
10 BÜYÜK EKONOM DEN B  OLMAK N : YAPICI ÇÖZÜM 
ÖNER LER ÇEREN NTERNET L NKLER  

 

Vizyon 2023. http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/politikalar/icerik-vizyon-2023 

--------------------- 

TÜRK YE’DE TEMEL B MLER:Durum Tespiti ve Yap lmas  Gerekenler. 
http://turkfizikdernegi.org/files/tfd_iu_rapor_29-03-2013.pdf 

-------------------- 

2023 Türkiye hracat Stratejisi ve Eylem Plan . 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120613-31-1.pdf 

----------------------- 

Ali Babacan, ''E itim ve yarg  reformlar  yapamazsak, 2023'te dünyan n ilk 10 ekonomisinden biri olmam z 
hayal'' dedi. http://www.aa.com.tr/tr/tag/117795--gormek-istedigimiz-tablo 

------------------------ 

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Y  Hedefleri [2011/101]. 
http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/BTYK/btyk23/2011_101.pdf 

-------------------------- 

 

Bilim olmadan orta gelir tuza ndan ç lamaz. http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/22669753.asp 

“Esasen Türkiye’nin belli ba  tekno kentlerinde inan lmaz eyler oluyor, inan lmaz i ler yapan gencecik irketler büyük bir 
zla büyüyor. 

Ama sadece devletin sermaye vermesi yetmez; zaten ilanihaye sürdürülemez de. Bir an önce Türk sermaye piyasalar n bu 
duruma uyum sa lay p potansiyel giri imcilere sermaye yaratmas  laz m.” 

---------------------------------------- 

Temel bilimlerden kaç  bu h zla sürerse 2023 hedefleri zor tutar. 
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/23098469.asp 

“Sorunun köklü çözümü ilk ve orta e itimi düzeltmek, onun seviyesini yükseltmekten geçiyor, buna ku ku yok. Ama basit 
önlemlerle temel bilimler ö renci say  artt rmak da mümkün, dedi im gibi, bunun için bu bölümleri seçecek ö rencilere 
çekici burslar vermek, bugün letme, ekonomi, t p, baz  mühendislik dallar na giden nitelikli ö rencileri temel bilimlere 
çekebilir. Ama bu geçici bir çözüm olur. 
San m do rusu, ayn  anda iki çözümü birden zorlamak.” 

--------------------------------------------- 

Kaç n e itimi anne-babas ndan daha iyi? 
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http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=23261130 

----------------------- 

Efendi ile köle aras ndaki fark: Türkiye kötü yolda 

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=21882820 

------------------ 

Bilim insanlar  ile teknoloji kurultay  yapmak 

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=20981744 

“Bizim, üniversitelerimizde temel bilimleri nas l üretmeye ba layabiliriz konusunu konu mam z laz m. 
Daha önce defalarca yazd m, temel bilimler alan nda ve t pta bilim üretemiyorsak, teknoloji de üretemeyiz. Ve 
ba kas n üretti i teknolojilerle de bir yere kadar gidebiliriz.” 

---------------------- 

Bilimin de il de teknolojinin pe inde harcanan yüzy llar 

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=20634696 

-------------------- 

Türkiye’nin a mas  gereken e e bakmak ister misiniz? 

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=22685535 

--------------------- 

10 büyük ekonomiden biri olmak gerçekle ebilir bir hayal mi? 
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/24713009.asp 

“Peki Türkiye bu rakamlar yla ilk on ekonomiden biri olabilir mi? 
Elbette olabilir. Ama özellikle e itime bak  aç  tamamen de tirmemiz gerek. 
unu unutmay n, özellikle üniversitedeki temel bilimler e itiminde ciddi bir gerileme ya yor ülkemiz. Bu gerilemenin 

sonuçlar  önümüzdeki 5-10 y lda ekonomimizin duraklamas , ba ka ülkeler kar nda gerilemeye ba lamam zla 
hissedece iz. Önce bu e ilimi terse çevirip temel bilimler e itimimizi ciddi anlamda te vik etmemiz gerekiyor. 
kinci önemli unsur, 2003 y ndan beri ciddi bir h zlanma içine giren Ara rma-Geli tirme konusunda h z kesmeden ve hatta 

gaza daha da fazla basarak ilerlemeye devam etmemiz. 
Bin ki i ba na dü en Ar-Ge personeli say  3.41’den 10 ki inin üzerine ç kartmal z. 
Bunlar  yapmadan, kendi i gücümüzün yarat  ve verimini yükseltemeyiz. O zaman da geriye bir tek i gücümüzün 
ucuzlu unu sürdürmeye çal mak kal r. 
Ucuz i gücü refah art n durmas  veya s rlanmas  demektir; yani ilk 10 ekonomiden biri olamay z. 
Çok kritik kararlar n e inde Türkiye.” 

