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Bu proje Avrupa Birliği’nin desteğiyle finanse edilmiştir. Bu belge ve içinde yer alan tüm içerikler,
yalnızca hazırlayanların görüşlerini yansıtmaktadır. Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir
şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
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GİRİŞ
Hem bireylerin, hemde ülkelerin gelişmesinde büyük öneme sahip olan
girişimcilik kavramı, her geçen gün yaygın olarak incelenen bir konu haline
gelmiştir.
Girişimin basit anlamda tanımı, iş yaratma eylemidir. Özünde; dünyada
bir değişiklik yapmak için harekete geçen bireyi içerir. Sürdürülebilir ekonomik
büyüme girişimcilik gerektirir. Girişimciler yeni iş yaratır, ekonomik
genişlemeye katkıda bulunur ve sağlıklı bir iş ortamının desteklenmesinde
paydaş olurlar.
Dünyanın dört bir yanındaki topluluklar istihdam taleplerini karşılamaya
çalışırken, hem iş yaratıcıları hem de girişimci çalışanlar olmak üzere yeni
nesil girişimcileri (Dijital Girişimciler) teşvik etmenin önemi özellikle dikkate
alınması gereken bir husustur. Esnaf/Ticaret odaları ve işveren kuruluşları,
girişimciliğin desteklenmesinde önemli bir rol oynamaktadırlar. Ekonomik
büyüme yaratmak isteyen hükümetler ile yeni nesil çalışanlar geliştirme arzusu
içinde olan özel sektör arasında, benzersiz bir konuma sahiptirler.
Esnaf/Ticaret odaları on yıllardır iş çevrelerini desteklemektedir. Özellikle son
yıllarda ise öğrenciler ve gençlerle ilişki kurmaya daha fazla
odaklanılmıştır. Ancak, oda ve işveren kuruluşları tarafından sağlanan öğrenci
ve gençlik girişimcilik programlarının sayısı hala büyük değerlere sahip
değildir. Çünkü bu vurgulama yaklaşımları belirli bir değerdir.
İşgücü piyasasında başarılı olmak için girişimci bir zihniyetin önemi göz
önüne alındığında, tüm Odalar ilk ve orta öğretimden mesleki eğitime ve
üniversiteye kadar eğitimin her kademesinde müfredatta girişimcilik eğitiminin
başlatılmasını savunmaktadır.
Proje ekibi, gelişmiş veya başarılı ittifaklar kurmak ve genişletmek
için bu Kitapçığın Esnaf/Ticaret Odaları ve okullar için bir rehber olmasını
amaçlamakta ve ummaktadır.
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PROJE ÖZETİ
Okul-Oda İş Birliği Projesi; ,Türkiye, Slovenya, Makedonya, Bulgaristan,
İspanya ve Birleşik Krallık’ta bulunan alanında uzman ve nitelikli ortaklar tarafından
desteklenmekte, Esnaf/ Ticaret Odaları kurumları ve üyelerini ile okulları bir araya
getirerek, geçici bağlantılar yerine işyerleri, sosyal taraflar ve Sivil Toplum Kuruluşları
ile kalıcı iş birliğini amaçlamaktadır.
Proje, okullarla yerel toplulukların erişimini sağlamak üzere 'açık' politikalar
oluşturulmasına rehberlik etmeyi, politikaları etkileyecek dokümanlar sunmayı ve
öğretmenlerin girişimcilik eğitimlerini öngören Budapeşte gündemine uygun olarak,
sosyal tarafların beceri ve yeteneklerinden yararlanılmasını amaçlamaktadır.
Okullar, ziyaretler ve okulda yapılan çalışmalar gibi sınırlı kaynaklara sahiptir.
Bu bağlamda girişimcilik konusundaki yaklaşımları da sınırlıdır. Bu durum Komisyon
tarafından da sık sık tekrarlandığı gibi girişimcilik eğitiminin hedefi ve amacı değildir.
Girişimcilik eğitimleri, öğrencilerin Açık Okul perspektifi ile uzun vadede toplumdaki
kaynaklarla etkileşime geçebilmelerini, doğrudan katılım ve deneme yoluyla
bilinçlenmelerini, kapasitelerinin geliştirilmesini ve gerçek iş yaşamı ile
bütünleşmelerini sağlayacak deneyimleri sunmalıdır.
Proje ile Odalar ve ortaöğretim okulları arasındaki iş birliği, kuramsal
varsayımlardan değil, pratik deneyimlere dayalı ve sürekli etkileşim halinde olan
ittifaklar sonucu oluşturulacaktır.

3

TEMEL TANIMLAR
a. Girişimcilik
OECD1 ' ye göre Girişimcilik, yeni ekonomik faaliyetlerin oluşturulması ve
geliştirilmesinin kritik aşamaları ile ilişkilidir. Diğer bir deyişle, iş fikrini gerçekleştiren
bir girişimci, yöneticiye dönüşür.
Girişimcilik, değişiklik yapma, zenginlik yaratma ve değer katma sürecidir.
Girişimcilik, kontrolünüz altındaki mevcut kaynakların ötesinde bir fırsat arayışıdır.
Girişimcilik süreci, başkalarının yaptığı herşeyin daha iyisini yapmaktan başka bir şey
değildir.
b. Girişimci
"Girişimci, ekonomik faaliyetlerin yaratılması veya genişletilmesi yoluyla yeni
ürünler, süreçler veya pazarlar tanıyarak değer üretmeye çalışan kişidir
(işletme sahipleri).2
c. Digital Girişimcilik
Dijital girişimcilik, yeni BİT veya BİT destekli ürünleri, süreçleri ve ilgili pazarları
tanıyarak, ekonomik faaliyetlerin oluşturulması veya genişletilmesi yoluyla,
değer üretme arayışındaki girişimci insan eylemleridir.1
d.Dijital Girişimci
Dijital girişimci, yeni BİT veya BİT destekli ürünleri, süreçleri ve ilgili pazarları
tanıyarak ekonomik faaliyetlerin oluşturulması veya genişletilmesi yoluyla değer
üretmeye çalışan kişidir.1
e. Dijital Ekonomi
Dijital Ekonominin birden fazla tanımı vardır. Avrupa Komisyonu dijital
ekonomiyi “dijital teknolojilere dayanan bir ekonomi” olarak tanımlamaktadır.3
Dünya Ekonomik Forumu ve (G20) forumu ise dijital ekonomiyi “dijital
sektördeki tüm işlerin yanı sıra dijital olmayan sektörlerdeki dijital meslekleri içeren
geniş bir ekonomik faaliyet ”olarak tanımlamaktadır.

f. Girişimcilik Ekosistemi
Ekonomik kalkınma stratejisi olarak girişimciliği teşvik etmede baskın unsur
“Girişimcilik ekosistemi” dir.5
Girişimci bir ekosistem veya girişimcilik ekosistemi, yerel veya bölgesel
girişimciliği etkileyen sosyal ve ekonomik ortamdır.
Girişimcilik ekosistemi, girişimcilik fikrini benimseyen (icat ve risk) ve buna
ilişkin faaliyetleri geliştiren kilit oyuncuları kapsar.6
4

g. Açık Okul
Açık Okul, öğrenme için daha ilgi çekici bir ortam ile topluma hayati önemde
katkı sağlar: Öğrenci projeleri okul dışı toplumun gerçek ihtiyaçlarına cevap verir,
halka açıktır ve yerel uzman ve onların tecrübelerinden yararlanır. 7
Açık Eğitim, okulların ve öğrencilerin gerçek hayat misyonlarında iş ve girişim
dünyasından farklı kuruluş ve profesyonellerle iş birliği yapmalarıdır. Bunun
öğrenciler açısından anlamı; sunulan girişimci kaynaklarla uzun vadeli ve geleneksel
gerçek yaşam misyonlarına doğrudan katılım ve uygulamalı olarak girişimci zihniyet
ve kapasite kazanmaktır.
Bu sistemde görevler gerçek olduğundan, öğrenciler gerçek zorluklarla uğraş
vermek zorundadır.
h. Mentor
Mentor, daha genç ya da daha az deneyimli bireye, hayallerini
gerçekleştirebilmesi için iş ya da okulda belirli bir süre rehberlik eden kişidir. 8

i.Intrapreneurship
İçgirişimcilik, büyük bir işletmede çalışmakta iken girişimci gibi davranma
eylemidir. 9
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OKUL-ODA İŞ BİRLİĞİNE
KATIL
ÖĞRENCİLER NEDEN BU PROJEYE DÂHİL OLMALIDIR?
Öğrencilerin bu projeye katılmaları için birçok neden vardır. Projeye dâhil olacak
öğrencilere, projenin sağlayacağı faydaları şu şekilde sıralayabiliriz:












Girişimci zihniyet ve kişilik geliştirme.
Başarılı modern girişimciliği öğrenme.
Yeni beceriler kazanma ve dijital girişimciliği öğrenme.
Deneyimsel öğrenme süreci – düşünerek-yaparak öğrenme.
Öz - insiyatif ve başarı için sorumluluk alma.
Yaratıcı kişilik özellikleri ve takım çalışması becerilerinin gelişimi.
Sektöre erişim kolaylığı.
İlgili oda temsilcileri ile tanışma ve onlarla çalışma.
İş (girişim) fikirlerini aktif iş yöneticileri ile paylaşma fırsatı.
Gerçek iş ortamında öğrenim/eğitim fırsatı.
Okullar ve girişimciler arasında etkileşim oluşumu (çalışma hayatını daha iyi
tanıma fırsatı).

