkılarının artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Tablo 4-19 Diffusion Capital Partners’tan yatırım alan Gaziantep’li Girişimciler

Girişimci Adı- Soyadı

Yatırım Aldığı Sektör

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Yılmaz

Kimya

Prof. Dr. Ahmet Kaya

Gıda

Arş. Gör. Aykut Önder Barazi

Gıda

Yaklaşık Bütçe

Bilinmemektedir.

Yerel ve ulusal düzeyde gerçekleştirilen saha görüşmelerinde üç Gaziantepli girişimcinin erkan aşama girişim
sermayesi fonu niteliği taşıyan İstanbul merkezli yatırım şirketi Diffusion Capital Partners’tan (DCP) küçük
ölçekli yatırım desteği aldıkları belirtilmiştir.
Gaziantep girişimcilik ekosistemi değerlendirildiğinde yatırım ve finansman ayağı yerel ekosistemin
geliştirilmesi gereken en öncelikli alanı niteliği taşımaktadır. Yerel düzeyde girişimcilerin yatırımcılar ile
buluşabilecekleri etkinlik sayısı yok denecek kadar az; yerel iş dünyasının yeni nesil yatırım araçları arasında
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yer alan melek yatırım, erken aşama girişim sermayesi fonu gibi araçlar konusunda farkındalık ve bilinç
düzeyi oldukça düşüktür.

4.4.4. Kamu Kurumları
Kamu kurumlarının her aşamada farklı seviyedeki girişimleri desteklemeye yönelik finansman kaynağı
mevcuttur. Fon olanakları açısından bakıldığında KOSGEB ve TÜBİTAK’ın farklı aşamadaki girişimlere en
çok finansman olanağını sunan kurumlar olduğu görülmektedir. Aşağıdaki tablo girişim seviyelerine göre
kamu kurumları tarafından sunulan finansman olanaklarını göstermektedir.
Tablo 4-20 Aşamalara Göre Sınıflandırılmış Kamu Finansman Kaynakları
Kurum

Kuruluş Aşaması
Girişimcilik Destek
Programı:

KOSGEB

-Hibe:50.000 TL
-Geri Ödemeli:
100.000 TL

TÜBİTAK

Endüstriyel Uygulama
Destek Programı
-818.000 TL’ye kadar
(%75 oranında destek)

Yenilik ve Girişimcilik
Alanlarında Kapasite
Artırılmasına Yönelik
Destek Programı:

TEYDEB TÜBİTAK
1507 KOBİ Ar-Ge
Başlangıç Destek
Programı :

-Geri Ödemesiz:
150.000 TL

-Hibe: 500.000 TL
(%75 oranında destek)
Teknoloji Geliştirme
Projeleri Desteği,
Ticarileştirme Projeleri
Desteği:
Geri Ödemeli:1.000.000
USD

TTGV

Sosyal Yardım
ve Dayanışma
Vakfı

Büyüme Aşaması

Gelir Getirici Proje
Destekleri
Geri Ödemeli Hibe:
15.000 TL

Kalkınma Ajansı -

-

İleri Aşama

Diğer/Vergi Muafiyeti

AR-GE ve İnovasyon
Destek Programı
-1.500.000 TL’ye kadar

-

Sanayi Tezleri Programı

İleri Teknoloji Projeleri
Desteği (İTEP)
-Geri Ödemeli:
3.000.000 USD

-

-Güdümlü Proje
Mali Destek Programları Mali Destek Programları Destekleri
-Faizsiz Kredi Desteği