----------------------------- 

Türkiye bilime yüzünü dönecek mi? http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/20933343.asp 

“Önce biliminiz olacak. Sonra mühendisler o bilimden hareketle tasar mlar yapacak, teknolojiler üretecek ve 
ülke kazanacak. 
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Türkiye 10 bin dolarl k ki i ba  gelirde tak p kalmak yerine 25 bin dolarlara s çramak istiyorsa, bilim yapacak, 
bilim üretecek. Ancak ondan sonra bizim teknolojimizle, bizim tasar zla mallar üretip sataca z.” 

------------------------ 

kinci rant ekonomisi dönemi bitmeden olmaz 
 

http://www.radikal.com.tr/yazarlar/guven_sak/ikinci_rant_ekonomisi_donemi_bitmeden_olmaz-
1152753  

‘Kar ya plaza dikip’ elindeki paray  be er onar katlamak varken kimse teknoloji projelerine kaynak ay rmaz. 
Türkiye 1990’lar  faiz rant n pe inde harcad , sonra ikinci rant ekonomisi dönemi ba lad . Biz hala me gulüz. 
Yeni teknolojilere filan bakamay z. Arsa rant  vergilenmeden olmaz. 

---------------------------- 

Samsung, Apple davas ndan ne ö renmeliyiz 

http://www.radikal.com.tr/yazarlar/guven_sak/samsung_apple_davasindan_ne_ogrenmeliyiz-
1098413 

 

sterseniz bir son sonuç da Türkiye için ç kartay m. Apple-Samsung davas  i leyen adaletin inovasyon süreci 
aç ndan faydal  oldu unun bir ba ka örne idir. Dava, Nisan 2011’de aç lm . Yakla k bir buçuk y l içinde 
sonuçland . Rakamlar davalar n h zl  sonuçland  ülkelerin, inovasyon performans n daha yüksek oldu unu 
gösteriyor. Amerikan adaleti öyle çal  için oras  yeniliklerde liderdir. Türk adaleti tekleye tekleye bir türlü 

lemedi i için, Türkiye inovasyon indekslerinde nal toplamaktad r.  

------------------- 

Söylemedi demeyin: Türkiye yeni bir s çrama e inde 

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/22663148.asp 

--------------------------------------- 

hracat n, ithalat n ve di er uluslararas  ili kilerin ba ca amac : De er ithal etmek! 
http://tinaztitiz.com/6275/ihracatin-ithalatin-ve-diger-uluslararasi-iliskilerin-baslica-amaci-deger-
ithal-etmek/ 

“Sürekli olarak sömürü edebiyat  yerine Yarat k Temelli Katma De er üretmeye çal mak ak lc  
yoldur”.  

-------------------------------------- 

hracat stratejisi üzerine 

http://tinaztitiz.com/6159/ihracat-stratejisi-uzerine/ 
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lk ad mlar neler olabilir? 

Bu  hedefe giden yolun birinci ad , insan nitelik dokumuzu geli tirmek, o ise –bir bölümü 
anla labilir nedenlerle- uzun y llard r sürdürdü ümüz “ideolojik e itim”den “ya am için e itim”e 
geçi i mümkün k labilecek ö renme devrimi yoluyla olabilir. Daha da somut ba lang ç noktas  
arayanlar içinse bkz. www.ezberkaliplarinisorgula.com. 

Paralel bir ad m ise, KD üretiminden sorumlu olmayan hiç bir yurtta  olmamas r. Bir ba ka deyi le 
KD üretimi belirli bir s n de il, tüm yurtta lar n –kendilerinin ve gelecek nesillerinin- varl klar  
sürdürebilmeleri için  zorunlu i levleridir. Japon ulusu, benzer bir at  Kalite Çemberi ve KAISEN 
kavramlar yla gerçekle tirmi tir. 

Bu iki ad  sarmalayan ise bu konudaki vizyon olacakt r. 

De er üretimi -ihracat  da kapsar- için vizyon önerileri.. 

Tüm nüfusu sarmalayan böylesi bir vizyon, bir ki i ya da kurumun i i olamaz. Bunun nas l 
gerçekle tirilebilece i ku kusuz güç ama mümkün bir i tir. Ama ilk ad m, bundan daha önemli çok az 

imizin oldu unun takdiridir. Birkaç örnek unlar olabilir: 

“Cumhuriyet’in kurulu unun 100ncü y nda, toplumsal rekabet gücü’nün bir ölçüsü olan Rekabet 
Gücü Endeksi ve nsani Geli me Endeksleri’nde ilk 10 s ra içinde yer almak.” 

Ya da da daha sembolik bir deyi le “100. y l’a kadar, kendi ayaklar  üzerinde durabilen bireyler 
yeti tiren e itim sistemini yürürlü ü koyarak sorunlar n çözümü için kurtar ya ihtiyaç duymayan 
bir sorun çözme kabiliyeti düzeyine sahip bir toplumsal yap ya eri mek”. 

