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Amaç 
Mühendisler, yeni yüzyılın yeni teknoloji girişimcileridir. Özellikle, sermayedarlarla beraber 

düşünüldüğü zaman, yepyeni ve güçlü bir girişimci-yatırımcı katmanının 19. yüzyıldan buyana 

süre gelen işçi-sanayici ilişkisinin üzerinde bir değer oluşturduğunu görüyoruz. Esasen işçi-sanayici 

katmanı da buhar makinaları ve çelik endüstrisinin gelişmesi ile ırgat-çiftçi katmanının üzerine 

gelmişti. Bu yenilikçi katmanın oluşumu nasıl Amerika’da üniversiteler sayesinde başlamış ise, 

ülkemizde de böyle başlayıp güçlenecektir.  

 

Bu çalışma ile öğrencilerimizi bu yeni ekonomiye hazırlamak ve Türkiye’de girişimcilik kalitesini 

güçlendirmek için, üniversitelerde verilen elektronik ve bilgisayar mühendisliği başta olmak üzere 

birçok mühendislik öğretim planına eklenecek Mühendisliğe Giriş ve Girişimcilik Dersleri ile 

Bitirme Projeleri üzerine kurulu yeni girişimci mühendis programı önerilmektedir. Bu program 

üniversitenin TTO, teknokent, girişimcilik ve kuluçka merkezleri ile desteklenmeli ve gelecekte 

başlangıç aşaması liselere kadar indirilmelidir.  

Giriş 
Girişimci mühendis modeline değinmeden önce, girişimciliğin temeli olan sübjektivite ve kişisellik 

konularına değinmek gerekir. Çünkü girişimciliğin kurumsal düzeyde değerlendirilemeyeceği, 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Amerika’nın doğu yakasındaki 

başarısız denemelerde görülmüştür. Sübjektivite ve kişisellik; 

girişimcilikte yetenekleri ortaya çıkarmayı öngörür. Girişimcilik hisse 

mantığı ile kurulan özel şirketler temelinde risk yatırımı kavramıyla 

ilerlemektedir. Risk yatırımı; yatırımcının risk alarak belli bir hisse 

karşılığında girişimciye ortak olmasıdır. Girişimci ise, hisse ve risk 

üzerinden ortak olma mekanizmasını en alt kademdeki çalışanlara 

kadar yayarak herkesi bir fikir etrafında toplayabilmekte ve bu 

sayede hızlıca başarıya ulaşabilecek modeller kurabilmektedir.  

Girişimcinin oluşturduğu takım, girişimciye genellikle sosyal ağ ve güven ilişkisine göre bağlıdır ve 

girişimcinin öngörülerine göre yön bulmaktadır. Başarı ve başarısızlık, girişimcinin yeni teknoloji 

dalgalarını görebilmesine, takımını verimli çalıştırabilmesine ve yatırıma ulaşabilmesine bağlıdır.  

Aynı şekilde risk yatırımcılarının seçtikleri girişimcilerin başarısı, risk yatırımcısının başarısıdır. 

Çünkü risk yatırımcılığı teknolojiyi doğru okuma tecrübesi gerektirir. Risk yatırımcıları, en 

yetenekli mühendisleri, başarılı olmuş girişimcileri ve profesyonelleri bünyelerinde arkadaş 

ilişkileriyle bir araya getirir. Bunun için risk yatırım şirketleri konsolide olmamış, bağımsız ve 

sayıları artarak hayatlarını sürdürmüşlerdir. 

 

Üniversiteler eskiden 

sırasıyla bilgi, formasyon ve 

sosyal ağ veren 

kurumlarken şimdi ise 

sırasıyla sosyal ağ, 

formasyon ve bilgi vermek 

için yapılanmaktadırlar.  
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Burada önerilen girişimci mühendislik modeli, öğrenciler üzerine kurulacaktır. En erken aşama 

girişimleri hayata geçirmek üzere, üniversite içerisinde öğrenciler girişimciliğe mühendisliğe giriş 

dersiyle başlayacak ve girişimcilik dersiyle yoğrulacaklardır. Daha sonra proje dersi sayesinde 