Ekonomi
Bakanlığı

-

-

-

-Yatırım Teşvik Sistemi

Girişimcilik ekosisteminde kamu kurumlarının temel rolü, yaratıcı ve yenilikçi girişimciliğin gelişmesini
sağlayacak uygun ortamın oluşturulmasını sağlamaktır. Bu kapsamda kamu kurumları çeşitli yasal
düzenlemeler ile girişimciliğin özendirilmesi, farklı seviyelerdeki girişimlerin finansman ihtiyaçlarının
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giderilmesine yönelik yatırımların teşvik edilmesi ve kamu-sivil-özel sektör ortaklığında ihtiyaç duyulan
organizasyon ve yapıların oluşturulmasını sağlayarak ekosistemin gelişimine katkı sağlayabilirler.
Gaziantep için kamu kurumlarının ekosistem içerisindeki rolüne ilişkin yapılan bu analizde diğer paydaşların
aksine her bir kamu kurumunun 6 + 6 Girişimcilik Ekosistem Modeli çerçevesindeki her bir unsura ilişkin
değerlendirme, ilgili kurumların merkezin taşra teşkilatı olması nedeniyle gerçekleştirilmeyecektir. Bununla
birlikte İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Büyükşehir Belediyesi gibi yerinden yönetim kuruluşlarının rolüne ilişkin
değerlendirmelere yer verilecektir.
Büyükşehir Belediyesi ve Diğer Belediyeler:
Yerinden yönetim kuruluşu niteliğinde olan belediyelerin girişimcilik ekosistemini geliştirmeye yönelik
faaliyetleri, girişimcilik kültürünün oluşması ve benimsenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle
büyükşehir belediyesi ve belediyeler tarafından gerçekleştirilecek ve kamu kullanımına açık olarak
tasarlanacak alt yapılar, girişimcilik kültürünün tabana yayılmasında büyük bir rol oynamaktadır.
Ülkemizde bu alanda en aktif faaliyet gösteren iller arasında İstanbul yer almaktadır. İstanbul Kalkınma Ajansı
tarafından desteklenen bir dizi proje ile başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere pek çok ilçe
belediyesi girişimcilere yönelik kuluçka merkezi, ortak çalışma alanı, Living Lab46 atölye gibi alt yapıların
yanında kuluçka ve hızlandırma programları eğitimleri gibi girişimcilerin ihtiyaç duydukları hizmetlere yönelik
projeler yürütmüştür.
Gaziantep ekosistemi açısından bakıldığında başta Büyükşehir olmak üzere diğer ilçe belediyelerinin
girişimcilik ve girişimciliğin geliştirilmesine yönelik proje ve çalışmalara ilgi düzeyinin artmakta olduğu
gözlenmektedir. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarafından KOSGEB ile işbirliği içinde uygulamalı girişimcilik
eğitim programları düzenlenmekte; GASMEK (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim
Kursları) kapsamında mesleki eğitim programlarına ek olarak genel girişimcilik eğitimleri düzenlenmektedir.
Ayrıca büyükşehir belediyesinin kadın girişimciliğini geliştirmeye yönelik kadın iş geliştirme merkezi kurmaya
yönelik hazırlık çalışmaları gerçekleştirildiği öğrenilmiştir.
Gaziantep ekosistemi içerisinde belediyelerin girişimciliğe yönelik faaliyetleri değerlendirildiğinde söz konusu
faaliyetlerin başlangıç aşamasında olduğu ve uygulanan eğitim ve mekânsal destek araçlarının yeni nesil
girişimci destek yaklaşımından uzak olduğu görülmektedir. Bu nedenle ekosistem içerisinde yerel
yönetimlerin girişimcilik alanında gerçekleştirebilecekleri proje ve çalışmalar konusunda farkındalık ve bilinç
artırmaya dönük faaliyetlere ihtiyaç duyulmaktadır.
İpekyolu Kalkınma Ajansı:
Yerel ve bölgesel kalkınmaya yönelik bölgelerin içsel büyüme potansiyelinin harekete geçirilmesi ve bölgesel
gelişmişlik farklarının azaltılması kalkınma ajanslarının temel amaçları arasında yer almaktadır. Kalkınma
ajanslarının çok ortaklı paydaş yapısı nedeniyle girişimcilik kültürünün bölge içerisinde yaygınlaştırılması ve
girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi için kilit aktörlerden birisi de kalkınma ajanslarıdır.
İpekyolu Kalkınma Ajansı 2018 yılı Çalışma Programı’nda bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin
geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına destek sağlanacağını vurgulamaktadır. Bu kapsamda
10 adet fizibilite çalışmasının geliştirilmesi ve fizibilitesi hazırlanan en az üç projenin uygulamaya geçirilmesi
hedeflenmektedir.
İpekyolu Kalkınma Ajansı, ekosistem geliştirmeye yönelik politika ve strateji oluşturma başta olmak üzere
girişimcilik alanında çalışan kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve diyalog ortamının geliştirilmesi ve yerel
ekosistemin ihtiyaçları doğrultusunda altyapı ve projelerin hayata geçirilmesinde aktif sorumluluk
üstlenmektedir. Bununla birlikte ajansın Gaziantep girişimcilik ekosisteminin ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki
girişimcilik ekosistemleri ile ilişkilerinin ve işbirliğinin geliştirilmesinde daha aktif rol alması beklenmektedir.
İstanbul’da gerçekleştirilen Living Lab uygulamaları için, İstanbul Living Lab Deneyim Merkezi ve Başakşehir Living Lab projeleri örnek olarak
gösterilebilir.

46

69

idema | GTO 2018

4.4.5. Şirketler
Gaziantep’te özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerin büyük çoğunluğunu aile şirketleri oluşturmakla
birlikte, İnsan Kaynağı bölümünde ifade edildiği üzere Gaziantep, Fortune ilk 500 şirket içerisinde 16, ISO
500 sıralamasında 24 adet şirket ile Türkiye’nin üst sıralarında yer almaktadır. Büyük ölçekli şirketler
çoğunlukla gıda, plastik, tarım ürünleri ve tekstil gibi düşük ve orta-düşük teknoloji yoğun sektörlerde yer
almaktadır.
Büyük ölçekli şirketler bir bölgedeki girişimciliğin ve yenilikçiliğin geliştirilmesi için büyük bir potansiyel teşkil
etmektedir. Mevcut değer zincirleri içerisinde ar-ge ve inovasyona yönelik ihtiyaçlarını tespit ederek söz
konusu ihtiyaçları erken aşama girişimler yoluyla giderilmesi bir yandan bölgedeki girişimcilik aktivitesini
geliştirirken diğer yandan işletme içi ar-ge ve yenilik çalışmalarına katkı sağlayacaktır. Özellikle günümüzde
uluslararası alanda faaliyet gösteren yenilikçi işletmelerin büyük bir bölümü belirli ar-ge ve inovasyon
faaliyetlerini yenilikçi girişimlere yapmış oldukları yatırımlar yoluyla içselleştirmeye dönük bir rekabet startejisi
izlemektedir.
Araştırma kapsamıda gerçekleştirilen paydaş görüşmeleri ve birebir görüşmeler neticesinde Gaziantep’te
işletmelerde ikinci ve üçüncü kuşağın çoğunlukla yurt dışında eğitim aldıkları, yabancı dil bildikleri ve karar
alıcı konuma gelmeye başladıkları ifade edilmiştir. Bu durum girişimcilik ekosistemine özel sektör
kuruluşlarının katılımı için önemli bir fırsat penceresi sunmaktadır.

