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Sayõn Bakanõm, değerli konuklar, değerli basõn mensuplarõ, sevgili genç girişimci adaylarõ,
TÜSİAD Yönetim Kurulu adõna hepinizi saygõyla selamlõyorum. Bugün ekonomik
büyümenin temel yapõ taşlarõndan biri olan Girişimcilik konusunu ele almak için biraraya
gelmiş bulunuyoruz. Girişimcilik Kongremizin ilkine hoşgeldiniz.
Girişimcilik konusunun ayrõntõlarõ birazdan yurtiçinden ve yurtdõşõndan kongremize katõlan
çok değerli uzmanlarõmõz tarafõndan sizlere sunulacak. Bu nedenle ben, yalnõzca birkaç cümle
ile, girişimciliğin büyüme ve istihdam ile doğrudan ilişkisine ve Avrupa Birliği’nin Lizbon
Stratejisi’nde girişimcilik konusuna yapõlan vurguya dikkat çekmek istiyorum.
TÜSİAD’õn çeşitli demografi ve istihdam raporlarõnda belirtildiği gibi gelecek on yõlda,
Türkiye’de, geçmişe kõyasla daha fazla kişinin işgücü piyasasõna girmesi beklenmektedir.
Böyle bir ortamda, işsizlik oranõnõn aşağõ çekilebilmesi için, özel sektör tarafõndan yõlda 550
binin üzerinde net istihdam sağlanmasõ gerekmektedir.
İstihdam yaratanlar ise girişimcilerdir. Yani ülkemiz, her geçen gün daha fazla
girişimciye ihtiyaç duymaktadõr. Araştõrmalar girişimciliğin ekonomik büyümeye de
olumlu katkõda bulunduğunu göstermektedir. Girişimci sayõlarõnõ yüksek oranlarda
artõrabilen ülkeler, işsizlikte de daha büyük oranda düşüşler sağlamaktadõr.
Girişimciliğin ekonomi için önemini şöyle özetleyebiliriz:
• Girişimcilik, işsizlik sorununa önemli bir çözüm olanağõ sunduğu gibi ayrõca ekonomik
büyümenin dinamosudur.
• Girişimci, ekonomik kaynaklarõn düşük üretkenlik alanlarõndan yüksek verimlilik
alanlarõna aktarõlma sürecinde baş aktördür.
• Girişimci yeni düşüncelerin yaratõlmasõ, yayõlmasõ ve uygulamasõnõ hõzlandõrõr, ayrõca
yeni endüstrilerin doğmasõna yol açar, teknolojileri kullanan sektörlerde verimliliği artõrõr
ve hõzla büyüyen sektörler yarattõğõ için ekonomik büyümeyi hõzlandõrõr.
Öte yandan girişimciler, piyasadaki rekabet baskõsõnõ artõrarak, diğer firmalarõ verimliliklerini
ve etkinliklerini iyileştirmeye ya da yeniliklere yönelmeye zorlar; piyasa ekonomisinin temel
unsuru olarak elde ettikleri başarõlar topluma zenginlik ve yeni iş olanaklarõ, tüketicilere de
tercih çeşitliliği sağlar. Girişimcilik ayrõca kişiye kendi potansiyelini ortaya koyma olanağõnõ
verir.
Girişimcilik, aslõnda sadece Türkiye’nin değil, bütün dünyanõn, özellikle de Avrupa’nõn
yakõndan takip ettiği bir konu. Bunun en belirgin göstergesi Avrupa Birliği’nin oluşturduğu
Lizbon Stratejisi’dir. Avrupa ülkeleri de girişimcilik, yenilikçilik, rekabetçilik gibi konularda
ABD’nin gerisinde kalmõş durumda. Bu nedenle 2000 yõlõnda, Lizbon’da, istihdam, ekonomik
reform ve toplumsal uyum konularõndaki hedeflerini belirleyerek on yõllõk bir strateji
oluşturdular. Lizbon Stratejisi’nde, belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli büyümenin,
bilgiye dayalõ, rekabetçi ve dinamik bir ekonomi ile sağlanacağõnõn altõ çizilmektedir.
Strateji’de işletmelerin rekabet gücü ve dinamizminin, yatõrõmõn, girişimciliğin ve yeniliğin
önünü açan düzenleyici bir ortamõn varlõğõ ile doğrudan bağlantõlõ olduğuna dikkat
çekilmektedir.
Türk sanayinin girişimcilik gücünün artmasõ, AB üyeliğine hazõrlanan Türkiye’nin
üyelik sonrasõnda AB’ye uyumunun kolaylaşmasõ açõsõndan da büyük önem
taşõmaktadõr. Ekonomik performans ölçütü olarak kişi başõna düşen gelir düzeyi ve

istihdam oranõ esas alõndõğõnda, AB ölçülerine yaklaşabilmemiz için gelişmiş ülkelere
kõyasla çok daha girişimci, yenilikçi ve üretken olmamõz gerektiği açõktõr.