 Farklı AB ülkelerinden ağ oluşturma ve deneyim paylaşımı.

 Uluslar arası fırsat ve istihdam edilebilirlik beklentilerini artırma.
 Farklı ülkelerden yeni öğrencilerle tanışarak kültürlerini keşfetme, bilgi ve

deneyim paylaşımı ve ingilizcelerini geliştirme.
 Okullarda yeni bir çalışma deneyimi yaşama.
 Uzun süre yapılacak takım çalışması deneyimi ve projenin onları sürece ne

kadar dahil edilebileceklerini öğrenme.
 Okul

çalışmalarının

önemi

ve

okul

sonrası

ne

yapmak

istediklerini

deneyimleme fırsatı.
 Avrupa boyutunda paylaşılacak değer ve sonuçlar yaratmaya katkı sağlama ve

bununla gurur duyma.
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ÖĞRENCİLER PROJEYE KATILARAK NELER
KAZANACAK?
Okul- Oda İş Birliği Projesi ile katılımcılara yardımcı olacak yenilikçi yollar
kazandırılması amaçlanmaktadır. Katıltımcıların elde edecekleri kazanımları şöyle
sıralayabiliriz:
o Avrupa topluluğu onaylı beceriler.
o Organizasyon ve iletişim becerileri.
o Girişimcilik ve dijital girişimcilik dünyası hakkında bilgi.
o Kişisel gelişim ve girişimci düşünme gelişimi.
o Odalarla gerçek zamanlı işbirliği.
o Öz farkındalık ve öz yeterlik gelişimi.
o Yeni fırsatları keşfetme hazzı.
o Diğer ülkelere hareketlilik fırsatı.
o Gizli kalmış beceri ve ilgi alanları ile yeni beceri gelişimi.
o Geleceğe dair vizyon yaratma, fırsat-motivasyon ve azim gelişimi ve hedeflere
ulaşma.
o Fikir üretimi, fikir pazarlama, tasarım ve üretim doğrulama becerisi, prototip,
ürün geliştirme, takım çalışması ve disiplinlerarası düşünme yetisi.
o Farklı ülkelerden yeni arkadaşlar edinme, fikir alışverişi, yeni kültürleri tanıma.
o Faydalı iletişimler oluşturma.
o Kültürlerarası ortamda takım çalışması deneyimi elde etme.
o İngilizce dil akıcılığını geliştirme.
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ODALARIN VE OKULLARIN ROLLERİ
Bu projedeki en önemli faktör odalar ve okullar arasında oluşacak sinerjidir.

ODALAR:
Odalar girişimcilik insiyatiflerini desteklemek için büyük öneme sahiptirler ve
istihdam yaratmaya teşvik edici unsurlardır.
Odaların temelde savunucu organızasyonlar olarak aşağıdakilere odaklandığı
göz önüne alındığında rolleri:
• Basitleştirilmiş bir süreçle girişimcilere sunulan eğitim
imkanı/destekleriyle ilgili, işletmeler için bir iletişim kanalı olarak hareket
etmek.
• İşletmeleri etkileyen konularla ilgili görüşmelere erken başlamak
(örnek: düzenlemeler).
• Özellikle zirve noktalarda fikir paylaşımı ve tavsiye almak için
Mentorlük ve bağlantı fırsatlarını oluşturmak (bazı girişimciler Mentorlük
programının önemi olmadığını düşünseler bile).
• Canlı laboratuvarlar, yeni ürün ya da teknolojiler, yeni/genç
girişimcilere hizmet danışmanlığı, erken girişimcilik/yenilikçilik ile şirketler
arasında bağlantıların kolaylaştırmasını sağlamak
• Öğrencileri girişimci olmaya teşvik için yerel kuruluşların okullara
erişimlerine yardımcı olmak.
• Girişimcilere, muhtemel kaynaklara ilişkin (Kamu yada özel) aynı
dili kullanma ve bağlantı kurma noktasında yardımcı olmak.
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Öğrencilerin iş süreci aşamalarını anlamalarına yardımcı olacak
tavsiyeler sağlamak.
• Onlara girişimci uygulamalar sunmak.
• Girişimci Dünya hakkında bilgi ve deneyim paylaşımı yapmak.
• Gelişmiş girişimcilik eğitimi uzman desteği sağlamak.
• Uygulama ortakları için yönerge hazırlamak.
• Uygulama ortaklarını sürekli desteklemek.
• Uygulamalı öğrenme fırsatı sunmak.
• Web sitesi, haber bültenleri, girişimci öğrenmenin oluşturulması dahil,
projenin yaygınlaştırma stratejisinin sorumluluğunu üstlenmek.

OKULLAR:
Birçok mesleki eğitim öğrencisi genellikle kendi işini kurar. Bu nedenle, serbest
meslek seçiminin önemli bir istek olduğu özellikle temel mesleki eğitimde, girişimcilik
eğitimi önemlidir.
Mesleki eğitim okullarında girişimcilikle ilgili yaygın eğitim
yöntemleri, formal rehberlik hizmetlerinden daha belirgin durumdadır. Yaygın
rehberlik hizmeti verenler: girişimciler, iş dünyasında yer alan deneyimli kişiler,
öğretmenler, akranlar ve ebeyenler olarak sıralanabilir.10 Bunları yaparken Okullar
öğrencileri eğitmek için daha fazla sorumluluğa sahiptirler ve bunu gerçekleştirirken
de müfredatı takip etmek durumundadırlar. Okullar/Öğretmenler şunları yapmalıdır:


















Sadece planlı değil, talepler üzerine de eğitimler gerçekleştirmek.
İlgili öğretmen ve öğrenciler için bilgi sağlamak.
Projeyi tanımlamak için bir kitapçık hazırlamak.
Takımları ve takım liderlerini tanımlamak.
Öğrenci takımları ile çalışmak.
Odalar ve girişimciler ile uzun vadeli işbirlikleri kurmak.
Odalar ile okul/ öğrenciler arasında arabulucu rolünü üstlenmek.
Öğrencilerin proje çalışmalarını koordine etmek.
Onların fikirlerini hayata geçirebilmelerine, özgüven kazanmalarına
destek/yardımcı olmak.
Girişimci kişiliklerinin ve gelecek kariyerlerinin büyümesine temel
oluşturmak.
Proje görevlerini/sorumluluklarını yerine getirmek.
12-16 yaş aralığındaki 5’er öğrenciden oluşan 2 takımın projeye
katılımlarını sağlamak/kolaylaştırmak.
Öğrencilerin girişimci katılımlarına uygun ortam/alan oluşturmak.
Ortak oda ile işbirliğini yürütmek.
Yerel uygulamaları belgelemek ve öğrencilerin yaratıcı hikaye/ anlatımlarını
desteklemek.
Proje uygulamaları sonuclarından, bilgi üretimine yardımcı olmak.
Nihai sonuçların üretilmesine yardımcı olmak.
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ODALARIN ÖĞRENCİLERE SUNULABİLECEĞİ FIRSATLAR
SBA projesine dahil olacak öğrenciler benzersiz öğrenme fırsatlarına
katılabilir, eğitimlerini geliştirebilir ve gelecek kariyerlerinde başarılı olabilme becerileri
elde edebilirler. Öğrenme fırsatları şunları içermektedir:
 Öğrencilerin gerçek girişimcilik zorluklarını tanımalarına fırsat sağlamak.
 Teorik bilgi ve çalışmalarını iş deneyimi ile ilişkilendirmek.
 Endüstri ile bağlantılar, liderliği/mentorlüğü teşvik etmek.
 Ülkedeki girişimcilikler hakkında bilgi vermek.
 Odaların ülkedeki rolü hakkında bilgilendirmek.
 İşgücü piyasası, Okul ve şirketler arasında doğrudan bağlantıları sağlamak.
 Girişimcilik, işletme yönetimi ve pazarlama konularında öğrenim sunmak.
 Öğrencilere iş deneyim imkânı sağlayarak, daha iyi bağlantılar kurmalarını
sağlamak.
 Öğrencileri yenilikçi ve yaratıcı düşünceye dahil etmek.
 Gelecekte

üstlenecekleri

çalışma

alanları

hakkında,

öğrencilerin

bilgi

edinmelerini sağlamak.
 Teorik öğrenim yerine uygulamalı, yaparak-yaşayarak öğrenme imkanı
sunmak.
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GİRİŞİMCİLİK BECERİLERİ
Girişimci olunmak isteniyorsa bazı özelliklere sahip olmak ve belirli becerileri elde
etmek gerekir. Ayrıca bunları bir işte çalışırken geliştirmekde önemlidir. Birini başarılı
bir girişimci yapan nedir? Bunları iki başlık altında toplayabiliriz:
1. GİRİŞİMCİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
 Piyasadaki mevcut fırsatları belirler, fırsatları (ya da ihtiyaçları) iş fikri haline
dönüştürür.
 Kaynakları toplar.
 Risk alır.
 Finansman, üretim ve üretim süreçleri ile insan kaynaklarını yönetir.
 Ürün, yönetim, teknoloji ve sürekli pazar konularında değişime yönelik çabaları
sürdürür.
 Nasıl bağlantı kurulacağını bilir.