4.4.6. Yerel Medya
Araştırma kapsamında gerçekleştirilen toplantı ve görüşmelerde girişimcilik konusunun yerel medyanın
gündeminin uzağında olduğu; mevcut yazılı ve görsel medya organlarının bölgede girişimcilik ile ilgili
gelişmeleri ve faaliyetleri yakından takip etmediği belirtilmiştir.
Gaziantep girişimcilik ekosisteminde girişimciliğin kutlanması ve girişimciliğin alternatif bir kariyer olarak
algılanmasına yönelik faaliyet gösteren belirli bir medya aktörü bulunmamaktadır. Ekosistemin daha etkin
hale getirilebilmesi için girişimcilik konusunu yerel kamuoyunun gündemine getirebilecek aktörlerin
oluşturulmasına ve düzenli faaliyetlerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

4.5.

Genel Değerlendirme

Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen haritalama çalışması ve araştırma çalışmaları sonucunda Gaziantep
girişimcilik ekosistemi için temel değerlendirmeler aşağıda yer almaktadır.
Girişimcilik Kavramı:
Gaziantep girişimcilik ekosistemi aktörleri arasında girişim ve girişimcilik tanımı konusunda uzlaşma
bulunmamaktadır. Genel olarak aktörler girişimcilik tanımını farklı iki durum üzerinden tanımlamaktadır.
Aktörlerin bir bölümü ticaret yapan, kendi işini kuran bireyleri “geleneksel ve/ya klasik girişimci” olarak; bir
diğer bölümü teknoloji tabanlı iş kuran bireyleri “teknolojik veya vizyoner” girişimci olarak tanımlamaktadır.
Ekosistem aktörlerinin girişimcilik çerçevesi ve bu çerçeve içerisinde yer alan farklı girişim tanımlamaları
kapsamında bilgilendirilmelerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Ekosistem Yaklaşımı:
Girişimcilik alanında Gaziantep’te faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve etkileşim düzeyi
oldukça sınırlıdır. Bu araştırma çalışması öncesinde birkaç kurumun işbirliği içerisinde düzenlediği sayılı
etkinlik ve faaliyet haricinde ekosistemin tüm aktörlerini bir araya getiren ve Gaziantep için girişimcilik
ekosisteminin tartışıldığı etkinlikler gerçekleştirilmemiştir. Bu nedenle ekosistem aktörlerinin bir topluluk
biçiminde hareket etmesine yönelik uygulamalara ( ekosistem buluşmaları, yurt içi ve yurt dışı ekosisyem
işbirlikleri, meet-up etkinlikleri, hackathon ve girişimcilik yarışmaları…vb) ihtiyaç duyulmaktadır.
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Girişimcilik Kültürü
Gaziantep güçlü bir iş yapma ve ticaret kültürüne sahiptir. Bununla birlikte girişimcilik kültüründe
potansiyelinin altında görünmektedir. Gaziantep’te yeni kurulan işletmelerin büyük bölümü daha önce
uygulanmış ve başarılı olmuş modellerin tekrarlanmasına dayalıdır. İş dünyası genelinde risk alma ve
yenilikçilik iştahı geliştirilmesi gereken alanlar arasında yer almaktadır.
Mevcut işletmeler içerisinde yurt dışında eğitim almış, yabancı dil bilen ve küresel düzeydeki gelişmeleri
yakından takip eden ikinci ve üçüncü kuşak yöneticilerin işletmelerde karar alıcı konuma gelmeye başladıkları
gözlenmiştir. Bu durum özellikle işletmelerin girişimcilik ekosistemine katılım sağlamaları ve aktör olarak yer
almaları için önemli bir fırsat penceresi sunmaktadır.
Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeliler:
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Eylül 2018 verilerine göre Gaziatep, geçici koruma altında
bulunan Suriyelilerin yoğun olduğu ilk 10 il arasında yer almakta ve ilde 395.905 kayıtlı Suriyeli bulunduğu
görülmektedir. Nüfusun neredeyse yüzde yirmilik dilimine denk gelen Suriyelilerin önemli bir insan kaynağı
potansiyeli barındırdığı söylenebilir. Ayrıca Gaziantep Ticaret Odası bünyesinde Suriyeli işadamlarına ve
Gaziantep’te kurmuş oldukları işletmeler nedeniyle oda ile olan ilişkilerinin yönetilmesinde yönelik Suriye
masası oluşturulmuş durumdadır.
Ekosistem aktörleri Suriyelilerin kent ekonomisine katkısı konusunda yüksek düzeyde farkındalığa sahip
görünmektedir. Özellikle sektör temsilcileri geçici koruma statüsündeki yabancıların gıda, tarım, ayakkabı ve
tekstil sektöründe kentin rekabet gücüne işveren ve mesleki eleman olarak önemli katkılar sağladığını
vurgulamakta; gençler arasında IoT(nesnelerin interneti), CnC(Bilgisayar Sayımlı Yönetim) gibi teknolojik
becerilerin yaygın olduğu ifade edilmiştir. Bununla birlikte UNCHR tarafından fonlanan ve Gaziantep’te
uygulanan Suriyelilere yönelik proje çalışmalarının büyük bölümü ara eleman yetiştirmeye yönelik mesleki
eğitim odaklı olduğu görünmektedir. Kentteki mevcut Suriyelilerin profili göz önüne alındığında girişimciliğe
yönelik gerçekleştirilecek proje ve çalışmalarda Suriyeli insan kaynağının da hedef grup içerisinde alınması
kentin girişimcilik ekosisteminin zenginleştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.
Aşağıdaki tabloda Gaziantep Girişimcilik Ekosisteminin unsurları doğrultusunda özet değerlendirmelere yer
verilmiştir.
Tablo 4-21 GAZİANTEP 6 UNSUR DEĞERLENDİRME TABLOSU
Unsurlar