Türkiye’nin her ithal etti i mal ve hizmeti, -geli mi  ülkelerin yapabildii gibi- kendsine de er 
kazand ran bir sürece dönü türmek. 

Bu ba lamda çe itli ifadeler geli tirilebilir; ama i in özü, “rakiplerimizle yar abilecek düzeyde katma 
de er üretebilecek bir sorun çözebilirli e eri mek”tir. 

De er Takas Kabiliyeti art labilir mi, nas l? 

Günümüzün –ve görünür gelecekteki- dünyan n tüm toplumlar , pe inde olduklar  refah ve 
mutluluklar  art rma amac na eri mek için –farkl  düzeylerde fark na varm  olsalar da-, de er 
üretimine yönelmi  görünüyorlar. 

Sorun sadece bununla s rl  olarak anla ld  takdirde, bu defa da ba ka bir tehdit ortaya ç kmakta. 
Bu, üretilen de erlerin avantajla takas edilebilmesi için gereken, Koz Yönetimi beceri düzeyinin dü ük 
olabilmesidir. Bu durumda üretilen de erler, onu üreten toplumlar için birer tasallut vesilesine 
dönü mektedir. Petrol gibi do al bir de er kayna , ona sahip olan ülkelerin –ço unun- ba na 
böylece dert olabilmi tir. Türkiye’nin sahip oldu u Güneydo u’daki kat  petrol ve bor rezervlerinin 
benzer birer tehdite dönü mesinin alt nda yatan kök neden, sözü edilen bu Koz Yönetimi becerisi 
yetersizli idir. 

Buna göre, sorun çerçevesi hem de er üretimi ve hem de üretilen de erleri avantajla takas 
edebilmek için koz yönetimi becerimizin yetersizli i olarak tan mlanmal  ve yetersizli e yol açan kök 
nedenler üzerine e ilinmelidir. Hemen i aret edilmesi gereken nokta, koz yönetimi becerisi 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


yetersizli i, onu da içeren daha büyük bir kümenin, yani Sorun Çözme Kabiliyeti yetmezli inin bir 
parças r. (Bkz. Sorunlar n ntikam : Çözemeyeni Çözerler, http://www.pegem.net). 

 

------------------------- 

Temel bilim olmadan ileri teknoloji olmaz 
http://www.radikal.com.tr/yazarlar/guven_sak/temel_bilim_olmadan_ileri_teknoloji_olmaz-
1103332 

“Geleyim üretim ve ihracat yap nda ne yapmam z gerekti ine. TEPAV iktisatç lar ndan Ekrem 
Cunedio lu, Türkiye’nin ihracat performans  tam da bu çerçevede ele alan bir not yay mlad . Bu 
nota göre, Türkiye’nin üretim altyap  ve ihracat performans yla 2023 hedeflerine ula abilmesi 
mümkün de il. Ne demek bu? Bu ihracat performans  ile 2023 hedeflerine ula abilecek h zda 
büyüyebilmemiz mümkün görünmüyor. Ne yapmak laz m? Üretim ve ihracat altyap  
de tirmemiz laz m. Nas l? Dünyada ülkeler ikiye ayr r: Herkesin üretemedi i, az say da ülkeye ya da 
bir tek kendisine  özgü nitelikli mallar  üretenler ile herkesin üretebildi i s radan mallar  üreten 
ülkeler. Birinci ligdeki ülkeler daha h zl  bir tempo ile büyüyorlar. kinci ligdekiler ise göreli daha yava  
büyüyor. Türkiye, birinci lige yak nsayan bir ülkeydi bugüne kadar. Ancak 2007’den beri, Türkiye daha 
az nitelikli, daha çok s radan mal üretiyor. Avrupa krizi bizi s radanla rd . Mal sepeti s radanla an 
ülke s çrama filan yapam yor. Peki, ne yapmak laz m? Ülkenizin iç talebi ve de sizin ula abilece iniz 

 talep kendinize özgü üretiminizi desteklemiyorsa, önünüzde bence iki seçenek var: Ya nitelikli mal 
talebi olan bir d  talep kayna  bulacaks z ya da içeride olmayan bir alanda talep yaratacaks z. lk 
seçenek için ülkenin ba ka ülkelerle lojistik ba lant lar ndan ba layarak çok i  yapmak laz m. kincisi 
içinse, birkaç sektöre odakl  te vik politikas na yönelmek laz m. Türkiye’nin üretim ve ihracat 
altyap  ilaç ve yenilenebilir enerjiye dayal  makine sektöründe desteklemek faydal  olabilir mesela. 
Bugüne kadar, hangi alan  destekleyece imize nas l bakal m diye dü ünüyorduk. Buyurun size 
yöntem: Deste i, ülkenin üretim ve ihracat altyap  daha nitelikli, s radan olmayan mallar üretecek 
sektörlere yönlendirin. Yeni bir un fabrikas  kurmak yerine, kimya sektöründe yeni bir laboratuvar 
kurun. lkine de il, ikincisine destek olun. Peki, yar n böyle yapsak daha yüksek teknolojili, daha bir 
tek bize özgü sektörler bulsak, i  biter mi? Türkiye 2023 hedeflerine p diye ula r m ? te o noktada, 
biz de srail’dekiler gibi konu maya ba layabiliriz. Daha yüksek teknolojili sektörler, daha nitelikli 
çal anlar ve daha fazla temel bilim mezunu isteyecekler.  O zaman yeni bir kaynak k na çarpmak 
zorunda kalaca z. imdiye kadar, temel bilim mezunlar  ö retmen yap p, az maa la ya amaya 
mahkûm ediyorduk. imdi Türkiye’nin en ak ll , en zeki gençleri temel bilimlere gelmiyor. Geçen gün 
gösterdim; mühendis bile olmak istemiyorlar. Ne istiyorlar? Hizmetler sektörüne gitmek istiyorlar.  