2. GİRİŞİMCİNİN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ
 Yaratıcı, yenilikçi ve eleştirel düşünme,
 Zorlukla yüzleşme, mücadele ve azim,
 Sorumluluk ve risk alma arzu ve eğilimi,
 Fırsatları algılama yeteneği, kullanma becerisi,
 İnsiyatif alma, karar verme/uygulama becerisi,
 Liderlik ve başkalarına hedef belirleme/yönlendirme becerisi,
 Planlı çalışma ve araştırma becerisi,
 Başkalarıyla ortak çalışabilme ve güvenme,
 Potansiyel eksiklik ve sınırlamaları görebilme,
 Zor koşullara ve ağır işlere hazır olma,
 Kendini geliştirme isteği,
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“Bilgi becerileri
Dijital bilgileri tanımlama, bulma, alma, depolama, düzenleme ve analiz
ederek amaca uygun şekilde değerlendirme.
Kamu kurum ve kuruluşlarının web sitelerinden bilgi edinme
Mal ya da hizmetler hakkında bilgiye ulaşma
İletişim becerileri
Dijital ortamda iletişim kurma, kaynakları çevrimiçi paylaşma,
başkalarıyla bağlantı kurma ve dijital araçlarla iş birliği yapma, ağlarda
etkileşimde bulunma ve kültürler arası farkındalığa katılma. Tüm bunlar
kültürlerarası bir farkındalıktır. Anahtar iletişim becerileri şunlardır:





E-posta gönderme /alma
Sosyal ağlara katılma/kullanma
İnternet üzerinden telefon/video görüşmesi
Kendi oluşturduğu içeriği bir web sitesine yükleme

Problem çözme becerileri
Dijital ihtiyaç ve kaynakları belirleme, amaca ya da ihtiyaca en uygun
dijital araçlar hakkında bilinçli karar verebilme, kavramsal problemleri dijital
yollarla çözme, teknolojiyi yaratıcı kullanma, sahip olduğu yeterlilikleri sürekli
güncelleme ve tenik problemleri çözebilme.
A – Problem çözme
B – Online (çevrim içi) hizmetlere aşinalık
1.

Etkili içerik için yazılım becerileri

Yeni içerik oluşturma ve düzenleme(kelime işlemciden resim ve
video’ya); önceki bilgi ve içerikleri bütünleştirebilme ve yeniden detaylandırma;
medya çıktıları, yaratıcı ifadeler ve program üretme; fikri mülkiyet hakları ve
lisans/patent süreçleri ile ilgilenme ve gerektiğinde uygulama.
A– Temel
• Kullanılan kelime işlemci yazılımı
• Kullanılan elektronik tablo yazılımı
• Fotoğraf, video ve ses dosyalarını düzenlemek için kullanılan
yazılım
– Orta Düzey
• Metin, tablo, resim ve çizelgeleri içeren sunum ya da
belge oluşturma
• Verileri düzenleme ve analiz etmek için gelişmiş etablo işlevlerini kullanmak(sıralama, filtreleme, grafik
oluşturma, formüllleri kullanma vb.)
• Programlama dilinde bir kod yazabilme”11
12

AVRUPA GİRİŞİMCİLİK YETKİNLİK ÇERÇEVESİ
(ENTRECOMP)
EntreComp Avrupa Komisyonu tarafından, girişimci zihniyeti açıklamak
üzere bir referans çerçevesi olarak hazırlanmıştır.
“EntreComp” girişimciliği; kişisel gelişimi sürdürmekten topluma aktif olarak
katılmaya, bireyin iş piyasasına bir çalışan ya da serbest meslek sahibi olarak girmeyi
ve aynı zamanda da girişim başlatmayı (kültürel, sosyal veya ticari), hayatın her
alanında geçerli olan ve ömür boyu sürdürülecek bir yetkinlik olarak tanımlar. Yani
EntroComp, sosyal ya da ekonomik değerin yaratılması etrafında dönen geniş bir
girişimcilik tanımı üzerine kuruludur. Bu şekliyle sosyal girişimcilik, yeşil girişimcilik ve
dijital girişimcilik gibi farklı girişimcilik türlerini kapsamaktadır. Bireyler ve gruplar
(kuruluş ya da ekipler ) için geçerlidir ve özel, kamu ve üçüncü sektörler ya da
üçünün herhangi bir karma bileşim yapısında değer yaratmayı ifade eder. Özel bir
alandan bağımsızdır ve herhangi bir alandaki olası değer zincirinde başka değerler
yaratmak için fikir ve fırsatlar üzerinde hareket eder
EntreComp Çerçevesi akademik literatür ve gri literatürün ( resmi olarak
yayınlanmamış rapor ya da bilgi) kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi, vaka
çalışmalarının derinlemesine analiz edilmesi, masa başı araştırması ve bir dizi
tekrarlanan çok paydaşlı istişarelerden oluşan yöntemler yaklaşımı sonucu
geliştirilmiştir.
EntreComp, örgün eğitim ve öğretim sistemlerinde müfredat geliştirme de
referans olarak kullanılabileceği gibi yaygın eğitim bağlamındaki faaliyetlere ilişkin
programlarda da kullanılabilir (Örnek: Mevcut kuruluşlarla girişimciliği teşvik etmek
amacıyla). EntroComp girişimciliğin bir yetkinlik olarak görülmesi için eğitim ve
çalışma dünyaları arasında bir köprü oluşturmayı hedeflemektedir.
EntreComp aşağıdaki şekilde görülebileceği gibi 3 temel alan ve 15
yeterlilikten oluşmaktadır”.12

13

Şekil: EntreComp Kavramsal Modelinin Alan ve Yeterlilikleri 12

Girişimci zihniyet:
Girişimci zihniyet, zorlukların üstesinden gelmeyi, kararlı olmayı ve sonuçlarla ilgili
sorumluluk almanıyı sağlayan bir düşünce yoludur. Becerileri geliştirme, hatalardan
öğrenme ve fikirler üzerinde sürekli harekete geçmeyi gerektirir.13



Gerçek yaşam deneyimleri ve proje çalışmaları yoluyla, etkin uygulamalı
metodla verilecek şekilde yapılandırılır.
Tüm derslerde ayrı bir ünite ya da başka bir dersle birleşik olarak öğretilir.
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Bir kuruluştaki girişim, liderlik ve yenilikçilik rolleri yenine getiren girişimciler
için önem arzeder.
Eğitim kurumlarının ötesinde işletmelere ve daha geniş olarak topluma geçişe
önayak olur.

GİRİŞİMCİ İŞLETME İÇİN GEREKLİ 4 TEMEL FAKTÖR

İŞ FİKRİNİZİ PLANLARKEN, İŞ PLANINIZI OLUŞTURURKEN BİR ŞİRKET
KURMA ZORUNLULUĞUNUZ YOKTUR. GİRİŞİMCİLER TARAFINDAN
YAPILAN HATALARIN EN BAŞINDA ÖNCE ŞİRKETİ KURMAK, SONRASINDA
PLANLAMA YAPMAK GELİR. DAİMA ÖNCE PLAN.

İŞ FİKRİ- Girişimcinin bilgi, deneyim ve kaynaklarına ya da fırsatlarına uygun olan bir
konu.
GİRİŞİMCİLİK NİTELİKLERİ – İş fikrini gerçeğe dönüştürebilmek için, girişimci
özellikleri ve daha da önemlisi kendine güven ve gerekli motivasyona sahip olma.
YÖNETİM BİLGİ VE BECERİLERİ– Doğru özelliklere sahip kişileri istihdam etmek,
onları geliştirmek, organize etmek, gereken teknik ve fonksiyonel yönetim
çalışmalarını gerçekleştirme.
KAYNAKLAR – İşletmenin kuruluş ve işleyişi için gerekli insangücü, bilgi, ürün ve
hizmetlerin sağlanması için gereken tüm girdi kaynaklarına (finansman, ekipman,
malzeme, zaman) erişebilme.
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NE TÜR GELİŞMELER BEKLENMEKTEDİR?
Girişimcilik, öğrencilere seçmiş oldukları alandan daha fazlasını öğrenmelerini
sağlarkan, çalışma ve gelişme için disiplinlerarası bir ortam oluşturur.
Gelişen dostluklar ve bağlantılar, öğrencilerin daha iyi iletişim kurma ve uzun
vadeli başarıya hazırlanmalarına yardımcı olur.