Tespit

Eğitim

Olumlu Yön

Geliştirilmesi Gereken Yön

-Girişimcilerin tespit edilmesine yönelik
mekanizmaları yönetebilecek girişimci
kurulları gibi arayüz yapıların bulunması
-Geçmiş yıllarda iş planı yarışması gibi
yarışmaların gerçekleştirilmiş olması

- İl genelinde her seviyedeki girişimlere yönelik iş
planı yarışması, girişim ödülleri vb etkinlikler
yoluyla yenilikçi girişimcileri tespit etmeye yönelik
sürdürülebilir mekanizmaların tesis edilmesi
-Büyüme aşamasında KOBİ’lerin ve yeni kurulan
işletmelerin tespit edilmesine yönelik araştırma
ve haritalama çalışmalarının yapılması
-Üniversite öğrencilerine yönelik olarak başta
işletme, İİBF ve mühendislik fakültelerindeki
öğrencilerin mezuniyet sonrası kariyerlerine ilişkin
takip sisteminin kurgulanması

-KALİTTO ve GAÜ Teknopark ile Target
TTO kapsamında kuluçka programlarının
uygulanıyor olması.
-HKÜ bünyesinde örgün eğitim
müfredatında girişimcilik ile ilgili uzmanlık
programlarının bulunması
-Girişimciliğe ilişkin güncel eğitim
müfredatlarının uygulanıyor olması (BMC,
Yalın Kanvas…vb)

-Erken aşama hızlandırma programlarının
oluşturulması,
-Büyüme ihtiyacı ve uluslararasılaşma ihtiyacı
duyan işletmelere yönelik büyüme odaklı
hızlandırma programlarının tasarlanması
-Üniversite öğrencilerine özel küçük ölçekli
finansmanı da içeren girişimci programlarının
oluşturulması
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Bağlantı
Kuvvetlendirme

Politika
Geliştirme

Fon/Finansman

Rol Model
Haline Getirme

-TÜBİTAK 1512 Programı kapsamında
BİGG Destek Programı’nın uygulamasının
bulunması

- Startup Weekend, Hackathon, Ideathon, Meetup gibi etkinliklerin bölgesel öncelikler
doğrultusunda tematik olarak düzenlenmesi

-Kurum ve kuruluşlar arasında girişimciliği
geliştirmeye yönelikbirlikte çalışma isteği
ve arzusu
-Teknopark ve TTO’lar bünyesinde
çoğunluğunu akademisyenlerin
oluşturduğu mentor havuzunun bulunması
- KALİTTO bünyesinde StarCamp
işbirliğinin bulunması
- Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler
Kurulu’nun girişimciliği geliştirmeye yönelik
farkındalık düzeyinin yüksek olması.
-GETHAM bünyesinde takı tasarımı,
ayakkabıcılık ve deri ürünleri başta olmak
üzere teknolojik alt yapının oluşturulmuş
olması

-Girişimcilere yönelik mekan ve altyapı desteği
sağlayan mekanların kent çeperinde yer alması
nedeniyle erişimin kısıtlı olması,
- Kent merkezinde ulaşımı rahat ve her kesim
tarafından erişilebilir girişimci merkezi, ortak
çalışma alanı gibi yapıların oluşturulması
-Girişimciler ile yatırımcıları bir araya getirmeye
yönelik etkinliklerin düzenlenmesi
-Yerel / ulusal ve uluslararası düzlemde
girişimcilik ağı oluşturmaya yönelik etkinliklerin
düzenlenmesi
-Yatırım ağı kurulmasına yönelik işbirliği ve
bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi

-GTO liderliğinde girişimcilik ekosistemi
oluşturulmasına yönelik inisiyatif alınması
-İKA tarafından girişimcilik ekosistemini
geliştirmeye yönelik altyapı ve fizibilite
desteklerinin öncelik verilen bölgesel
kalkınma politikaları arasında yer alması

-Ekosistem geliştirme çalışmalarına yerel
yönetimlerin dahil edilmesi,
-Gaziantep ili özelinde girişimcilik politikasının
savunuculuğunu gerçekleştirmek için ekosistem
buluşmaları etkinliklerinin çoğaltılması.