öğrenciler fikirlerini uygulamalı olarak hayata geçirecektir. Bu süreçte profesyonel mühendislik 

havuzu, danışmanlık hizmeti ve mentör hizmetleri öğrencilere aktif bir şekilde sunulacak, teknokent 

ve benzeri paydaşlarla iş birliği sağlanacaktır. Öğrencilerin sırasıyla fikirlerini geliştirme 

faaliyetlerine, iş planlarına ve iş bağlantılarına yardımcı olunacaktır. Burada sübjektif yöntemler 

uygulanacak ve başarılı olan şirketler, bu süreç sonunda fon bularak şirketleşen girişimler olacaktır. 

Bu noktada TTO’lar ve diğer katkı verenler bu şirketlerden hisse sahibi alabilecektir. 

 

Bu programlarla amaç, öğrencileri yeni dünyada işe giren değil iş kuran girişimciler yapabilmek ve 

aldıkları bilgilerle etkili birer girişimci mühendis olmalarını sağlayarak ekonomiye katkı 

sağlamaktır. Bugün öğrenciler üniversitelerde temel olarak bilgi, formasyon ve sosyal ağ 

edinmektedir. Eğitim içeriği ile endüstrideki iş içeriği arasındaki fark öğrencilerin edindikleri 

bilgileri ikinci plana itmekte ve eğitim hayatını bir avantaj olarak kullanmalarını engellemektedir. 

Yalnızca işe girmek için edindikleri sosyal ağları kullanmakta ve ötesinde aldıkları formasyonla iş 

hayatlarına devam edebilmektedirler. Mezuniyet sonrasında ise genellikle üniversiteleriyle ilişkileri 

devam etmemektedir. Önerilen programlar sayesinde, üniversitenin etrafında mezunlarıyla beraber 

bir ekonomik ekosistem de yaratılacaktır.   

Genç Öğrenciler ve Mezunlar 
Amerika’da bilgi teknolojileri üniversitelerden başlamıştır. 1970‘lerle başlayan süreç, zamanla 

katman katman girişimci yetiştirmiş, üniversitelerin girişimcilik çabaları ancak en yeni ve en çığır 

açacak araştırmaların ürünleştirilmesine odaklanmıştır. Geri kalanlar yenilikçi girişimler, hemen 

herkese açık mühendislik eğitimi alt yapısıyla, öncü şirketlerden ayrılanların birleşiminden 

doğmuştur. Burada, iş tecrübesi kazanmanın avantajı öne çıkmaktadır. Bugün Amerika’da öğretim 

üyelerinin kurduğu şirketler, diğer profesyonellerin kurduğu şirketlere göre daha risklidir, çünkü 

icra deneyimi sınırlıdır. Buna karşın, tamamen teknolojide çığır açacak ve şirketlerin radarına 

girmemiş konular üniversite araştırmalarından, öğretim üyelerinden ve öğrencilerinden 

çıkmaktadır. İnternet bazlı teknolojilerin yaygınlaşmasında genç girişimcilerin etkisi kaçınılmazdır. 

Yeni mezun olmaları, üniversiteyi bırakarak başlamaları veya öğrenci hayatını sürdürerek 

çalışmaları yeni fikirleri denemelerine imkân tanımıştır. İnternetle gelen araç ve gereçlerin 

çoğalması, internet bazlı şirketlerin, az kişi ve az yatırımla kurulmasını sağlamıştır. İleride belki iki 

kişinin kurduğu ve milyar dolara alınan şirketler de ortaya çıkacaktır. Bunun sebebi, şirket içinde 

ve dışında kullanılacak birçok araç ve hizmetin artık diğer şirketlerden kol
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ayca sağlanabilmesidir. Yani, şirketleşmedeki külfet azalmış, inovatif fikirler ve yetenekler ön plana 

çıkmıştır.  

 

Türkiye’nin bilgi teknolojilerinde ilerleyebilmesi için en büyük görev, genç mühendis adayları ve 

mezunlarına düşmektedir. Bu gençleri, bir şirket çerçevesinde birleştirmek için yaratılacak yeni tip 

girişimci mühendislik modelleri üniversitelerde deneme ve yanılma yoluyla geliştirilecektir. 