Zihniyet değişikliği
Deneme ve yanılma ile öğrenme
Yerel Odalarla bağlantı kurma ve anlamlı tecrübeler edinme
Uluslararası deneyim kazanma
Güvenirlik elde etme
Motivasyon artışı
Aktif katılım
Girişimcilik hakkında geniş bilgi
İletişim becerilerinin geliştirilmesi- ekip çalışması, girişimciler, kurumlar vb.
Iletişim.
En baştan sonuna kadar iş akışını başlatma, izleme ve değerlendirme
becerilerini geliştirme, alınan kararların sorumluluğunu alma
Sonuçların daha da iyileştirilmesi amacıyla, çalışma sürecinin sonuçlarını
objektif değerlendirme becerilerinin gelişmesi
Yaptıkları üzerinde daha sorumlu ve daha emin olmayı geliştirme
Yeni iş fırsatları bulma becerileri geliştirme.

GİRİŞİMCİ &ÇALIŞAN OLMANIN
AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI
Geleceği ile ilgili karar vermek, herkes için çok zordur. Girişimci olmak için şu
soruların cevaplanması önemlidir: Risk alarak işinizi mi kurmak istersiniz yoksa
başkası için çalışan bir kişimi? Buna, girişimci ve çalışanın artı ve eksi yönlerini
(avantaj ve dezavantajlarını) karşılaştırdıktan sonra daha iyi karar vermeniz
mümkündür.

Avantajları
Girişimci

Çalışan

Kariyer Gelişimi
Gelir Güvenliği
Bağımsız Çalışma
İzinlerden Yararlanma
Çalışma Saatlerini Belirleyebilme
Sabit Çalışma Zamanları
Ekonomik Büyüme Özgürlüğü
Az sorumluluk
Yeni Bağlantı ve Fikirler Edinme Fırsatı
Yaşam-İş Dengesi
Dezavantajları

Girişimci

Çalışan
16

İfade Özgürlüğü Olmaması
Sınırlı Gelir
Yeni Beceriler için sınırlı imkân
İş Güvencesi

Stresli Sorumluluklar
Zorunlu Yatırım
Uzun günler (işte)
Finansal İstkrarsızlık

Şu an onlar hakkında bilgi sahibisiniz ve önceliğinizi belirleyebilirsiniz.

PROJENİN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
NELER OLACAK?
SBA Projesinde yer alan öğrenciler üzerinde, proje bitiminde görülmesi
muhtemel etkileri şöyle sıralamak mümkündür:
 Girişimcilik dünyasının tüm yönleri hakkında bilgi sahibi olur
 Girişimci olmanın adımlarını bilir
 Girişimciliği destekleyen kaynakları öğrenir
 Girişimci düşünme, davranma ve uygulamayı geliştirir
 Kalıcılı ve net görüş sağlayabilir
 İletişim becerilerini geliştirir
 Vizyona yönelik eylem geliştirir
 Dijital Ekonomi hakkında bilgi sahibi olur
 İngilizce dili becerilerini geliştirir
 Yeni kültür ve arkadaşlarla tanışır

AKILLI KİŞİ, AZ KONUŞUP ÇOK DİNLEYENDİR.
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ÖĞRENCİ TAKIMI OLUŞTURMA
Girişimcilik dünyası hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen, fikir,
yaratıcılık ve yenilikçi düşünceye sahip tüm gönüllü öğrenciler takımın bir üyesi olmak
için başvurabilirler.
Okul yönetimi öncelikle projeye gönüllü olarak dahil olabilecekleri takım ve
takım üye sayısı ve üyelerin sahip olması gereken kriterleri (ingilizce seviyesi, sınıf
düzeyi vb.) duyurur.
Öğrenci takımları, proje koordinatörü, proje de görev alan iki öğretmen ve iki
oda temsilcisinden oluşan bir komisyonca, öğrencilerin okuldaki görevlere katılımları
ve başarılarının önceden gözlemlenmesi ve aşağıdaki mülakat kriterleri kullanılarak
oluşturulmalıdır.
Komisyon aşağıdaki kriterleri kullanarak öğrenci takımlarını seçer:
Sınıfta ya da sosyal ortamlar da motivasyonları göz önünde bulundurulmalı,
akademik performanslarına göre seçilmemelidirler.
Takım farklı öğrenme durum ve geçmişi olanlardan oluşmalıdır.
Öğrenciler proje boyunca takım halinde çalışabilmelidirler.
Öğrenciler elde ettikleri deneyimleri yerel düzeyde ve sosyal ağlar ile
başkalarıyla paylaşmaya istekli ve gönüllü olmalıdırlar.
Öğrenciler temel düzeyde İngilizce iletişim kurabilmelidirler.
Katıldığında fazladan çalışmaya (iş yapmaya) istekli olmak.
Ailelerince desteklenmeli ve motive edilmelidirler.
Öğrencilerin motivasyonları, parlak fikirleri, bilgi ve becerileri de dikkate
alınmalıdır.
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Okullar, projeye dahil olacak (18 yaşın altındaki) öğrencilerin velilerinden
yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarda kullanılacak fotoğraf, video vb. Yayınlama izni
almayı unutmamalıdır.

GİRİŞİMCİLİK İÇİN OKUL- İŞLETME

İŞBİRLİĞİ

-DİĞER İŞVEREN ORGANİZASYONLARI

DEVLET

OKULLAR

DİĞER ODALAR

ODALAR

ULUSLARARASI BAĞLANTILAR
(Ajanslar, Proje Ortakları, vb.)

GİRİŞİM UYGULAMA MERKEZİ

YAYGINLAŞTIRMA

-ÖĞRETMENLER (LİDERLİK
MENTORLÜK
PROGRAM

-ÖĞRENCİLER (GİRİŞİM TAKIMI)

ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

-AİLELER (ÖĞRENCİLERİN

WEB SAYFASI DÜZENLEME

DESTEKÇİLERİ)
ÖĞRETİM
MATERYALLERİ

AKRAN EĞİTİMİ

DENEYİM PAYLAŞIMI

EĞİTİM/UYGULAMA İMKÂNLARI
SUNMA
ŞİRKETLER/ÜYELERLE
BAĞLANTI

BÜTÇE-FİNANS

ODALARIN ERKEN GİRİŞİMCİLİK ÖĞRENİMİNİ TEŞVİKİ
Odalar girişimcilik programları ve okullarla iş birliği yolunu kullanarak üye
tabanlarını daha da geliştirebilir, iş dünyasındaki üyelerini destekleyebilir ve yeni nesil iş
liderleri oluşum ve gelişimine katkı sağlayabilirler. Odalarla okulların işbirliği, özel sektöre
ekonomik sürdürülebilirlik, gençlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve yeni nesil girişimcilere
yatırım yapmanın yolunu açmaktadır. Odalar (üyeleri kanalıyla) yeni bir iş kurarak ya da
mevcut iş imkânları çerçevesinde öğrencilerin erişimlerini kolaylaştırarak, onların iş
gücüne ulaşmalarına yardımcı olabilirler.14