-Melek yatırımcı sertifikasyonu almayı
hedefleyen potansiyel yatırımcıların varlığı.
-Girişimcilere yönelik sağlanan kamu
finansman olanaklarını bilgilendiren
kurumların mevcut olması
-Geçici koruma statüsündeki yabancılara
yönelik uluslararası kuruluşlar tarafından
sosyal uyumu geliştirmeye yönelik proje
finansman olanalarının bulunması

-Girişimcileri teşvik etmeye yönelik özel sektör
ve/veya kamu ve/veya uluslararası kurumlarla
ortak fon çalışmalarının oluşturulması.
-Girişimcilik kültürünün geliştirilmesine yönelik
teşviklerle yatırıcıların risk alabilirlik düzeylerinin
arttırılması
-Yatırım ağı ve fonu kurulmasına yönelik ulusal
düzeydeki diğer ağ ve organizasyonlarla
işbirliklerinin geliştirilmesi

-Başarılı girişimcilik örneklerinin
mevcudiyeti,
-Güçlü ticaret ve iş hayatı geçmişine sahip
büyük ölçekli kuruluşların ve yöneticilerinin
bulunması

-Girişimcileri teşvik edecek ödül
mekanizmalarının oluşturulması
-Girişimcilik konusunda yerel ekosistemde etkili
olacak kanaat önderlerinin oluşturulması
-Girişimcilik ve başarılı girişimler hakkında yayın
ve tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi, dijital
medya desteğinin oluşturulması

Tespit
Gaziantep girişimcilik ekosistemi incelendiğinde paydaşların tespit mekanizmalarını oluşturmaları ve
geliştirmeleri için gereken fiziksel altyapıya sahip oldukları ancak kurumsal kapasitelerini tam olarak
kullanamadıkları gözlemlenmiştir. Bu nedenle yerel ekosistem paydaşlarının girişimcilik etkinlikleri ve girişim
tarama faaliyetleri aracılığıyla tespit mekanizmalarını daha etkin bir biçimde kullanmaları gerekmektedir.

Eğitim
Eğitim unsuru açısından etkili kurumların varlığı Gaziantep girişimcilik ekosistemi açısından büyük önem arz
etmektedir. Ön kuluçka ve kuluçka programları ilgili paydaşlar tarafından uygulanmakla birlikte, bir sistematik
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çerçevesine oturtularak belirli aralıklarla başvuru açmalı ve mezun vermelidir. Eğitim unsurunun gelişmesi
için bir diğer gereklilik hızlandırma programlarının oluşturulmasıdır. Hızlandırma programları fikir aşamasını
geçmiş ve ürünü/servisi olan girişimcinin işini büyütmesi ve ölçeklenebilmesi için gerekli alt yapıyı
sağlamalıdır.

Bağlantıları Kuvvetlendirme
Gaziantep girişimcilik ekosisteminde bağlantı kuvvetlendirme unsuru güçlü temeller üzerine oturmuş
durumdadır. Bunun sebebi paydaşlar arasındaki ilişki düzeyinin iyi olması, birbirleriyle iletişim içerisinde
olmaları ve girişimcilik bağlamında aynı yöne bakmalarıdır. Ayrıca, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Gaziantep
Ticaret Odası’nın, Amerika ile olan uluslararası bağlantıları, hem bu unsuru daha güçlü hale getirmekte, hem
de diğer kurumlara iyi örnek teşkil etmektedir. Bağlantıları kuvvetlendirme unsurunun gelişmesinin önündeki
en büyük engellerden birisi girişimcilerin bir araya gelip vakit geçirebileceği, yeni insanlarla tanışabileceği ve
fikirlerini tartışarak yeni girişimler kurabileceği bir girişimcilik alanının olmamasıdır. Ağ oluşturma etkinliklerinin
yokluğu da bu unsuru olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle, Gaziantep girişimcilik ekosisteminin
buluşma noktası olabilecek bir girişimcilik alanının kurulması ve networking etkinlikleriyle desteklenmesi
gerekmektedir.

Fon
Fon ve girişimcilerin finansmana erişimi yerel girişimcilik ekosistemindeki en önemli eksikliklerden biri olarak
dikkat çekmektedir. Girişimcilerin yeterli miktarda fon bulamaması, girişimlerin hareket alanlarını kısıtlamakta,
büyümelerini engellemekte ve dışarıdan gelebilecek olan potansiyel girişimcilerin finansmana erişebileceği
alternatif illere yönelmesine sebep olmaktadır. Bu eksikliğin giderilmesi için düzenli paydaş toplantıları
yapılmalı, Gaziantep’in önde gelen iş adamlarına girişimcilik kültürü ve küresel trendler anlatılarak yatırım
yapmaya teşvik edilmesi gerekmektedir. Öteki yandan, girişimlere düşük miktar da olsa fon sağlayan
kurumların bu olanakları genişletmesi gerekmektedir. Son olarak, melek yatırımcı olmayı hedefleyen
sermayedarların en kısa süre içerisinde gerekli sertifikasyonu alarak, girişimcilik alanında yatırım ortamını
hareketlendirmesi gerekmektedir.