 

Peki, bu i te çocuklar n bir suçu var m ? Yok. Suç, bugünkü hükümetin mi? De il ama biraz daha 
uzarsa tam da öyle olacak. Mesele bir nevi “dün yedi iniz hurmalar, bugün bir yerinizi t rmalar” 
meselesidir. Sanayi te vikleri yoluna girdikçe daha da artacakt r. Türkiye’nin ihracat göstergeleri orta 
vadede yava  büyüme sinyali vermektedir. Kaynak k , kolay bir çözüm olmayaca na delildir.” 

------------------------------- 
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Kargadan ba ka ku  bilmeden, ilk 10 aras na girilmez 

http://www.radikal.com.tr/yazarlar/guven_sak/kargadan_baska_kus_bilmeden_ilk_10_arasina_giril
mez-1152239 

 

-------------- 

yal a prim veren katma de erini artt ramaz 

http://www.radikal.com.tr/yazarlar/guven_sak/eskiyaliga_prim_veren_katma_degerini_arttiramaz-
1064874 

 

“Ben fikri mülkiyet haklar  konusunda, uygulamaya yönelik, sa lam ad mlar at lmadan, Türkiye’nin yerli katma 
de erini artt ramayaca  dü ünüyorum. 

…………………….. 

Bütünleyici strateji  

Türkiye, imdilerde memlekette Ar-Ge geli sin, inovasyona dayal  üretimin önemi arts n diye tela la 
sa a sola sald yor. Ama ne yapmak istedi imizi tam da biliyormu  gibi durmuyoruz. Eksi imiz, 
bütünleyici bir strateji gibi duruyor. Strateji ise önceliklendirebilme demektir. Herkes bir eyler 
yap yor ama daha önceden yap lmas  gerekenler yap lmad  için, yap lanlar da heba oluyor. 
Türkiye’nin bana kal rsa, orkestray  idare edecek bir mekanizmaya ihtiyac  bulunuyor. Bu çerçevede 
de fikri mülkiyet haklar  konusunda Türkiye’nin verdi i sözleri tutabilecek operasyonel bir kapasiteye 
sahip oldu unu göstermesi gerekiyor. O yoksa, büyük yabanc irketlerin, küresel de er zincirlerinin 
bu topraklarda yaln zca pazarlama birimleri olur. Üretim ve Ar-Ge ikinci planda kal r. O yoksa, 
üniversitelerimizde teknoloji transfer ofisleri bir i e yaramaz. O yoksa, sanayi üniversite i birli i lafta 
kalmaya devam eder. Türkiye birikimini harekete geçiremez. sraf olur. Yaz k olur. Be eri birikime bir 
ey olmaz, bir ba ka ülkeye hicret ediverir. nsanl k faydalan r, memleket kaybeder.  

imdi Türkiye’nin karar an nday z: Ya üç buçuk merdiven alt  i letme ve bakkal ile 2023 hedeflerini 
yakalamay  deneyip, ba ar z olaca z. Ya da 2023 hedeflerine küresel ölçekte rekabet eden ça da  
irketlerle ula aca z. Karar sizin. 

------------------------ 

Türkiye’nin yenilikçi giri imcileri 

http://www.kalkinma.gov.tr/DocObjects/View/15254/T%C3%BCrkiye'nin_Yenilik%C3%A7i_Giri%C5%
9Fimcileri.pdf 