Odalar okullarla işbirliğini koparmamak (korumak) ve öğretmen ve
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öğrencilere yardımcı olabilmek için neler yapabilir:
Girişimciliğin kuluçka dönemi olarak adlandırılan başlangıç döneminde;
girişimci ya da girişimci adayları için stratejik plan tasarımı, inovasyon,
proje hazırlama ve yönetimi, fikri ve sınai mülkiyet hakları, iş planı
yapma vb. konularda seminer, kurs, eğitim programları ve etkinlikler
düzenlemek; tüm bunları ücretsiz sunabilecek altyapıyı oluşturmak,
İl, ilçe ve okul düzeylerinde gençler arasında girişimcilik kültürünün
oluşma ve gelişmesine öncülük etmek,
Girişimcilikle ilgili prosedürler ve bunları iş kurmaya çevirebilmeye
yönelik kitapçık, cd, vb. hazırlamak,
Kavramları, bireysel ve yaşam boyu öğrenme perspektifinde daha net
ve belirgin olarak netleştirmek,
Genç girişimcilere, tecrübeli girişimcilerin yanında staj/uygulamalı eğitim
imkânları sağlamak,
Dâhil olan öğrenci takımlarına, ilgi çekici ve faydalı girişimcilik eğitimi
fırsatları sağlamak,
İşbirliğinin yerel gelişimini ve girişimci öğrenimde ortaya çıkan eko
sistemi teşvik etmek,
Deneyimli girişimcilerle ildeki girişimcilere, koç’luk sistemi belirli bir süre
destek sağlamak,
Yerel uygulamaların güçlendirilmesi için yerel özel ve sosyal iş ağlarına
yatırım yapmak,
Yerel uygulamaları belgelemek ve öğrencilerin yaratıcı hikâyelerine
destek vermek,
İlgili kişilerin bilgilerinin geliştirilmesi,
Girişimcilere düşük faizli kredi imkânları sağlamak (ya da sağlanmasına
çalışmak),
Girişimci adaylarının fikirlerini geliştirmelerini ve onlara rehberlik
edilebilmesini sağlamak için bir mentor havuzu oluşturmak, girişimcilik
hakkında detaylı bilgi ve fırsatlar sunan internet portalı hazırlayarak
sürekli güncel kalmasını sağlamak,
Öğrencileri uzun vadeli işbirliği yapmaya itecek aktiviteler sağlamak,
Öğrencilere finansal destekler hakkında bilgi vermek,
Öğrenciler ve girişimciler arasında toplantılar başlatarak, onların iş
fikirlerini hayata geçirebilmelerine; eğitim ve danışmanlık yoluyla
katkıda bulunmak,
Öğrencileri desteklemek, onlara mentorlük (danışmanlık) yapmak ve
deneyimlerini paylaşmak,
Odalar öğrenciler ile iş dünyası arasında bir bağlantı görevi
sürdürmektedir.
Girişimci
adaylarının
fikirlerini
pratiğe
dönüştürebilmeleri için toplantılar gerçekleştirmelidirler,
Öğrencilerin, ilgili sektör komisyon toplantı ve davetlere katılımlarını
desteklemek ve kalıcılığı sürdürmek,
Odalar, okullarda ve işyerlerinde yapacakları seminer, eğitim, atölye
çalışmaları gibi farklı etkinliklerle, erken girişimcilik öğreniminde önemli
bir yardımcı faktör olmalı,
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Dijital girişimciliğe adım atmak için gerekli resmi prosedürleri aktarmak
amacıyla, ilgili kamu kurum yetkilileri, öğretmen ve öğrencilerin bir araya
gelmelerini sağlamak,
Girişimcilik kültürü ve şirket kurma eğitimi arasında bir köprü rolü
üstlenmek,
Uygulama merkezinde bir girişimci kütüphanesi oluşturmak,
Girişimcileri öğrenciler ile eşleştirerek, öğrencinin girişimcinin çalışma
yaşamını en az 3 gün süreyle gözlemlemelerini sağlamak.

DİJİTAL GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN AZALTILMASI

HİÇ KİMSE GİRİŞİMCİLİĞİ YENİLİKTEN
AYIRAMAZ
Dijital girişimcilik, dijital dünyada ki girişimcilik hakkında yeni ve farklı olan her
şeyi içermektedir:
•

Girişimci girişimler için müşteri bulmanın yeni yolları,

•

Ürün ve hizmet tasarlama ve sunmanın yeni yolları,

•

Maliyeti azaltma ve geliri yükseltmenin yeni yolları,

•

Platformlar ve yeni işbirlikleri yapmak için yeni fırsatlar,

•

Risk ve rekabet alanlarında yeni fırsat ve kaynaklar,
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DİJİTAL GİRİŞİMCİLİK SÜRECİ
Dijital girişimcilik basit olarak dört aşamadan oluşur ve bu aşamalar aşağıda
belirtilmiştir:
1. Prototip Oluşturma
2. Potansiyel müşteriler üzerinde test çalışması
3. İşin başlatılması
4. Dijital iş fikrinin seçimi
DİJİTAL GİRİŞİMCİLİKTE BASİT KURALLAR
•

Başlama maliyeti sıfıra yakındır

•

Araçların elde edilmesi ve kullanımı daha kolaydır

•

Yeni işbirliği fırsatları
İş ortakları, sermayedar ve müşteri bulunması

•

Yüksek verim

•

Sürat (hızlı davranma)

•

Daha ucuz

•

Hemen bir prototip oluşturun

•

Daha hızlı deneyin ve öğrenin
DİJİTAL FIRSATLAR

•

Deneme
İş fikirleriniz için prototip olarak asgari geçerli ürün oluşturmak daha kolaydır.

•

Veri
Dijital girişimciler her yerde benzersiz veri fırsatları ararlar, çünkü en çok
kazandıran veridir.

•

Ölçek
Dijital dünya, büyük işleri fırsat ve kaynaklara uyacak şekilde değiştirmeyi
kolaylaştırır, genellikle uzmanlaşmış olduğunuz bir işle başlayın.
DİJİTAL ZORLUKLAR



Güvenlik
En küçük işletmelere bile çevrimiçi girme girişimleri rutin hale gelmiştir. Bu
nedenle dijital işletmeler asla % 100 güvenli olmayacaktır.



Gizlilik
Kişisel veriler olarak tanımlanabilen bilgilerin paylaşılmasını istememe,
güvensizliğin en önemli kaynağıdır. Bu nedenle gizlilik düzenlemeleri de
karmaşıklaşmaktadır.
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Dikkat çekmek
Yüz milyonlarca web sitesi, milyonlarca mobil uygulama (app) ve milyarlarca
sosyal medya profili (kullanıcısı) tüketicinin dikkatini çekmek için yarış halindedir.

DİJİTAL GİRİŞİMCİLİK İÇİN 5 İPUCU
1. Ürün/hizmet seçimi
Ne satmak / pazarlamak istediğinize karar vermek için alışkanlıklarınızı
değiştirmeye çalışmalısınız. İnsanlar için daha özel ve kişiselleştirilmiş ürün ve
hizmetler bulmaya çalışın. Daha fazla kişiselleştirdiğinizde, daha fazla dikkat
çekersiniz.
2. AR-GE’ ye dikkat edin
Sürekli araştırmacı olmak ve sürekli inisiyatif kullanmalısınız. İnsanların
şikayetlerini ve ne istediklerini dinleyin.
3. Altın Çember Tekniğini Uygulayın (Neden, Nasıl, Ne)
Aynı şeyi pazarlayan birçok farklı organizasyon vardır. Sizi diğer
organizasyonlardan ayıran bir özellik olmalı. Müşteriler (alıcı) için önce niçin
bu ürünün gerekliliği, sonra nasıl ve en sonda ne olduğu önemlidir. Bunları iyi
bir şekilde açıklayarak, onların güvenlerini kazanmalısınız.15
4. Satış sonrası servisi ihmal etmeyin
Bu sorun genellikle ihmal edilir. Müşteri, garantili ürün veya hizmet, ekstralar
ve müşteri hizmetleri gibi destek beklemektedir. Bu konuda onlara en iyi
hizmeti sunmalısınız. Özellikle bir kişiyle temas halinde olmak size olan
bağlılıklarını artıracaktır.
5. ASLA PES ETMEYİN!
Herşeyi yapmış ve kötü sonuçlar almış olabilirsiniz. Bu sizi yıldırmasın, aksine
eksiklerinizi görüp tekrar tekrar işe koyulun. Vazgeçmek yerine hatalarınızı ve
yanlışlarınızı tespit ederek daha güçlü bir pozisyonda oyunu yeniden kurun.
Girişimci olmak bunu gerektirir.
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TEHLİKEYİ GÖRMEZDEN GELEREK HAREKET ETMEK YANLIŞTIR,
TEHLİKEYİ GÖRÜP CESURCA ÖNLEMLER ALARAK ETKİSİZ HALE
GETİRMEK GEREKİR

NASIL DİJİTAL GİRİŞİMCİ OLUNUR?
Dijital girişimci, işini geliştirmek için bilişim teknolojilerini kullanan kişidir.
Girişimci;
Toplumun ihtiyacı olan ürünleri üreterek, hizmetleri sunarak ya da ticaret yaparak
maddi ve manevi kazanç sağlamayı amaçlar.
Kendi işini kurmak amacını gerçekleştirmek üzere araştırma, planlama, organizasyon
ve koordineli çalışmanın yanısıra; gerekli bilgi ve becerisini kullanarak personel,
makine-teçhizat vb iş girdilerini finans kaynağıyla birleştirerir ve kendi işini başlatır.
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Doğru İşi Bulun
Girişimcilik geniş bir terimdir ve her alanda girişimci olabilirsiniz. Dikkatinizi önem
verdiğiniz bir şeye odaklayarak çalışmaya başlayacağınız alanı seçin.

Eğitim İhtiyacınızı Belirleyin
Girişimcilik eğitimine olan ihtiyacınızı karşılamak için, okul yönetimine, proje
koordinatörünüze ya da işbirliği yapılan odaya başvurun.