 

Bu girişimci mühendis modelinin ilk aşamasında mühendisliğe giriş dersi ile fikirsel çerçevenin 

çizilmesi, girişimcilik dersi ile metotların öğretilmesi ve bitirme projesiyle de fikirlerin uygulamaya 

konulması amaçlanmaktadır. Amaç öğrencileri bir fikir etrafında bir araya getirebilmek, fikirden 

şirkete giden sürecin formasyonunu kazanmalarını sağlamaktır. Bu program sayesinde öğrenciler, 

mezuniyet sonrası ne zaman isterlerse kullanabilecekleri bir girişimcilik yetkinlik seti kazanacaktır.  

 

Teknoloji temelli projelerin ve girişimlerin önemi ülkemiz için büyüktür. Bu açıdan, yetenek 

havuzunun zaman içinde gelişmesi, finansman bularak şirketleşmesi, Silikon Vadisi gibi diğer 

ekosistemlerde etkileşiminin artması önemlidir.   

Girişimcilik Eğitimi 
Yeni nesil girişimci mühendis modelinde düşünülen ders yapılanmaları aşağıdaki gibidir. 

 

- Mühendisliğe Giriş Dersi - 1. Sınıf Sonbahar Dönemi: Bu dersin amacı üniversite birinci sınıf 

öğrencilerine geniş bir mühendislik ve etik vizyonu sağlarken, mühendislik kariyerine ve 

girişimcilik kültürüne sağlam adımlar atmaları için yardımcı olmak ve bilgi ağlarına ve sosyal 

ağlara erişmelerini sağlamaktır. Ders, teorik temellerin yanında konuklarıyla deneyim sağlamayı 
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hedefleyerek, öğrencilerin bölüme girişte vizyon ve perspektiflerinin doğru oluşmasını 

sağlayacaktır. 

 

- Girişimcilik ve İnovasyon Dersi – 3. Sınıf Bahar Dönemi: Girişimcilik dersi, öğrencileri 

girişimci ekosistem ile tanıştıracak, zihinsel alt yapıyı anlatacak ve öğrencilere şirketleşmek için 

gerekli metotları ve araçları tanıtacaktır.   

 

- Bitirme Projesi – 4. Sınıf: Bu ders ile öğrenciler gerçek dünya sorunlarına pratik uygulamalar 

geliştirilmeyi hedefleyecektir. Bu ders kapsamında öğrenciler küçük gruplar halinde çalışacak, 

elektronik devre tasarımından, tıp cihazlarına, mobil aplikasyondan yapay zekâ uygulamalarına 

kadar uygulama odaklı projeler üzerinde proje geliştirerek, bir fikri yatırımcılara sunulabilecek 

seviyeye getireceklerdir. Dersin başında, öğrencilere belirli bir tematik konu verilebileceği gibi, 

öğrenciler kendi orijinal fikirlerini de önerebileceklerdir. Her dönem bitiminde öğrenciler 

projelerini sunacak ve jüri önünde sunum yapacaklardır. Öğrenciler, fikrin piyasa değerini, 

gerçekleştirmek için gerekecek insan kaynağını, yatırım ve geri dönüş hesaplamalarını da 

düşünerek uygulamalı bir MVP – Asgari Çalışan Ürün geliştirecekler ve risk yatırımcılarının 

önünde sunabilecek hale getireceklerdir.  

Mühendisliğe Giriş Dersi 
Mühendisliğe giriş dersi ile genel kavramlar ve iki haftada bir konu uzmanları tarafından yapılacak 

seminerlerle öğrencilere geniş bir mühendislik vizyonu sağlanması amaçlanmaktadır. Elektronik 

Mühendisliği özelinde çerçevesi çizilen örnek bir ders içeriği aşağıda sunulmaktadır. 

 

Hafta Ders Açıklama 

1 Introduction to Engineering 

and History of Electronics 

Genel mühendislik kavramları ve temalarının anlatımı 

ve üniversitelerin önemi 

2 Seminar  Konu uzmanından seminerler 

3 Introduction to Micro and 

Nano-electromechanical 

Systems  

Mühendisliğin önemli dalları hakkında giriş dersi: 

“Micro and Nano-elektromekanikal sistemler üzerine 

geniş bir özet verilecektir.  