TÜSİAD, bu düşüncelerden hareketle, gerek yayõnladõğõ raporlar, gerek çeşitli platformlarda
dile getirdiği görüşler, gerekse de düzenlediği toplantõ ve seminerlerle, bugüne dek pek çok
kez, girişimcilik konusunun önemine dikkat çekti. Bu çerçevede, ilk olarak, 1987 yõlõnda
“Türkiye’de Girişimcilik ile İlgili Sorunlar ve Çözümler” başlõklõ rapor yayõnlandõ.
Türkiye’de girişimciliğin önemine dikkat çekmek ve bu konuda kamuoyunu bilgilendirmeye
yönelik çalõşmalar yapmak amacõyla, TÜSİAD bünyesinde “Bilgi Toplumu ve Yeni
Teknolojiler Komisyonu” altõnda, 2001 yõlõnda “Girişimcilik ve Yenilikçilik Çalõşma Grubu”
kuruldu. Çalõşma Grubu konunun uzmanlarõna hazõrlatmõş olduğu “Türkiye’de Girişimcilik”
raporunu geçtiğimiz yõlõn şubat ayõnda, “Ulusal İnovasyon Sistemi” başlõklõ raporu da yine
geçtiğimiz yõlõn ekim ayõnda kamuoyuna tanõttõ. Böylelikle bu iki önemli konu, birbirini
tamamlayan iki ayrõ rapor aracõlõğõ ile Türk kamuoyuna sunulmuş oldu. TÜSİAD ayrõca
Avrupa Komisyonu’nun, 2003 yõlõnda yayõnladõğõ “Avrupa’da Girişimcilik” başlõklõ “Yeşil
Kitap”õ da Türkçe’ye çevirterek dağõtõmõnõ yaptõ.
Tüm bu araştõrmalarda, girişimciliğin teşvik edilmesi için öngörülen politik ve ekonomik
tedbirlerin yanõnda, konunun sosyal boyutu çerçevesinde, toplumda, özellikle gençler
arasõnda girişimciliğin özendirilmesinin üzerinde önemle durulmaktadõr.
Bu çalõşmalarda, gençlerin girişimci olmak için istekleri olsa da, bu özlemlerini hayata
geçirecek özgüvene ve becerilere sahip olmadõklarõ vurgulanmaktadõr. Bu bakõmdan eğitimin,
gençlerde girişimcilik bilincinin ve becerilerinin geliştirilmesine önemli bir destek
sağlayacağõ belirtilmekte; bu çerçevede üniversitelerde girişimcilik eğitimi verilmesi, ders
programlarõnda girişimciliğe yer verilmesi, girişimcilerin sõnõflara davet edilmesi, deneyimli
girişimcilerin yanõnda çõraklõk, girişimcilik eğitimini kamu araştõrma programlarõyla
bütünleştiren idari bilim programlarõ vb. mekanizmalar ele alõnmaktadõr. Bu gelişmeler
õşõğõnda, ülkemizde de üniversitelerimizde girişimcilik konusunun ele alõnmasõnõn, gençlerin
bilinçlendirilip teşvik edilmesi açõsõndan çok önemli katkõlar sağlayacağõ inancõndayõz.
TÜSİAD olarak, bu yöndeki çalõşmalarõmõzõn bir devamõ niteliğinde, girişimciliğin
özendirilmesini sağlamak, bu alandaki sorunlarõn paylaşõldõğõ ve çözümlerin tartõşõldõğõ
bir platform oluşturmak ve sahip olduğu iş fikrini yatõrõmcõlara sunmak isteyen
girişimci üniversite öğrencileri ve yatõrõmcõlarõ buluşturmak amacõyla, “Girişimcilik
Kongresi” düzenlemeye karar verdik.
Sözlerime son vermeden önce, birkaç cümle ile ülkemizde girişimcilik ortamõnõn
geliştirilmesi için gerekli koşullara dikkat çekmek istiyorum:
- Rekabeti ve yeni piyasalarõn gelişimini engelleyici düzenlemelerin kaldõrõlmasõ,
- Çalõşma hayatõnõ düzenleyen mevzuatõn esneklik ilkesiyle reforma tabi tutulmasõ,
- Girişimciliğe hak ettiği önemin verilmesi ve girişimcilik ruhunun teşvik edilmesi,
- Girişimcilerin aldõklarõ risk ve ödüllerin hükümet politikalarõ ile yeniden
düzenlenmesi,
- Risk sermayesi kurumunun geliştirilmesi,
girişimciliğin önünün açõlmasõ için atõlabilecek başlõca adõmlardõr.
Kongremizin ülkemizde girişimcilik ortamõnõn geliştirilmesine katkõda bulunmasõnõ diliyor,
beni sabõrla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
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