Hedef Kitlenizi Belirleyin
Hedef kitlenizi araştırın. Her işletme herkese hitap etmez. Hedef kitlenizin kültürü, yaş
ve cinsiyeti, gelir düzeyi nerede iş yeri açacağınıza ya da işletmeniz için fiziksel bir
adres belirlemeniz gerekip gerekmediğine karar vermede büyük rol oynar.

Plan Yapın
İşinize başlamadan önce bir iş planınızın olması gerekir. Bu plan, sahip olduğunuz
tüm hedefleri ve hedeflerinize ulaşmak için stratejilerinizi ortaya koymalıdır.

Ağ oluşturma
Ağ oluşturma tüm alanlarda önemli olmakla birlikte dijital girişimcilikte daha önemlidir.
Ağınızı işinizi desteklemede, potansiyel yatırımcılar bulmada, yani işinizin
yürütülmesinde kullanmanız gerekmektedir.

Fikrinizi Satın
Bir girişimci olarak göreviniz, ürününüzün mevcut en iyi seçenek olduğuna insanları
ikna etmenizdir. Çünkü insanlar ürün ister, ancak hangi ürünün en iyi seçenek
olduğunda kararsızdırlar. Ürününüzde neyin diğerleri ile kıyaslanamayacağını
keşfedin.

Pazar
Her adımda pazarlamaya odaklanmalısınız. Yüksek kaliteli bir ürüne sahip
olabilirsiniz, ancak insanlar bunun farkında değilse, ürününüz değer kazanmıyor
demektir. Pazarlama zor olsa da çabalarınızı hedef kitleye odaklarsanız zorlukların
üstesinden gelebilirsiniz. Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmak bu bağlamda
etkili bir araç olabilir.16

GİRİŞİM VE HAREKET BAŞLIYOR
Genç girişimciler bazen yeni fikirler bulmak için titiz araştırmalar yaparlar. Ya
da mevcut fikirleri geliştirmek için uzun zaman harcayanlar aniden kendilerini bu
dünyanın içinde bulabilirler. Yaşam şartları her biri üzerinde farklı baskılar yaratıp, tek
çıkış yolunun kendi işİni kurmak olduğunu düşünürken, harekete geçmişlerdir bile. 16
Genç girişimciler “herşey yolunda, yeterince analiz yaptım ve eksiklikleri
farkettim, piyasa hakkındaki tüm bilgilere sahibim” derler. Aslında fikirler tasarımlar,
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ürünler ve hizmetler bu andan itibaren işe dönüştürülmeye başlanmış ve insiyatif
alınarak harekete geçilmiştir.
Bazıları ise bir mağaza açarak diğerlerinin ürünlerini sosyal medya hesapları
üzerinden sunmaya devam ederler.
Genç bir girişimci olurken önemli olan vazgeçmemek ve karşılaşılan zorluklarla
nasıl başa çıkılacağını öğrenmektir. İstediğiniz ya da belirlediğiniz satış rakamlarına
ulaşamayabilir ya da sermaye eksikliği nedeniyle ürün çeşitliliğinizi
genişletemeyebilirsiniz. Satış yeri olarak dijital medyayı kullanıyorsanız yeterli takipçi
sayısına ulaşamamış olabilirsiniz.17
Yapılması gereken umutsuzluğa kapılmak değil, içinde bulunduğunuz pazarı
gözden geçirerek açılışa özel teklif ve indirimler uygulamaktır.
Yeni Bir İşe Başlarken Kontrol Listesi
İşe Başlamadan Önce
•
Analiz yapılarak iş fikrinin değerlendirilmesi
•
Bir girişimci olarak zayıf ve kuvvetli yanların değerlendirilmesi
•
Kişisel ve iş ile ilgili hedeflerin belirlenmesi
•
Mevcut ve potansiyel finansal kaynakların gözden geçirilmesi
•
Finansal risklerin tanımlanması
•
Faaliyete geçiş maliyetinin saptanması
•
Faaliyet yerine karar verilmesi
•
Kapsamlı bir pazar araştırması yapılması
•
Hedef müşterilerin tanımlanması
•
Mevcut ve potansiyel rakiplerin tanımlanması
•
Pazarlama planının geliştirilmesi
İşi Kurmaya Karar Verince Dikkat Edilmesi Gerekenler
•
Bir avukat ve mali müşavir seçilmesi
•
Tüzel kişilik yapısının seçilmesi (Adi Şirket, Limited Şirket, Anonim
Şirket vb.)
•
İşin oluşturulması (şirket isminin tescil ettirilmesi, şirketleşme sürecinin
tamamlanması)
•
İş planı hazırlanması
•
Çalışılacak bankanın seçilmesi ve gerekli hesapların açılması
•
Eğer uygulama varsa, iş kurma ile ilgili borç alma ve teşvik başvurusunda
bulunulması
•
Eğer mümkünse kredi limiti oluşturulması amacıyla bankalarla
görüşülmesi
•
Olası risklerin en aza indirgenmesi açısından sigorta yaptırılmasının
ihmal edilmemesi
İşe Başlarken İlk Adımlar
•
Web sitesinin kurulması
•
Kurumsal e-posta adresinin alınması
•
Kartvizitlerin bastırılması
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•
•

Tedarikçilerin düzenlenmesi/belirlenmesi
Mobilya ve gerekli ofis ekipmanının alınması

•
•
•

Faaliyete geçmek için gerekli lisans ve izinlerin alınması
SGK’ya kayıt yaptırılarak işveren sicil numarası alınması
Kuruluş evrakları ile birlikte işyerinin bulunduğu vergi dairesine
kayıt yaptırılması
Faaliyet konusu ile ilgili odalara üye olunması

•

18

DİJİTAL YETKİNLİKLER11
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AÇIK OKUL METODOLOJİSİ
DÜNYA ÖĞRENCİLER İÇİN BİR SINIFTIR
Okulların tüm diğer paydaşlarla işbirliğine açık bir toplumsal kurum haline
geldiği ve refahın destekleyicisi; “Açık Okullarda ” aileler okul faaliyetlerinde daha
gerçek roller üstlenmeye teşvik edilmelidir. Tüm toplum kesimlerinden profesyoneller
ve işletmeler, gerçek yaşam projelerinin sınıf ortamına gelmesinde aktif rol
oynamalıdır.
Açık Okul, öğrenme de daha ilgi çekici bir ortam yaratır ve hayati derecede
toplumsal katkı sağlar. Özellikle öğrenciler, bir nevi çırak rolünde toplumdaki gerçek
ihtiyaçları aktif olarak karşılayan projeler ile uzmanların deneyimlerinden yararlanırlar.
Bu onları, projeyi tüm yönleriyle tanımaya ve ilgilenerek katılmalarına teşvik eder.
Bir açık Okul kültürü kalıplaşmış formal okul kültürü ve inançlarına meydan
okuyarak dıştaki fikirleri içe aktarır ve karşılığında öğrencilerin becerilerinin ve tüm
okul varlıklarının daha geniş topluluklara ulaşmasını sağlamış olur. Buna bağlı olarak
gerçekçi senaryo ve çözümlerini içeren projeler kanalıyla topluma önemli katkılar
sağlar. .Okul ortamı işbirliği ve rehberlik yoluyla öğrencilerin dünyadaki yerlerini
sorgulama ve anlamalarına olanak sağlayarak öğrenci bağımsızlığını sağlar ancak,
birbirlerine bağlılığı teşvik eder. Öğrencilere, geleceklerini düşünürken daha geniş
fırsatları anlama ve keşfetme imkânı sunar. Asıl olarak: Gerçek dünyada ve onunla
birlikte öğrenme, öğrenci ve öğretmenler için de daha fazla anlamlı ve motive edici
olur.
Bir Açık Okul (Açık Okul kültürünü okul temelinde uygulayan bir ortam) sadece
pedagojik bağlamda değil, okul örgütü ve ikliminin de (örgüt yapısı, fiziki durum ve
yerleşke, yer, zaman vb) yeniden düşünülerek yapılandırılmasını gerekli kılar.
Açık Okul, yenilikçi ve yaratıcı projelerin ve eğitim faaliyetlerinin gelişimini ve
oluşumunu destekleyecek açık, meraklı (araştırıcı), davetkâr ve demokratik bir ortam
sağlamalıdır.7
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AÇIK OKULUN ÖZELLİKLERİ
Bir açık okulun temel özellikleri şunlardır:
 Açık okullar, tüm toplumsal aktörlerin ilgili ve anlamlı katılımını

sağlamak ve bilimsel çalışmalar, bilime dayalı kariyer, istihdam
edilebilirlik ve rekabet gücünün artırılması için; yaygın eğitim
sağlayıcıları, işletmeler ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğini teşvik eder.
 Okulların toplum refahının bir temsilcisi olmasını destekler.
 Bilim, teknoloji ve araştırma bulgularını paylaşma ve uygulama, gerçek
yaşam projelerini sınıf ortamına getiren iş birliklerini, uzmanlık ve ağ
oluşturmayı teşvik eder.19