4 Seminar  Konu uzmanından seminerler 

5 Introduction to Digital 

Electronics 

Mühendisliğin önemli dalları hakkında giriş dersi: 

Dijital elektronik üzerine geniş bir özet verilecektir.  

6 Seminar  Konu uzmanından seminerler 
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7 Introduction to Engineering 

Analysis  

Mühendisliğin önemli dalları hakkında giriş dersi: 

Mühendislik analizi hakkında kısa ve geniş bir bilgi 

ile anlatılacak 

8 Seminar  Konu uzmanından seminerler 

9 Introduction to Sensor and 

Medicine 

Mühendisliğin önemli dalları hakkında giriş dersi: 

Sensor teknolojileri ve tip hakkında geniş bir özet 

verilecektir. 

10 Seminar  Konu uzmanından seminerler 

11 Introduction to Engineering 

Materials and Circuit 

Elements 

Mühendisliğin önemli dalları hakkında giriş dersi: 

Mühendislik maddeleri ve devre elemanları 

hakkında geniş bir özet verilecektir. 

12 Seminar  Konu uzmanından seminerler 

 Introduction to Engineering 

and Telecommunication 

Activities 

Mühendisliğin önemli dalları hakkında giriş dersi: 

Mühendislik ve telekomünikasyon hakkında geniş bir 

özet verilecektir. 

13 Ethic Mühendislik etiğinin anlatılması  

14 Seminar  Konu uzmanından seminerler 

15 Student Seminar  5 dakikalık öğrenci semineri 

 

Girişimcilik Dersi 
Planlanan girişimcilik dersi, öğrenciye Silikon Vadisi ekosistemini anlatmayı hedeflemiştir. Bunun 

yanında geçmişten gelen inovasyon dalgalarında ortaya çıkan ihtiyacı ve buna karşılık kurulan 

şirketleri, gelecek inovasyon dalgalarını, girişimcilerin yatırım almak için yapması gerekenleri, 

şirket kurmadan önce ve kurduktan sonra yapılması gerekenleri anlatacaktır. Ders içeriği için 

başlangıç çerçevesi aşağıda örnek olarak sunulmuştur. 
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Hafta Ders İçerik 

1 Introduction to 

Entrepreneurship 

Genel olarak girişimciye ve girişimciliğe bakış, KOBİ 

işletmelerinden farkının anlatımı ve üniversitelerin önemi 

2 Wireless and Internet 

Revolution 

İnternet devriminin başlangıcı ve insanlığı nasıl 

değiştirdiğinin anlatımı 

3 Silicon Valley History Silikon Vadisi tarihinin ve teknoloji dalgalarının anlatımı 

4 Web Web teknolojilerinin evrimi 

5 Venture Capital Risk yatırım firmaların çalışma şekli ve istatistikler 

6 Venture Impact Risk yatırımının ülke ekonomisine katkısı 

7 Pitch Risk yatırımcısına sunum teknikleri 

8 Startup Valuation Startup değerleme metotları 

9 Financials Şirketin finansal yapısının hazırlanması 

10 Recruitment & Organization Şirkette takım kurma ve organizasyon yapısının 

kurulması 

11 Term Sheet Risk yatırımı alırken gelen ticari ve hukuksal anlaşmalar 

12 Board Yönetim kurulu yapısı oluşturması 

13 Venture Capital Glossary Girişimci sermaye sözlüğü ve sıkça sorulan sorular 

14 Mindset Girişimcinin zihinsel yapısı 

15 Current Venture Trends Şu anda dünyadaki yatırım alanları 

 

Ders içeriğiyle birlikte Türkçe kaynaklara dayalı olarak oluşturulabilecek eğitim materyalinin yapısı 

da aşağıda sunulmuştur. 