5.2. Yenilikçi Giri imcili in Geli mesi çin At lmas  Gereken Ad mlar 
itim ve Kültür 

Giri imci bir kültür olu turabilmek amac yla e itimin tüm a amalar  giri imci 
özelliklerini bireye kazand racak nitelikte yap land lmas , potansiyel yenilikçi 
giri imci say  ve bunlar n ba ar  art racakt r. Bireyde ileti im, ele tirel 
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dü ünce, problem çözme, ortak çal ma yapabilme, yarat k ve yenilik yapabilme 
yeteneklerinin geli tirilmesine yönelik farkl  düzeylerde okul öncesi 

itimden ba layarak üniversite sonras nda da devam edecek bir giri imcilik 
itim sistemi geli tirilmelidir. Bu yeteneklerin nas l geli tirilece ini, hangi 

yöntem ve tekniklerin kullan laca  ve bunlar için nas l bir e itim altyap  
gerekece ini ortaya koyan bir fizibilite çal mas  ile giri imcilik e itimi konusunda 
uzun vadeli bir strateji haz rlanmal r. 
Üniversitelerde bir yandan gerekli donan m ihtiyac , di er taraftan da ö retim 
eleman  yeti tirme konusunda iyile tirmeler yap lmal  ve yeti tirilen 
asistanlara ve akademisyenlere piyasa ko ullar nda imkânlar sa lanmal r. 

itimin sürdürülebilirli i ve kendini yeniden üretmesi aç ndan bu son 
derece önemlidir. Bu kapsamda somut bir örnek verilecek olursa, bilgisayar 
mühendisi bir akademisyene sa lanan sosyal ve ekonomik artlar piyasa 
ko ullar ndaki ortalama imkânlara yak nsayacak ekilde artt lmal r. Aksi 
hâlde ba ar  giri imcilerin yeti ece i nitelikli üniversitelerde gelecekte kaliteli 

retim üyesi bulunmas  zorla acakt r. 
Üniversiteler, TGB’lerin sa lad  sosyo-kültürel ve ekonomik imkânlardan 
yararlanmak ba ta olmak üzere, giri imcilik e itimleri ve projeleri yaparak 
kendi ö rencilerinin yeteneklerini geli tirmelidir. Bu alanda TGB’ler taraf ndan 
uygun giri imcilik e itimlerinin uygulamal  bir ekilde tasarlanmas n 
faydal  olaca  dü ünülmektedir. Hali haz rda TGB’lerin hangi tip giri imcilerin 
ba ar  oldu u, nelerin ö renilmesi gerekti i ve nas l bir e itimin faydal  
olaca  konusunda önemli tecrübeleri bulunmaktad r. 
Di er taraftan üniversitelerde mühendislik fakülteleri ile i letme bölümlerinin 
ortak geli tirebilecekleri projeler yan nda giri imcilik derslerinin tüm 

rencilere seçmeli, mühendislik ö rencileri için zorunlu olarak verilmesi 
hususu karar vericiler taraf ndan de erlendirmelidir. Mühendislerin teknik 
bilgisinin yan  s ra giri imcilik yeteneklerini geli tirilmesi, onlar  giri imci 
olma durumlar nda ve çal ma hayatlar nda daha ba ar  olmalar  sa layacakt r. 
Giri imcilik derslerinde ba ar  olan ö rencilere yurtd  staj, e itim ve bilgi 
ile görgü art  gezi imkânlar  da sunulmal r. Böylece gelece in giri imcilerinin 
gerek konunun inceliklerini ö renmeleri, gerekse staj ve çe itli programlar 
ile giri imcilik ekosistemini daha iyi tan malar  sa lanabilir. 
Türkiye’nin uluslararas  s ralamalar ile Türkiye’de yap lan yenilikçi üniversite 

ralamas nda en üst s ralarda yer alan üniversitelerden mezun mühendislerin 
kamuda ve bankalarda istihdam edilmesinden ziyade giri imci 
olmalar  yada sanayide istihdam edilmeleri sa lanmal r. Ancak en kaliteli 
mühendisler ile Ar-Ge ve yenilik alan nda dünyada ba ar  sa lanabilece i 
dü ünülmektedir. 

Ba ar  giri imcilerin annelerinin e itim düzeyi ve çal ma oranlar  daha 
yüksek olmas ndan dolay , gelecekte daha ba ar  giri imciler yeti tirebilmek 
amac yla toplumda kad nlar n e itim düzeyinin yükseltilmesi ve istihdam n 
art lmas n önemi büyüktür. Ayr ca okul ça nda olmayan e itim düzeyi 
dü ük mevcut kad nlar n e itim düzeyleri de art lmal r. Bu sayede ailenin 
giri imcilik üzerindeki olumlu etkilerinden yararlan labilecektir. 
Giri imcilik kültürünün geli tirilebilmesi amac yla rol modellerin kamuoyunda 
ödüllendirilmesi ve medya arac  ile giri imcili in önemi ve ba ar lar  
yayg nla lmal r. Ulusal düzeyde yap lan baz  giri imcilik yar malar  ve 
ödülleri gibi faaliyetlerin bölgesel düzeyde de geli tirilmesi ve yayg nla lmas  
gerekmektedir. 
Kamu Destekleri 
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Ba ar  giri imcilerin belirlenen özellikleri, teknoloji tabanl  yenilikçi giri imcilik 
desteklerinin da nda a rl kland larak seçim kriteri olarak kullan labilece i 
dü ünülmektedir. Örne in di er ko ullar n benzer oldu u durumlarda 
giri imci olmadan önce çal ma deneyimi olan, staj yapan veya yurtd  
tecrübesine sahip giri imci adaylar n desteklenmesinin de erlendirilmesi 
gerekmektedir. 
Ayr ca bu kapsamda kamu giri imci destekleri sa larken projenin yan  s ra 
giri imcinin özelliklerinin de de erlendirildi i veya daha iyi ölçüldü ü yöntemler 
geli tirilmesi; verilen desteklerin ve izlenen politikalar n ba ar  
art racakt r. Kamu taraf ndan bu çerçevede daha kapsaml  projeler yap larak 
benzer ölçütler geli tirilebilir. 
Ortak say n fazlal  ile di er i letmelerle ortak i  ve proje geli tirme gibi 
özelliklerin ba ar  i letmelerin karakteristikleri olarak kar za ç kmas  
nedeniyle kamu desteklerinin gerek i letmeler aras  i birliklerini, gerekse bir 