AÇIK OKUL MODELİ19
Bürokratik Okul

Açık Okul
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BAŞARI ÖYKÜLERİ
TÜRKİYE
By ART ve MEHMET ÖNAL
1966 Ankara doğumluyum, eğitimi tamamladıktan sonra Ankara’da üretilen tentelerin,
montaj ücretinin %20’si karşılığında parça başı montajını yapmak üzere iş hayatına atıldım.
İlerleyen yıllarda beraber çalıştığım Fatih beyle beraber satış pazarlamanın yanında tente üretimi
yapan “Moto tente” firmasını kurup Anadolu’da tüm çadırcılara İstanbul’dan alıp montajını yaptığımız
tentelerden üretip satışını gerçekleştirdik. Ama üretmek başka, satmak başka, tahsil etmek başka
olduğunu çadırcılardan parayı alamayınca çabuk öğrendik. Ama şirket kurmak tente üretmek ticaret
yapmak farklı bir keyif verdi.
Tente ve güneşlik sistemi ile ilgili müşteri beklentileri ile üretilen mevcut sistemler yeterli
görünmüyordu. İlk 1995 yıllarında yurt dışında bu sektörün nasıl olduğunu İtalya’da Milano da üretici
firmaların ziyaretinde keşfettik. Tüm teknolojisi yüksek sektör ürünlerini ithal ettik, artık her farklı
alan için özel üretilmiş sistemler elimizde mevcuttu, Ankara’da sattık, İstanbul’un üretici en büyük
firmalarına teknolojisi yüksek sistemleri biz sattık ürün geliştirmelerine direk destek olduk, hiçbir
çalışmaya ticari bakmadık. Sektör de hep öncü bir rol üstlendik. Bunun içinde sürekli gelişimin, sürekli
değişimin içinde yer aldık.
İtalyan tente ve güneşlik sistemlerinin yarı mamul üretim yetkisini aldık. Zaman içerisinde
İtalyanların tüm sistemlerini uyguladık. Yanlış ve eksik gördüğümüz tüm sistemleri iyileştirdik. Yeni
model ve tasarımlar kattık. Ama bunu İtalyanlarla, İtalya da yapmamız bize ticari bir katkı sağlamadı.
2000’li milenyum çağı ile birlikte yurt dışındaki sektörümüzle ilgili tüm bilgilere, verilere ve
uygulamalara ulaşır hale gelmek bize gelişmenin ve yükselmenin ilk kapısını araladı.
Dünyada milletlerin gücü top, tüfek ile değil girişimcilerle ölçülmektedir. Girişimciliğin bir
okulu yoktur. Girişimcilik hayal kurmak ile başlar. Bizde bu işe başlarken hayal kurarak, ileride
dünyaya ihracat yapacak bir işletme olacağız diye hedefler ortaya koyduk. Eğer ortaya hedef
koyamazsak hayalperest oluruz. Her geçen gün başardıkça, yeni başarılar için adımlarımızı sıklaştırdık.
Bunun için işletmemizi tüm çalışanlar için öğrenen organizasyon haline getirdik. Yeni beceriler
geliştirmekten bıkmadık.
Bir diğer önemli husus bugünü yaşayıp, yarına hazır olmamız gerekmektedir. Günümüzde
ihracat, internet ve e-ticaret iş insanları için çok önemli kavram haline geldi. e-ticaret ile birlikte
sınırlar ortadan kalktı. Her şey akıllandı. Her şey dijitalleşti. Dijitalleşme ile birlikte ekonomide dijital
ekonomiye dönüştü. Üretim süreçlerinde yaşanan dijitalleşmeye kayıtsız kalmayarak bizde
işletmemizde iş modellerimizi, iş usullerimizi dijitalleştirdik. Arama motorları bugün ihtiyaç sahipleri
için tüm dünyada tedarikçi bulmanın en önemli rolündedir. Sosyal medya reklam ve tanıtım için en
büyük araçtır. Tente ve güneşlik sektöründe; şahsıma ait sayısız endüstriyel tasarım, faydalı model ve
patent mevcuttur, tüm markalarımız tescillidir. 7300 m2 kapalı alan fabrikamızda yalın üretim sistemi
ile web tabanlı çalışmaktayız. 100’e yakın çalışanımız vardır. 250,000 kg alüminyum işletmekteyiz.
Bugün için 52 ülkeye ihracat yapmaktayız. Önümüzdeki günlerde Türkiye’de yaptığımız yarı
mamul ürünleri Almanya merkezli By Art Global üzerinden son kullanıcıya ulaştıracağız. Genç
girişimci arkadaşlarıma tavsiyem,”asla hayallerinizden vazgeçmeyin, sürekli öğrenin, yeni beceriler
geliştirmekten zevk alın…”
Saygı ve sevgilerimle.
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SLOVENYA
SIKILMAYIN, BAŞLAYIN
Düşünmeye başladığımızda harika bir fikir oluştu ve “kim en ilham verici ve duyulmaya değer?”
sorusu ile başladı herşey.
Size bir girişimcinin hikâyesini anlatmasından daha motive edici ne olabilir?
Kendi hikâyenizi tasarlamak, geliştirmek ve yaratmak!
Yapmaya karar verdik.
Başarı öykülerini dinlemek bazen sıkıcı olsa da yararlıdır. Ancak kendi hikâyenizi yaratmak-kesinlikle
heyecan vericiir.
Bu projede kendi fikirlerimizi geliştirip, yeni ürün ve hizmet yaratma süreçlerini tanıyacağız.
Umuyoruz ki; gelecekte kendi girişimci başarı öykülerimizi ya da en azından girişimcilik
deneyimlerimizi paylaşırız.
Fakat…
Nereden başlamalı? Neyi bilmeliyiz? Bu bilinmeyen yolda kim bize yardımcı olabilir?
Bu soruların cevabını olarak Slovenya, Gigodizayn şirketinin Strateji uzmanı ve hizmet tasarımcısı
Primož Mahne’yi danışman, koç, akıl hocamız olarak davet etmeye karar verdik.
O hizmet tasarımı, marka strateji ve deneyimleri, yenilikçe ekiplerle ilgilenmektedir. Ürün ve hizmet
geliştiren/üreten başarılı bir şirkette ( Gigodizayn)anlamlı içgörüleri ile yenilikçi fırsatları ve
organizasyonları, tasarım, düşünce yöntemleri ve müşteri araştırmaları yöntemlerini uyumlu hale
getiriyor.
Gigodesign hakkında:
»Harika ürün ve ilham verici markaların tasarımları ile ortaklarımızın küresel etki yaratmasına
yardımcı oluyoruz. Mağazamıza gelen fikir, yenilik ve kavramları arzu edilen ürün, hizmet ve
markalara dönüştürüyoruz. Kullanıcı (müşteri) merkezli tasarım ve sade başlangıç yöntemlerini
benimsiyorz. Geliştirme sürecinin erken dönemlerinde yaptığımız testlerle elde ettiğimiz yeni bilgileri
tekrar tekrar uygulayarak, ortaklarımızın riskini en aza indirme ve Pazar başarısı için olanaklarını en
üst düzeye çıkarmalarını hedefliyoruz. Projelere karşı yüksek düzeyde sorumluluk anlayışına dayanan,
güçlü bir proje tabanlı kültür oluşturduk. Disiplinlerarası ekiplerimiz hergün işbirliği/toplantı yaparak
aynı soruya çeşitli cevaplar vermektedir. Tescilli ödül almış projelerimiz ile ortaklarımızın hedeflerine
ulaşmalarını desteklemek için her zaman daha çok çalışıyoruz.«
Bu projedeki amacımız, öğrenciler ve öğretmenler arasında girişimci düşünce ve kültürü
geliştirmektir. “İnisiyatif ve girişimcilik duygusu geniş anlamda, kendinden başka birileri değer
yaratacak fikirleri eyleme dönüştürme, (Entre-Comp tanımı) olarak tanımlanabilir.”
Slovenyadaki SBA projesinin arkasındaki temel düşünce de fikirleri eyleme dönüştürmektir. Özellikle,
projeye dâhil olanların bir fikirlerinde, ticari anlamda başarılı bir ürün ya da hizmet üretimine kadar
olan süreci deneyimlemelerini sağlar. . Süreci önceden kestirmek mümkün değil, fikirlerin bizi nereye
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götürdüğüne bağlı olarak sürekli geliştirme gayretinde olacağız. Bununla birlikte; girişimcilik
becerilerini geliştirmemiz gerektiği, ilk düşünceden başarılı bir ürün/hizmet yaratma için aklımızda
tutmamız gereken bazı gerçeklikleri biliyoruz.
Sürecin belirli aşamalarında, farklı şirketlerden uzmanları projeye davet etmek ve onlarında degişik
etkinliklerle (Mentörlük, röportajlar, şirketleri ve uygulamaları hakkında bilgi edinme, seminerler ..)
katılımlarını bekliyoruz. Ayrıca, projede birlikte çalışmakta olduğumuz Primorska Ticaret Odası ile
öğrencilerimizin fikirlerini geliştirebilmelerine ihtiyaç duyacağımız şirketlerle temas noktasında
olacağız.
Çalışma yöntemimiz şunlarla desteklenecektir:
Deneyerek öğrenme
Açık Okul
Öğrenci merkezli oluşum
Uluslararası akran değerlendirmesi
Hedef kitleye duyarlı iletişim
Gigodizayn’dan Primož Mahne bu yolculukta bizlere destek olmayı kabul etti ve uygulamaya
başlayarak sürecin sonunda hikâyelerimizi anlatmaya sabırsızlanıyoruz.
About Primož Mahne: https://www.linkedin.com/in/primozmahne/?originalSubdomain=si
About Gigodesign, d.o.o.: https://gigodesign.com/