Bölüm 

 

Konu 

 
1 Girişimci Ekonomiye Giriş 
2 Girişimcilik ve Küçük İşletme 
3 Silikon Vadisi Tarihi 
4 Silikon Vadisinin Özellikleri 
5 Sosyal Girişimcilik 
6 Risk Yatırımcılığı 
7 İş Planı ve Sunum Hazırlama 
8 Fikirlerin Finansal Değerlendirilmesi 
9 Takım Kurma ve Organizasyon 
10 Ön Protokol, Teklif ve Anlaşma 
11 Yönetim Kurulu Oluşturma 
12 Örnek İşletme Kurulumu 
13 Startup Değerleme Metotları 
14 Girişimci Zihin Yapısı 
15 Risk Yatırım İstatistikleri ve Politikaları 
16 Girişimciliğin Ekonomiye Katkısı 
17 Silikon Vadisinden Fayda Sağlayan Modeller 
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18 Diğer Girişimcilik Modelleri 
19 Melek Yatırımcılığı 
20 Yenilik Dalgaları 
21 

22 

23 

24 

25 

26 

Girişimci Eğitim, Girişimci Üniversite, Girişimci Şehir ve Girişimci Ekonomi 

Notlar: Dördüncü Endüstri Devrimi, 5G, Kitle Fonlaması, Blockchain, Açık Kaynak 

Yazılım, İnsansız Araçlar… 

Sözlük 

Girişimci Kaynakları: Kitaplar ve Filmler 

Risk Yatırım Firmaları 

 

Bitirme Projesi  
Bitirme projesi ile öğrenciler yaratıcılıklarını değer yaratan bir gerçeğe dönüştürmeyi 

öğreneceklerdir. Yaratıcılık bilgiyi öğrenme ve paylaşmanın ürünüdür. Şans eseri bir kazanım 

yerine bir süreçtir. Yaratıcılık kompleks bir süreçtir ve yönetilmesi lazımdır. Yaratıcılık aşağıdaki 

bileşenlerden oluşur. 

 

Yaratıcılık 

İnovasyon Başarısı 

Ürün Geliştirme 

Teknoloji Transferi 

- Telif Hakkı 

- Piyasaya Yönelik Başarı 

- Yaratıcılık için gerekli havanın yaratılması  

- Araştırma ve Geliştirme 

Takım Oluşturma 

Teknoloji İzleme 

Haberleşme Ağlarında Bulunma 

Rakip Analiz Etme 

 

Projede takım fikri yatırıma hazır hale getirecektir. Bu süreç her sene 9 ay sürecek ve 3. sınıftaki 

bahar dönemi dersi ile birlikte süreç başlayacaktır. Bu 9 aylık sürece ek olarak TTO’lar üzerinden 

aşağıda bahsedilen şirketleşme aracı da ek olarak sağlanabilir.  Şirketleşme Aracıyla her sene belli 

bir fon, sponsor desteğiyle sağlanır ve bu fon yoluyla profesyonel mühendisler kiralanarak öğrenci 

projelerini prototipe dönüştürmede katkı da verilir. 9 ay sonunda bitirme projesi sonlanır ve 

akabindeki üç ay boyunca başarılı projeler gerçek yatırımcılarla buluşturularak bazılarının 

şirketleşmesine imkân tanınır.  
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Bu bir yıllık bir sürecin her sene tekrarlanması düşünülmüştür. Bu süreçte danışman firmaların 

katılımları sağlanır ve iş planı hazırlamak için yardımlar alınır. Bu model neticesinde öğrenciler 

girişimciliğin, risk yatırımının, kuluçka merkezlerinin belli kısımlarını deneyimleyebilecektir.  Her 

yıl periyodik olarak tekrarlanacak bu süreç, aşağıdaki girişimcilik etmenleri üzerinde 

yoğunlaşacaktır. 

 

Motivasyon 

Girişimcilikten başarılı olmuş birini bu işe başlamaya iten etkenlere bakıldığında, zoru başarabilme 

yeteneğine sahip olmak, tutku sahibi olmak ve yenilik getirmekten tatmin olmak önde gelen 

etmenler olarak tespit edilmektedir. Bu duygular insanlarda doğuştan olabileceği gibi, sonradan da 

bu duygulara insanlar yönlendirilebilir. Program boyunca kişiler başarı öyküleriyle motive edilerek 

gözlenecek ve zoru başarma için kendisini motive edebilen öğrenciler öne çıkarılacaktır. 