letmeyi kuran aktif ortak say  art rmay  özendirecek ekilde kurgulanmas  
dü ünülmelidir. 
Kamunun sa lad  destek mekanizmalar n kullan  dostu haline getirilmesi, 
destek ba vurular n tek bir merkezden yap lmas , destek verilen kayna n 
avans olarak verilmesi, do ru giri imcilere destek sa lanmas , desteklerin 
piyasadaki ihtiyaçlara uygun olmas  ve etki analizleri ve uluslararas  kar la rmalar 
ile sürekli iyile tirilmesi gerekmektedir. Di er taraftan, bölgesel ve 
yerel düzeyde yeni giri imcilere yönelik sa lanan destekler art lmal r. 
Tekno-giri im gibi desteklerde projesi kabul edilen giri imcilere, daha önce 
bahsedildi i gibi uygun nitelikte bir e itimin verilmesi, desteklerin etkinli ini 
ve giri imcilerin ba ar lar  art racakt r. 

Kamu kesimi desteklerinde özel sektör ile i birli i art rmal r. Desteklerin sunulmas nda 
baz  hizmetlerin çe itli ölçüt ve performans hedefleri çerçevesinde 
özel sektör veya sivil toplum kurulu lar ndan hizmet sat n al nmas  yöntemiyle 
gerçekle tirilmesi veya bu alanda onlarla i birli i yap lmas , desteklerde 
maliyet etkinli ini ile proje ve giri imci ba ar lar n artmas  sa layacakt r. 
Örne in giri imci seçiminin memur yada akademisyenler yerine giri imciler 
taraf ndan yap lmas  ancak projelerin de erlendirilmesinde ise akademik görü  
al nmas  daha do ru bir yakla m olacakt r. 
Son y llarda geli meye ba layan özel üniversite ve özel sektör kuluçka merkezleri 
ile h zland  benzeri yap lar n ve bu yap lar n içinde faaliyet gösteren 
giri imcilerin bölgesel olarak kamu taraf ndan desteklenmesi faydal  
olacakt r. 
Kuluçka ve h zland lardan ba ar  olanlarla i birli i yaparak kamu kaynaklar n 
bir k sm n bu yap lara, kamu taraf ndan belirlenecek politika, hedef 
ve strateji çerçevesinde kulland lmas n faydal  olaca  dü ünülmektedir. 
Ancak bu konulardaki ilerleme, kamunun denetim ve mali kontrol konular nda 
yapaca  mevzuat iyile tirmelerine ba r. Bu iyile tirmeler desteklerin 
kamu üzerindeki sorumlulu unu hafifleterek bürokrasinin azalmas  ve giri imcilerin 
ba ar n artmas  sa layacakt r. 
Türkiye’deki yenilik tabanl  giri imcili in ve kültürünün geli mesinde önemli 
pay  bulunan KOSGEB’in, ülkedeki en önemli kuluçka merkezleri olan TEKMER’lerin 
etkinli ini daha da art rmas , uzmanl k birikimini güçlendirmesi ve 
bu kapasiteyi geli tirilerek potansiyel ve mevcut giri imcilere daha etkili hizmet 
vermesi gerekmektedir. Bu konuda özel sektör ve üniversiteler ile birlikte 
yeni ve daha verimli modellerin de geli tirilebilece i dü ünülmektedir. 
Teknoloji tabanl  yenilikçi giri imcilerin geli tirilebilmesi için bireysel kat m 
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sermayesi (melek yat m) ve giri im sermayesi kaynaklar n art lmas , bu 
alana uzun vadeli kredi sa lanmas  ve ticarile tirme gibi desteklerinin geli tirilmesi 
gerekmektedir. Bu kapsamda, kamunun do rudan giri imcilere 
destek sa laman n yan nda, Türkiye’de nispeten geli memi  yukar daki destek 
unsurlar  geli tirici politikalar izlemesi yerinde olacakt r. Di er taraftan 
ticarile me desteklerinde kamunun özel sektörle birlikte do rudan kaynak 
sa lanabilece i dü ünülmektedir. 
Tekno-giri im gibi ba lang ç desteklerinin üniversite (lisans, yüksek lisans 
doktora) ö renci veya mezunlar n yan nda akademisyenlerin kullan na 
da aç lmal r. Bu insanlar n genç giri imcilere göre tecrübe ve birikimleri 
daha yüksek olmas na ra men risk alma düzeyleri daha dü üktür. Bu riskin 
bir k sm n payla lmas  ba ar  projelerin ortaya ç kmas  sa layabilecektir. 
Örne in bir bilim insan , böyle bir kaynakla ayn  zamanda ba ar  bir giri imciye 
dönü ebilir. 