Rol Model Oluşturma
Rol model oluşturma ve bu bağlamda girişimciliğin kutlanması yerel girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi
açısından büyük önem arz etmektedir. Ancak Gaziantep’te rol model oluşturma unsuruna sahip ve etkili bir
paydaş bulunmamaktadır. Girişimcilik kültürünün ana unsurlarından biri olan bu unsurun yaygınlaştırılması
için girişimcileri teşvik edecek ödüllerin verilmesi, yerel girişimcilik ekosisteminde etki yaratabilecek ve
Gaziantep’te tanınırlığı yüksek bir figürün liderliği ve girişimcilik hakkında yayın yapacak medya kuruluşları ve
gazetecilerin olması gereklidir. Girişimciliğin kutlanması ve gençler tarafından benimsenmesi amacıyla ‘yılın
girişimcisi’ veya ‘en başarılı teknoloji girişimi’ gibi ödüller verilmeli, bu ödül törenlerine medya kuruluşlarının
katılarak başarı hikayelerini haber yapmalıdır. Ayrıca, topluma mal olmuş liderin başarılı girişimleri takdir
etmesi ve tanıtması da büyük önem taşımaktadır.
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5. Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Strateji ve Hedefleri
Gaziantep girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik strateji ve hedefler üç yıllık bir perspektif göz
önüne alınarak tasarlanmıştır. Strateji, birbiri ile ilişki ve işbirliği düzeyi düşük ekosistem aktörleri arasında
işbirliğinin artırılması ve ekosistem içerisindeki eksik olan işlev ve fonksiyonların oluşturulmasına ve
yapılandırılmasına ilişkin öncelik ve hedefleri içermektedir.
Gaziantep girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi stratejisinin misyonu, bölge kalkınmasına katkı sağlayacak
hızlı büyüyen işletmeler (start-up) başta olmak yenilikçi, yaratıcı ve sosyal girişimlerin ortaya çıkmasına imkan
tanıyacak uygun iklimin alt yapısının oluşturulmasıdır.
Bu kapsamda 2019 – 2021 dönemi içerisinde uygulanması planlanan strateji öncelikleri ve hedefleri aşağıda
yer almaktadır.
Tablo 5-1 GAZİANTEP GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ STRATEJİSİ

Stratejik Öncelik 1: Yenilikçi ve yaratıcı girişimlerin tespitine yönelik mekanizmaların geliştirilmesi
Hedef 1.1.

Yerel ve bölgesel düzeyde yeni girişimcilerin tespit edilmesine olanak sağlayacak iş planı
yarışmalarının düzenlenmesi

Hedef 1.2.

Üç yaşın altındaki başarılı girişimcilerin tespit edilmesine yönelik düzenli şirket tarama ve
haritalama çalışmasının yürütülmesi

Hedef 1.3.

Ortaöğretim ve yükseköğretim seviyesinde genç girişimcileri belirlemeye yönelik girişimcilik
yarışma ve etkinliklerinin düzenlenmesi

Hedef 1.4.

Ulusal ve uluslararası düzeyde girişimcilik alanında gerçekleştirilen yarışma ve etkinliklere
katılımın artırılması için girişimcilerin ulaşım ve konaklama giderlerini karşılamaya yönelik
finansal destek yapılarının kurgulanması

Hedef 1.5.

Geçici koruma statüsündeki yabancılar ile vatandaşlar arasında sosyal uyumu
güçlendirmeye ve geçim kaynaklarını iyileştirmeye yönelik yaratıcı endüstriler (tasarım, dijital
içerik üretimi, IoT, danışmanlık, el sanatları…vb), gıda ve elektrik-elektronik alanlarında
girişimci yetiştirme programlarının oluşturulması

Stratejik Öncelik 2: Yenilikçilik, yaratıcılık ve kalkınma odaklı girişimcilik eğitim programlarının niteliğinin
ve niceliğinin artırılması
Hedef 2.1.

Üniversitelerin koordinasyonunda üniversitelerin son sınıf öğrencilerine yönelik olarak “genç
girişimci” ön kuluçka programlarının oluşturulması

Hedef 2.2.

Sosyal girişimciliğin geliştirilmesine yönelik eğitim, kuluçka ve hızlandırma programlarının
uygulanması

Hedef 2.3.

Geçici koruma statüsündeki yabancıların geçim kaynaklarını iyileştirmeye yönelik kooperatif
girişimciliği ve sosyal kooperatifçiliğe ilişkin eğitim ve kuluçka hizmetlerinin sunulması

Hedef 2.4.

Gaziantep’e özgü başarılı girişimcilik örneklerine ilişkin vaka analizi çalışmalarının ve eğitim
müfredatının oluşturulması

Hedef 2.5.

Gaziantep’in güçlü olduğu el sanatları, gastronomi, tarım-gıda sektörü gibi alanlarda
sektörel dönüşümü tetikleyecek yaratıcı girişimcilik programlarının geliştirilmesi
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Stratejik Öncelik 3: Girişimciler ile girişimcilere destek sağlayan organizasyonlar/mentorlar/yatırımcılar
arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi
Hedef 3.1.

Yerel ve bölgesel düzeydeki mevcut mentorlar mekanizmasına iş dünyası temsilcilerinin
katılımcının sağlanması ve mentorluk mekanizmasının kurumsallaşması

Hedef 3.2.

Mentorluk desteğinin girişimcilere yönelik uygulanan ön kuluçka, kuluçka ve hızlandırma
programlarına entegrasyonunun sağlanması ve mentorluk desteği etkisinin
değerlendirilmesi

Hedef 3.3.

Yerel düzeyde etki yatırımcılığı, girişim finansmanı ve melek yatırımcılık konusunda
farkındalık artırmaya yönelik katalitik etkinliklerin düzenlenmesi

Hedef 3.4.