 

Fikir 

Girişimci olmak için ilk olarak kişinin ticari bir fikri olması gerekir. Aynı zamanda, bu fikrin büyük 

bir pazara sahip olabileceğini kestirmesi gerekir. Büyük pazar sahibi olmanın başlıca yolları, bir 

ticari dalda ilklerden olmak ve rekabetin büyük olduğu alanlarda yaşayabilecek kadar güçlü bir 

fikre sahip olmaktan geçer. Bu noktada öğrencilerin fikirleri desteklenecek, gerektiğinde 

geliştirilecek ve hatta dışardan öğrenciye fikir de getirilecektir. 

 

Ürün bir problemi çözmeye yönelik olacaktır. Ürün fikri düşünülürken büyük problemler yerine, 

küçük ve yapılabilir problemlere odaklanılarak şirketleşme şansı artırılacaktır. Herkesin karşılaştığı 

basit bir sorunu diğerlerinden daha akıllıca çözmek bir adım öne geçmektir. Bunun yanında 

Bitirme
Projesi

Proje 1 Kapandı

Proje 2 Mezun Yatırımsız Şirketleşti.

Proje 3 Fikri Haklar
Satıldı

Proje 4 Mezun Risk 
yatırımı Şirketleşti.

Proje 5 Mezun Melek
Yatırımı Şirketleşti.

Proje 12 Mezun Kapandı
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birilerinin deneyip başaramadığı konularda çalışmak da önemlidir. Çok yatırım istemeyen ama 

uğraş isteyen işlere odaklanma, iş gücüyle öne geçmeye yarar. Bu da Türkiye’nin kendini 

gösterebileceği bir alandır. Müşteriyi erkenden bularak ürün geliştirmesinde destek almak şirketin 

değerini ve müşteri memnuniyetini artırır, erken kazanç elde edilmesini sağlar. Risk 

yatırımcılarının ürünü değerlendirirken ilk baktığı şey ürünün pazarın tümüne sahip olduğunda 

kazanacağı toplam rakamdır. Bu miktara göre şirketin değerinin en fazla ne kadar olacağını 

hesaplarlar ve yatırıma değip değmediğine bakarlar. 

 

Öğrenciler bu süreç ile fikir bulma formasyonunu kazanacaklardır. Risk yatırımcılarının yatırım 

yaptığı şirketleri gözlemleyecekler, hangi problemi çözdüklerini tahmin edecekler ve o pazarda 

boşlukları tespit edebileceklerdir.  

 

Takım 

İyi bir takım kurmak projenin omurgasını oluşturur. Bu takım ilk olarak fikri projeye 

dönüştürmekle görevlidir. Risk yatırımcıları finansman sağlayacakları şirketlerde, fikirden ziyade 

ilerlemiş bir proje beklerler. Fiziksel olarak projenin gösterilmesi için gereken para, girişimcilerin 

kendi çabalarıyla bulunabilir. Yapılan projenin cinsine göre bu ilk sermaye çok önemsenmemelidir. 

Çünkü ilk aşamada emek daha çok sarf edilmesi gerekecek bir kaynak olacaktır. Risk 

yatırımcılarından fon bulunduktan sonra, çalışan sayısı artırılarak kişi başına düşen emek 

gereksinimi azaltılacaktır. İlk 9 aylık aşamada, öğrencilerin takım kurma başarıları gözlenecek ve 

takım üyelerinin yetenek ve kabiliyetlerine göre görev dağılımı yapılması izlenilecektir.  

 

Şirket çalışması üç şey üzerine bina edilir: Dizayn, karar alma ve müşteri ilişkileri. Takım olmak 

önemlidir çünkü takıma alınacak kişi, kişilik olarak aile bireyi gibi benimsenecek nitelikte olmalıdır. 

Yetenek olarak tamamlayıcı ve takım çalışmasına uyumlu olmalıdır. Bu süreç ile öğrenciler 

öğrencilik yıllarında bunu deneyimleyeceklerdir.  