TGB Politika ve Uygulamalar  
TGB’ler kamunun sa lad  önemli vergisel te viklerle çekim noktas  haline 
getirilmi tir. Buralarda faaliyet gösteren giri imcilerin ba ar  daha da art rabilmek 
amac yla, TGB yönetim ve uygulamalar  geli tirici düzenlemeler 
yap lmal r. Bu düzenlemenin hem TGB yönetimlerinin hem de BSTB’nin 
kurumsal kapasitenin geli mesini sa lay  bir nitelikte olmas  gerekmektedir. 
TGB’lerde faaliyet gösteren giri imcilerin Türkiye’deki en e itimli insan 
ve giri imci grubu oldu u unutulmamal r. 
TGB’lerdeki yüksek kira bedelleri ile yer sorunlar n çözümüne yönelik 
olarak, vergisel avantajlar sa lanan bu bölgelerde kiralara belirli limitler getirme 
hususu de erlendirilmelidir. Ayr ca, TGB’lerdeki vergisel te viklerden 
dolay  sa lanan kira gelirlerinin bu bölgelerde giri imcilik ekosistemini geli tirici 
faaliyetlerde kullan n art lmas  sa lanmal r. 
TGB’lerdeki doluluk oranlar  azalt p yeni giri imcilere daha fazla imkân 
sa lamak ve kira fiyatlar na denge getirmek amac yla, 5746 say  Kanunla 
50 Ar-Ge personeli için getirilen imkânlar daha makul bir say ya çekilebilir. 
Bu kapsamda, TGB’lerde kurulan giri imcilerin 20 Ar-Ge çal an na ula mas  
sonras nda i letme TGB d nda faaliyetlerine devam etse de ayn  vergisel 
avantajlardan yararland lmas  konusu destek sa lay  kurulu lar taraf ndan 
de erlendirilmelidir. Ancak bu konularda kesin kararlar al nabilmesi 
için BSTB taraf ndan bir ihtiyaç ve etki analizi yapt lmal r. 
ODTÜ gibi ba ar  TGB uygulamalar n di er TGB’lere yayg nla lmas  
konusunda 
kapasite geli tirici programlar uygulanmal r. Böylece yenilik ve 
Ar-Ge kültürünün daha az geli ti i bölgelerde daha nitelikli hizmet verilmesi 
kolayla acakt r. 
Son Söz Yerine 
Yenilik tabanl  giri imcili in geli tirilebilmesi için, kamu, üniversite ve özel 
sektör aras nda etkin bir yöneti im mekanizmas n kurulmas  ba ta olmak 
üzere, sosyal ve ekonomik altyap n her alanda iyile tirilmesi ve üniversiteler, 
ara rma merkezleri, sanayi bölgeleri, ara rmac lar, finansman 
sa lay lar, büyük giri imler ile yenilikçi giri imciler aras nda etkin a lar 
kurulmas  gerekmektedir. 
Giri imcilerin ba ar lar  genel olarak giri imcilik ekosistemindeki tüm unsurlar n 
geli tirilmesine ba r. Bu çerçevede giri imcilik ekosisteminin 
geli tirilmesine yönelik ara rmalar n art lmas  ve bu kesime sa lanan 
hizmet ve desteklerin sürekli olarak daha rekabetçi hale getirilmesi, ülkemizde 
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giri imcilerin ba ar  artt racakt r. 

-------------- 

2023’te en büyük 10 ülke aras nda yer alman n B T’e gereken önemin verilm-esiyle mümkün 
olabilece ine dikkat çeken TÜB SAD, Türkiye’de B T sektörüüretkenli inin, toplam özel sektör 
üretkenli inin dört kat  oldu unu belirtiphizmet ve yaz m ihracat n desteklenmesini önerdi. 

http://www.bilisimdergisi.org/pdfindir/s147/pdf/70-71.pdf 

 

-------------- 

"10 Büyük Ekonomi Aras na Girmek çin leri Teknoloji art".  

http://www.haberler.com/10-buyuk-ekonomi-arasina-girmek-icin-ileri-4890187-haberi/ 

 