Mevcut ve yeni girişimciler arasındaki etkileşimi geliştirme ve topluluk oluşturmaya yönelik
Fuck-up Nights, Meet-up gibi düzenli etkinlik organizasyonlarının yürütülmesi

Hedef 3.5.

Doğu Akdeniz bölgesine yönelik bölgesel/ulusal düzeyde girişimcilik ve kalkınma temasına
odaklanan Sosyal Fayda / Sosyal İyilik / Girişimcilik zirvelerinin düzenlenmesi

Stratejik Öncelik 4: Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik politika çerçevesinin iyileştirilmesi ve
girişimcilik aktörlerine hizmet sağlayacak merkezi bir altyapının oluşturulması
Hedef 4.1.

Girişimcilik ekosistemi aktörleri arasında etkileşimi ve iletişimi iyileştirmeye yönelik düzenli
ekosistem buluşmalarının gerçekleştirilmesi

Hedef 4.2.

Gaziantep’teki mevcut ve potansiyel taşıyan girişimcilerin/küçük ölçekli işletmelerin
taranması ve ihtiyaç analizlerinin yapılması

Hedef 4.3.

Yaratıcılık, yenilikçilik ve kalkınma odaklı mevcut ve yeni girişimcilerin, yatırımcıların bir araya
gelebilecekleri kent içerisinde erişimi kolay bir lokasyonda ortak çalışma alanı gibi mekânsal
düzenlemelerin gerçekleştirilmesi

Stratejik Öncelik 5: Gaziantep’e özgü, yerel ihtiyaç ve fırsatlara odaklanan çekirdek ve başlangıç
finansman olanaklarının yaratılması
Hedef 5.1.

Melek yatırım, etki yatırımcılığı ve girişim sermayesi gibi akıllı finansman araçları konusunda
yerel ve bölgesel düzeydeki üçüncü nesil iş insanlarının bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması

Hedef 5.2.

Yerel düzeyde melek yatırım konusuna ilgi duyan potansiyel yatırımcılar ile İstanbul’daki
mevcut yatırım ağları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi

Hedef 5.3.

Potansiyel iş fikirlerinin hayata geçirilmesine yönelik Gaziantep’e özgü çekirdek(tohum)
fonunun kurulması

Hedef 5.4.

Üniversitelerde genç girişimciliği geliştirmeye yönelik kısa süreli çekirdek finansmanı içeren
girişimci geliştirme eğitim, mentor ve finansman modelini içeren uygulamaların geliştirilmesi

Hedef 5.5.

İş modeli doğrulamasını gerçekleştirmiş erken aşama girişimlerin pazara erişimlerini
desteklemeye yönelik bölgesel, ulusal ve uluslararası girişimci/ilk müşteri buluşmalarının
organize edilmesi
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Stratejik Öncelik 6: Girişimcilik kültürünün içselleştirilmesi ve başarılı girişimciliğin her seviyede kutlanması
Hedef 6.1.

Yerel ve bölgesel düzeyde tematik alanlarda (kadın, genç, sektörel…vb) “Yılın Girişimcisi”
ödül töreninin düzenlenmesi ve başarılı girişimcilerin kutlanması

Hedef 6.2.

Yerel ve bölgesel ekosistemine
düzenlenmesi

Hedef 6.3.

Gaziantep girişimcilik ekosisteminin tanıtılmasına ve diğer girişimciler için cazibe merkezi
oluşturmasına yönelik basılı ve dijital iletişim araçlarının geliştirilmesi.

Hedef 6.4.

Yerel medyada girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasına yönelik “girişim haberciliği”
çalıştaylarının düzenlenmesi ve Gaziantep’e özgü girişimcilik temasında online portal
oluşturulması

yönelik

destekleyici görünürlük

kampanyalarının

76

idema | GTO 2018

6. Kaynakça
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Türkiye Sanayi Stratejisi 2015-2018. Ankara. 2015.
BTSB. TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018. 2015.
COSME Programı web sitesi: https://ec.europa.eu/easme/en/cosme
C., Europeian. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Think Small First”-A
“Small Business Act” for Europe”. SEC, 2101. 2008.
C., Europeian. Entrepreneurship: consultation on future action at EU level. Brussels. 2014.
C., Europeian. What is Horizon 2020. 2014.
GEM, “How GEM Defines Entrepreneurship”.
GSO. “İnovasyon Vadisi Gaziantep Projesi”. 2006.
H., David et al. The Missing Entrepreneurs 2014: Policies for Inclusive Entrepreneurship in Europe.
OECD. Paris. 2014.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeli’lerin İllere Göre
Dağılımı.
İKA. TRC1 Gaziantep - Adıyaman - Kilis Bölge Planı 2014 – 2023. 2015.
Jenner, C. Business and education: powerful social innovation partners. Social Innovation Review.
2012.
Kalkınma Bakanlığı. 10. Kalkınma Planı 2014-2018. Ankara. 2013.
Koltai R., Steven. Peace Through Entrepreneurship: Investing in a Startup Culture for Security and
Development. Brookings Institution Press. 2016.
KOSGEB. 2015-2018 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı: KSEP. 2015.
Küresel Girişimcilik Monitörü Web Sitesi: https://www.gemconsortium.org
K., Esra. Türkiye’de ve Bölgeler’de Girişimcilik. 2015.
OECD. Entrepreneurship at a Glance 2017. Paris. 2017.
OECD. Studies on SMEs and Entrepreneurship High-Growth Enterprises: What Governments Can Do
to Make a Difference, Organisation for Economic Co-operation and Development. 2010.
OECD. The measurement of scientific and technological activities: Proposed guidelines for collecting
and interpreting technological innovation data: Oslo manual. 1997.
PBS Foundation. “What’s a social entrepreneur?”. Erişim için:
http://www.pbs.org/now/enterprisingideas/what-is.html
Ready, Kevin. “A startup conversation with Steve Blank”. Forbes. 2012.
R., Eric. “The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically
successful businesses”. Crown Books. 2011.
Schuyler, Gwyer. Merging Economic and Environmental Concerns through Ecopreneurship. Digest
Number 98-8. 1998.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2016 yılı Performans Endeks Sonuçları:
https://teknopark.sanayi.gov.tr/Upload/SingleFile/Dosya-722-782.pdf
The American Heritage Dictonary. Erişim için:
https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=intrapreneur&submit.x=38&submit.y=27
Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı 2015-2018.
T.C. Kalkınma Bakanlığı. Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014 – 2023, 2014.
T.C. Kalkınma Bakanlığı. “Girişimciliğin Geliştirilmesi ÖİK Raporu”. Onuncu Kalkınma Planı. 2014.