Şirketleşme Aracı 
Şirketleşme faaliyetleri bitirme projesinin bir sonraki adımıdır. Öğrenciler, projelerini startup haline 

getirmesi için yardımcı bir araç olarak tasarlanmıştır. TTO ile birlikte değerlendirilir.  
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Sponsor 

Her sene bir sponsordan belli bir miktar ayni 

veya nakdi fon alınarak mühendislik havuzu 

kurulması da tasarlanır. Bu fon ile sponsor 9-10’a 

yakın projeye destek vermiş olur ve her projede 

aşağıda belirtilen belli bir hisse miktarının sahibi 

olabilir. Bunun yanında o sene dersin ismi, 

sponsor ismi ile anılır ve ders web sayfasında bu 

bilgide paylaşılır. Başarılı şirketlerin tanıtımında 

ise “sponsor’un desteğiyle” ibaresi kullanılır. 

Girişimci grup, sponsor desteğini kullanmak 

istemezse, sponsora ayrılmış hisse girişimci gruba tahsis edilir. Sponsor direk ya da TTO üzerinden 

girişimci gruba destek verebilir.  

 

Ortalama her yıl 10‘a yakın proje olacağı düşünülürse, sponsor her projenin yüzde 10 hissesini 

alacak ve ekstra olarak da reklam imkanlarından faydalanacaktır. Ayrıca, bir sponsor diğer 

senelerde ortaya çıkacak girişimlere de katılabileceği için, eski sponsor havuzuna dahil olacak ve 

hisse miktarı seyrelse de haklarını sürdürecektir.   

 

Danışman Şirket 

Bu sürece danışman şirketlerde dahil edilerek bu süreci yönetmeleri istenilir. Girişimciler ile beraber 

birçok soruya beraber cevap ararlar: ikri hangi yönden ilginç? Kim satın alabilir? Geliştirmek için 

ve müşterinin alması için ne kadar para gereklidir? Bu alanda rekabet edenler neler üzerine 

eğilmişlerdir? Ürünü geliştirmek için iş planı nedir? Bütün bunlar, danışman şirketle beraber 

geliştirilir ve fon bulmadan önce girişimlerin iş planları hazır hale getirilir. Bu süreç bölümün 

çevresinde deneyimli danışman ekosistemini oluşturacaktır. 

       

Mentör 

Bilişim sektöründe genellikle şirketlerin hedefleri şöyledir: ürün yapma ve satma, servis sağlama ve 

kullanıcı edinme. Bu noktada endüstri ve akademide önemli görülen kişilerle temas sağlanarak, 

kurulacak şirketlere mentörlük yapmaları istenecek ve karşılığında o şirketlerden hisse verilecektir. 

Böylece, deneyim sahibi kişilerle, şirketler ilişkilendirilerek, mentörlerin bilgilerinden, 

bağlantılarından ve güçlerinden yararlanılması hedeflenmektedir. Mentörler ile öğrenci girişimlerin 

buluşması, birbirlerini seçmesi için yönlendirici toplantılar yapılarak tanışmaları sağlanacaktır. 
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Hisse Yapısı 

Yönetim kurulu kuluçka merkezine katkı sağlayan akademik ve iş dünyasından üyeler 

barındıracaktır. Görevdeki dekanın yönetim kurulu başkanı ve akabinde doğal üye olarak katılacağı 

aylık ve çeyreklik yönetim kurulu toplantıları yapılacaktır. Bunun yanında girişimlere katkıda 

bulunacak bir danışma kurulu kurulacaktır. TTO yeni kurulacak girişimlerin Amerika’da 

şirketleşmesi için gerekli destek hizmetlerini sağlayacak ve sürdürecektir.  

 

Aşağıda sunulan hisse yapısının fikre, girişime, girişimciye, mentöre göre değişmesi söz konusu 

olsa da iyi bir başlangıç çerçevesi olarak değerlendirilebilir.  

 

Yeni Hisse (Captable) Oran Kısıtlama 

Kurucular ve Çalışanlar (5% 

Fikir Sahibi + en az 10% 

Çalışanlar) 

%80 İlk yatırımda seyrelir.   