--------------------- 

Otomobil üretemeyen 10. büyük ekonomi olur mu? http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-
31667-284-otomobil-uretemeyen--10-buyuk-ekonomi--olur-mu.html 

 

---------------------- 

lk 10 ekonomide yer almak için markala may  ba armak zorunday z. 
http://www.mtso.org.tr/jtr/index.php?option=com_content&view=article&id=887:lk-10-ekonomide-
yer-almak-icin-markalamay-baarmak-zorundayz&catid=53:haberler&Itemid=50 

-------------------- 

26 Eyl 2011 09:18 Samanyolu Haber 

'Türkiye'nin dünyan n ilk 10 ekonomisi içine girme hedefini gerçekle tirmesi için yapmas  
gereken...' http://www.samanyoluhaber.com/ekonomi/Ekonomide-1-numara-olmak-icin/689957/ 
 

------------------ 

Bakan Ergün: Bu faizle 10 ekonomiden biri olamay z. 
http://www.yeniasya.com.tr/haber_detay2.asp?id=16496 

-------------- 

http://techankara.org/uploads/news/4_Milliyet_10%20Mayis.pdf 

“Bu hedefe ula man n yolu tabii ki teknoloji üretmekten geçiyor...” 

--------------- 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


2023'de En Büyük On Ekonomi Aras na Girebilmek çin 

http://www.mahfiegilmez.com/2012/12/2023de-en-buyuk-on-ekonomi-arasna.html 

“E er 2023’de en büyük on ekonomi aras na girmek istiyorsak bu on y lda yap sal dönü ümü 
gerçekle tirmemiz, yarat a, inovasyona dayal  bir imalat sanayisi alt yap  olu turmam z 
gerekiyor. Bu i  öyle konu uldu u kadar kolay de il. Birçok alanda birçok giri imimiz oldu unu 
biliyorum ama bunlar bizim bu listeye girmemize yeterli olmuyor.  “ 

-------------- 

Dünyan n ilk 10 ekonomisi aras na girmek, yoksa hayal mi? 

http://www.tepav.org.tr/tr/kose-yazisi/s/2831 

------------- 

lk 10'a girmek için ne yapmal ? 

http://www.virahaber.com/yazi/ilk-10a-girmek-icin-ne-yapmali-8863.htm 

----------- 

DÜNYANIN LK 10 EKONOM  HEDEF NE REKABETÇ K ENGEL  

http://www.ivedikstrateji.com/tr/haberler/200-dunyaekonemisinerekabetcilikengeli 

----------------- 

Dünyan n ilk 10 ekonomisi aras na girebilmemiz için yerli otomobil üretmek zorunday z 

http://www.webnetyazilim.net/orneksite/?p=32 

---------------- 

Ali Babacan: " lk 10 Ekonomi Aras na Girebilmek çin Demokrasimizi Geli tirmemiz art" 

http://www.sondakika.com/haber/haber-ali-babacan-ilk-10-ekonomi-arasina-girebilmek-icin-
4867361/ 

---------------- 

lk 10 ülke aras na girmek için 

http://www.posta.com.tr/ekonomi/YazarHaberDetay/Ilk-10-ulke-arasina-girmek-
icin.htm?ArticleID=99875 

“Türkiye’nin ekonomisini büyütmesi ve kendine global çapta yer bulmas  sadece hükümetin yapacaklar yla s rl  de il.  
dünyas n da bu hedefe katk da bulunmas , daha çok ihracat yapmas , global irketler ve markalar yaratmas  gerekiyor. “ 

 

------------------------ 
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“10 y lda dünyan n ilk on ülkesi aras na girmek istiyorsak….” 

http://www.retailturkiye.com/genel-haberler/10-yilda-dunyanin-ilk-on-ulkesi-arasina-girmek-
istiyorsak%E2%80%A6 

-------------------- 

 

lk 10'a girmek için patent dersi geliyor. http://gelisenbeyin.net/forum/forum_posts.asp?TID=5094 

----------------- 

TOBB Ba kan : Ekonomide ilk 10'a girmek için giri imci orman  kurmal z 

http://www.yerelgundem.com/haberler/407907/tobb_baskani_ekonomide_ilk_10a_girmek_icin_giri
simci_ormani_kurmaliyiz.html 

 

----------------- 

En büyük 10 ekonomi aras na girmek için Büyükelçilerimiz i adamlar n emrinde olacak. 
(Hürriyet, Ekonomik Görünüm, 27 Aral k 2011). http://www.fenimining.com/tr/news/news-en-
buyuk-10-ekonomi-arasina-girmek-icin-buyukelcilerimiz-isadamlarimizin-emrinde-olacak-hurriyet-
ekonomik-gorunum-27-aralik-2011-30.html 

 

----------------- 

Yüksek Teknoloji çin Pozitif Ayr mc k 

http://www.moment-expo.com/yuksek-teknoloji-icin-pozitif-ayrimcilik 

----------------- 
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