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En geniş anlamda girişimcilik, yeni fırsatlar yaratarak ve mevcut fırsatların farkına vararak bunları
faydaya dönüştürme sanatıdır. Bir önceki bölümde gerekliliğine değinilen 2011/104 no.lu karar taslağı
“Üniversitede Yenilikçiliğin ve Girişimciliğin Tetiklenmesi Amacıyla Politika Araçlarının Geliştirilmesi” ve
bunun da ötesinde ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşması için girişimcilik
kültürünün güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.
Ulusal yenilik sisteminin de önemli bir unsuru olan girişimcilik faaliyetleri, Ar-Ge ve yenilik arasında
köprü görevi gören önemli faaliyetlerden biridir. Bu nedenle, geleceğin girişimcilerinin önünü açmak için
toplumda gerekli ortam ve kültürün oluşturulması oldukça önemlidir. Girişimciliğin teşvik edilmesi için
elverişli ortamın hazırlanmasında destek mekanizmaları ve hukuki düzenlemelerin yanı sıra girişimcilik
farkındalığının artırılması bir gerekliliktir.
“Girişimcilik” kültürü, gençlere küçük yaşlardan itibaren girişimcilik anlayışlarını geliştirebilecek derslerin
verilmesi ve ilgili deneyimlerin kazandırılması yoluyla yaygınlaştırılabilir. Örnek vermek gerekirse;
girişimciliği en çok teşvik eden ülkelerden biri olarak gösterilen Finlandiya’da girişimcilik eğitimi
ilköğretim seviyesinde başlamaktadır. Ülkede girişimcilik eğitimi, ilk ve orta öğretim, mesleki eğitim,
üniversite ve lisansüstü programlarda da yer alacak şekilde kapsamlı olarak tasarlanmıştır.
Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması için uygulamaya alınabilecek örnek aksiyon alanları Şekil 1’de
verilmektedir. Bu yapı, ilköğretimden başlayarak gençleri girişimciliğe özendirecek örgün ve yaygın
eğitim programlarını içermektedir. Ayrıca ileri teknoloji odaklı girişimcilik yarışmaları vb. etkinliklerle
toplumda girişimcilik kültürü ve farkındalığının yerleşmesine ve ülkemizin ileri teknolojili ürünlerde
yetkinliğinin artırılmasına katkı üretilmesi beklenmektedir.

Şekil 1. Girişimcilik Kültürünün Yaygınlaştırılması (Örnek Uygulama)
Ülkemizi girişimci ülkeler sıralamasında iyi bir yere taşımak için ilk olarak yapılması gerekenleri
özetlemek gerekirse:
Girişimcilik dersleri ilköğretimden başlayarak doktora derecesine kadar her eğitim düzeyinde
sağlanmalıdır. Lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerine yönelik tasarlanacak ileri düzeydeki
girişimcilik derslerinde teorik boyutun aktarılmasının yanı sıra tecrübeli girişimcilerle fikir alışverişi ile
bilgi ve deneyim paylaşımı yapılarak bu derslerin sonunda ortaya çıkacak (özellikle ileri teknoloji
geliştiren) projeler ve fikirler çeşitli (okullar arası, yerel, ulusal) yarışmalarda değerlendirilerek
gençlerin girişimcilik motivasyonları artırılmalıdır (Şekil 2).

Şekil 2. Girişimcilik Dersleri (Örnek Kapsam)
Hem yaygın eğitim kuruluşları aracılığıyla hem de çeşitli kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek
sertifikalı girişimcilik eğitimi programları (Mini Girişimcilik MBA) ile geniş bir hedef kitleye fikirden
projeye giden yolda eğitim hizmeti sunulmalıdır (Şekil 3).
Yüksek teknolojili proje ve fikir geliştirmeyi teşvik edici ileri teknoloji odaklı girişimcilik yarışmaları
sayesinde gençlerde girişimcilik farkındalığı ve motivasyonunun yanı sıra ülkemizin teknolojik
yetkinliği artırılmalıdır.

Şekil 3. Mini Girişimcilik MBA (Örnek Kapsam)
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Toplumda girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla gerekli politika araçlarının KOSGEB ve
TÜBİTAK tarafından Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı
ve YÖK’ün katkılarıyla geliştirilmesine ve uygulamaya alınmasına,
Bu amaçla ilk aşamada,
o

İlköğretimden doktora derecesi düzeyine kadar girişimcilik ders içeriklerinin tasarlanması ve
etkin bir şekilde uygulanmasına,

o

İleri teknoloji odaklı girişimcilik yarışmalarının düzenlenmesine,

o

Sertifikalı girişimcilik eğitimleri (Mini Girişimcilik MBA) programlarının düzenlenmesine

karar verilmiştir.
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