77

idema | GTO 2018

UN. “Declaration of the UN Conference on Environment and Development”. Rio de Janiero, Brazil.
1992.
UN. "Implementation of Agenda 21, the programme for the further implementation of Agenda 21 and
the outcomes of the World Summit on Sustainable Development.". 2010.
UN. “Report of the United Nations Conference on the Human Environment”. BM Stokholhm
Bildirgesi. Stockholm. 1972.
UN. “Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future”.
1987.
UN. “United Nations millennium declaration, United Nations General Assembly”. New York. 2000.
UNCTAD. Entrepreneurship Policy Framework and Implementation Guidance, United Nations
Conference on Trade and Development. Geneva. 2012.
UNCTAD. The Policy Guide on Youth Entrepreneurship. 2012.
UNSC. “Technical report on the process of the development of an indicator framework for the goals
and targets of the post-2015 development agenda”. 2015.
WFP. ESSN - Vulnerability Profiling 2018. 2018.
World Bank. “İş Yapma Kolaylığı Raporu”. 2018.
Y., Çağla. “İşletmelerde İnovasyon - Performans İlişkisinin İncelenmesine Dönük Bir Çalışma”.
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (5:2). 2010.

78

idema | GTO 2018

EK-1 Görüşme Yapılan Kurum Listesi
9 Ağustos 2018 I. Paydaş Toplantısı- Kamu ve Üniversiteler
Katılımcı İsim- Soyisim

Kurum / Organizasyon

Uğur Cem Hasar

Gaziantep Üniversitesi

İlker Saygılı

Sanko Üniversitesi

Gülbin Çalışkantürk

Gaziantep Ticaret Odası -KOBİ ve Dış İlişkiler
Müdürü

Enver Ak

Gaziantep Ticaret Odası - Uzman

Deniz Vuruşkan

Gaziantep Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Başar Kılıçparlar

Target TTO

Onur Akar

GETHAM

Cengiz Helvacıkara

Hasan Kalyoncu Üniversitesi KALİTTO

Yunus Kılıç

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Selvi Çörekçioğlu

KOSGEB Gaziantep

Süleyman Zor

KOSGEB Gaziantep
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9 Ağustos 2018 II. Paydaş Toplantısı- Özel Sektör ve STK’lar
Katılımcı İsim- Soyisim

Kurum / Organizasyon

Hamit Doğan

UNDP- Saha Koordinatörü

Hüseyin Kolukısa
İbrahim Yetkinşekerci

Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu

Okan Karalar

Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu

Funda Suran

Gaziantep Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı

Asuman Baba

UNHCR- Proje Uzmanı

Nihal Sabak

TOBB

Nihat Özgün

Basın Mensubu

Onur Akar

GETHAM Genel Müdür

Mustafa Eryoldaş

Gaziantep Ticaret Odası YK Üyesi

Yusuf Kıroğlu

ART F4 Teknoloji- Kurucu Ortak

Samet Kürşat Başol

Target TTO- Koordinatör

Bünyamin Kahraman

Gaziantep TEKNOPARK- Uzman

Nevzat Keskin

Target TTO

Mustafa Ersan Çinkılıç

Target TTO

Mustafa Karagülle

Genç Müsiad
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25- 26 Eylül 2018 Strateji Geliştirme Toplantısı:
Katılımcı İsim-Soyisim

Kurum / Organizasyon

Süleyman Zor

KOSGEB Gaziantep

Asuman Baba

UNHCR- Proje Uzmanı

Abdulmenap Ertaş

İpekyolu Kalkınma Ajansı

Serap SAY

İpekyolu Kalkınma Ajansı

Barış Demir

Dempa Ecza Deposu

İbrahim Yetkinşekerci

Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu

Murat Güllü

Elmacı Pazarı Güllüoğlu- Genel Müdür

Gülbin Çalışkantürk

Gaziantep Ticaret Odası -KOBİ ve Dış İlişkiler
Müdürü

Enver AK

Gaziantep Ticaret Odası - Uzman

Neslihan Eken

Target TTO

Onur Akar

GETHAM
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