MAKEDONYA
Moda Rosica Mrsik
Ben Rosica Mrsik, moda tasarımında lisans eğitimini tamamlamış bir moda tasarımcısıyım.
Hogeschool Voor de Kunsten Utrecht ve School of the Arts Institute of Chicago' da çalışmalarımı
tamamladıktan sonra ülkeme geri döndüm. Çalışmalarım sırasında Hollanda'da tanınmış iki moda
tasarımcısı ile çalışma şansım oldu ve bu deneyim bana mesleğime ve sektöre pratik bir bakış açısı
kazandırdı. Ülkeme döndükten sonra bir süre Makedon bir moda markasında tasarımcı olarak
çalıştım ki; nişan aksamı tasarımı üzerine idi ve tüm üretim sürecinin bir parçası olarak yakın çalışma
şansım oldu. Bu bana yaratıcılık, pratiklik, fikir ve onu gerçekleştirme arasındaki bağlantıyı görme
deneyimleri ile her bir üretim işleminin önemini öğrenmemi ve anlamamı sağladı.
Sektör hakkında derinlemesine çeşitli bilgileri edinip, fikirlerimi kıyafet ve koleksiyonlara çevirerek,
2009 yılında kendi moda markamı oluşturma konusunda cesaretlendim.Bu moda markası kadın hazır
giyiminde küçük ve sınırlı koleksiyonlar üretmektedir. Yerel moda sahnesinde bir fark yaratarak
ortama yeni çağdaş fikirler getirmek amacıyla, yılda iki kez koleksiyon tasarlamaya başladım. Bunlar
mevsimsel olarak sunulsada, sezonluğun ötesinde modern, yüksek kalitede ve özenle hazırlanmış
şekilde oluşturulmuştur. Moda etiketi kalıcı ve otantik tasarımlar ve koleksiyonlar piyasanın (pazarın)
ihtiyaçlarına göre yerel üretim ve doğal malzemeler kullanılarak,yavaş moda akımına dayalı, talep
üzerine ya da sipariş usulü üretim için ticari olarak olulşturuldu.
Markamız öncelikle imaj oluşturma ve piyasayı daha iyi tanıma düşüncesi ile yerel pazardaki
sunumlara odaklandı. Markanın uluslararası ilk adımlarından biri, Dubai'deki bir konsept (belirli tarza
uygun) mağazasına bir koleksiyon sunmaktı ve ondan bu yana markanın bölge dışında tanıtımı için
sürekli uğraş verdik ve şimdiye kadar farklı ülkelerdeki (Sofia, Vienna, Munich, Lugano, Zurich,
Slovenia, USA…) moda etkinliklerinde ve konsept mağazalarında yer aldık. Farklı yerlerdeki
mevcudiyet, oralardaki ortakların şeffaf olma ve iyi niyetleri açısından bazı dezavantajlarıda birlikte
getirmiştir. Bu nedenle markamız 2014 yılında dünya çapında müşterilerin koleksiyonları doğrudan
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satın alabilmeleri için online mağazasını açmaya karar verdi. Dijital değişim markanın daha görünür
olmasını ve yerelin ötesinde tanınmasını sağlamıştır.
Gelişmemiş küçük pazarlarda çalışmanın dezavantajlarından bazıları, sınırlı ve çeşitli malzeme temini,
dikiş malzemeleri, yönetim ve ithalat sorunlarıdır. Diğer bir sınırlama, gelişmiş Avrupa pazarları ve
alıcıları ile sınırlı bağlantılar nedeniyle yerel ve uluslararası büyümenin yetersizliğidir. Bazı
dezavantajlar işe odaklanma, dikkatli planlama ve stratejik adımlar ile en aza indirilebilir ve itici güç
haline getirilebilir. Az sayıda çalışanı olan küçük bir atölyeye ve şirkete odaklanmış olmamın nedeni;
üretim sürecininin iyi yönetilmesinden emin olmak, kalite güvencesinin bir parçası olmaya devam
etmek ve atölyenin mevcut kapasitesi dahilinde ürün üretim ve teslimini planlayabilmektir.
Bir moda tasarımcısı olmak sadece kıyafet ve koleksiyon tasarlamak değildir. Tasarımcı, moda
endüstrisi ve tarihi hakkında bilgi sahibi olmalı, yeni fikirler oluşturmada cesur olmalı ve akımların
(trend) ötesine geçmeli, meraklı olmalı ve her toplumdaki küresel olarak mevcut olanı takip etmeli,
çevreyi hızlı moda etkisinin zararlı etkilerinden korumak amacıyla etik olarak ayakta durma hayalini
bırakmamalıdır.

BULGARİSTAN
BOLID OOD
Bolid OOD (www.bolid.bg) 1996 yılında Bulgaristan'ın Stara Zagora kasabasında kurulmuş ve
faaliyetlerine aydınlatma armatürlerinin ticareti ile başlamıştır. Kurucuları Rosen Gogoshev ve
Miroslav Petkov'dur.
Yıllar geçtikçe şirket, müşterilerine olan sadakati ve iyi ekip çalışması sayesinde büyümüştür. Şu anda
BOLİD OOD Bulgaristan'da inşaat malzemesi ticareti ve inşaat ve montaj işleri yapan en büyük
şirketlerden biridir. Şirket, Avrupa ve Bulgaristan'ın lider firmaları ile çalışır ve müşterilerine güven
vererek, onların güvenini kazanır. Şirket yüksek nitelikli ekip ve zengin malzeme tabanıyla, komple iş
yürütme teklifine sahiptir.
Rosen Gogoshev ve Miroslav Petkov arasındaki ortaklık uzun bir arkadaşlığa dayanmaktadır. Her
ikiside aynı mahallede yaşıyor, arkadaşlık ediyor, birlikte büyüyorlardı ve aileleri de arkadaş ailelerdi.
İnşaat Kolejinden mezun olduktan sonra çalışmaya teknik müdür olarak başladılar ve 1992 yılında
özel işlerine geçmeye karar verdiler. Hedefleri en başından beri bir inşaat şirketi kurarak inşaat
yapmaktı ama başlangıç sermayeleri yoktu. Bir miktar biriktirinceye kadar armatür ticareti ile
uğraştılar ve 1995 yılında hayallerindeki inşaat şirketi BOLİD OOD' yi eşit paylara sahip olarak
kurdular.
Onları ne kurtardı? Miroslav her zaman » iki beyin birden daha iyidir« derdi. Biri avantajı görürken,
diğeri kaçınmak durumunda oldukları dezavantajı tespit eder.
Güzel ve uzun vadeli işbirliğinin iyi arkadaşlıkla paralel olmasının sırrı nedir?
Paylaşacak bir şey yoktur. Her ikiside çalışır, belirli görevleri yerine getirir ve işi başarı ile götürürler.
Tabiki iş dünyasında sorunları oldu ama çözdüler.
Takım çalışmasının artı ve eksileri: Takım çalışmasının hiçbir dezavantajı yoktur. Her 2 ortakda
bireysel olanlardan çok voleybol, futbol gibi takım sporlarını sever. Miroslav'ın dediği gibi birlikteyiz
çünkü böylesi daha kolay bir yol. On gün boyunca tatile gidebiliyor mesela ve geri döndüğünde şirket
aynı. Onlar bir takım ve yıllar boyunca kendilerini kanıtladılar.
Başarı hakkında: Onların en büyük başarıları mali disiplini çok sıkı takip etmeleridir, bu krize
düşmemelerine yardım eder. Kişisel alışverişleri de dahil olmak üzere çok dikkatli para harcarlar ve
çocuklarınıda gereksiz para harcamamaları (israf içermeyen) bir disiplinde yetiştiriyorlar.
İki ortak arasındaki farklar nelerdir? Bazen aynı fikirde olmazlar ama bu onları ihtilafa düşürmez.
Fikirlerini sonuna kadar savunmuyor, argümanlarını paylaşıyor ve sonuçta nihai kararı birlikte
veriyorlar.
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