Mentör %1 İlk yatırımda oran korunur. 

Danışman Şirket %5 İlk yatırımda oran korunur. 

Yönetim Kurulu veya 

Danışma Kurulu 

%1 İlk yatırımda oran korunur. 

Yeni Sponsor %9 İlk yatırımda oran korunur. 

Eski Sponsor Havuzu %1 İlk yatırımda oran korunur. 

TTO %3 İlk yatırımda oran korunur. 

Toplam %100  

 

Fon bulma 

Şirkete fon bulmanın değişik şekilleri vardır. Fona ihtiyaç duymadan başlayabilirler, yani risk 

yatırımcılarına gitmeden önce şirket kendi ayakları üzerinde bir süre durabilir ve risk yatırımcılarını 

ikna edecek şekle getirene kadar ürününü geliştirebilir. Ya da melek fonlaması yoluyla çok düşük 

faizli veya faizsiz yardımlar alabilir. Başlangıç fonu bulmak Türkiye şartlarında zor olabilir. Ancak 

son yıllarda Türkiye’deki girişimcilik faaliyetlerinin artmasıyla yurt dışı yatırımcılar da yönünü 

Türkiye’ye çevirmiştir. Bu süreç ile öğrenciler sunumlarını bu firmalara iletecekler ve üniversitenin 

tanınırlığını artıracaktır. 
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Öğretim Üyeleri  

Öğretim Üyeleri ve doktora öğrencilerinin çalışmaları, genellikle temelinde araştırma olan 

teknolojilerin startuplara dönüşebilmesi imkanını içerir. Bu noktada araştırmanın oluşturacağı 

ekonomik değerin önceden kestirilebilmesi, ulaşabileceği pazarın büyüklüğüne göre araştırmanın 

yönlendirilmesi ve topluma etkisinin ölçülmesi önemlidir. Üniversite yönetimleri prosedür 

değişikliklerine giderek öğretim üyelerinin girişimcilik faaliyetlerinin önünü̈ açmaya başlamışlardır.  

 

Girişimci öğretim üyelerinin promosyonlarının öne çıkarılması, ödüllendirilmesi ve şirketlerine fon 

verilmesi (örneğin, University of Southern California), doçentlik kriterlerinde bir unsur olarak ortaya 

konulması (örneğin, University of Virgina) göze çarpan değişikliklerdir. Bu alandaki etik unsurların 

ve çatışma yaratabilecek konuların yeni düzenlemelerle serbestiyet çerçevesinde önüne geçilmesi 

Üniversite Araştırma Yatırım 

MAKALE PATENT HİSSE 

Bazıları şirkete aktarılır. 

Ekipler ayrılır ve şirket kurar. 

Bazıları ürüne doğru ilerler.  

Bazıları başka şirketlerle birleştirilir. 

Bitirme projelerinde 
denenir.  

Patentler satılır. 



 

 
 

14 

gerekir.  Öğretim üyelerinin çalışma yerleri ve saatlerindeki esneklik, startuplarına çekirdek yatırım 

sağlanması hatta bu yatırımın devlet Ar-Ge desteklerinden sağlanarak üniversite kuluçka merkezleri 

vasıtasıyla bedelsiz dağıtılması düşünülen metotlardandır.  

 

Bu programlar sayesinde öğretim üyeleri çalıştıkları konular çerçevesinde ve kurdukların şirketlerin 

ihtiyaç duyacağı denemeleri bitirme projeleri ile beraber yapabilirler.  Bu düzenlemeler, öğretim 

üyeleri ve doktora öğrencilerini ayrıca motive eder; girişim faaliyetleriyle toplumdaki problemlere 

çözümler getirerek yaşamı değiştirecek çalışmalarını daha anlamlı kılar.  

Eğitime Öneriler 
Bu süreç sırasında, üniversite eğitimine ilişkin öneriler de çıkacaktır. Bu öneriler girişimci üniversite 

vizyonunu desteklemek üzere beklenen yenilik dalgalarına uygun eğitimin hali hazırda verilen 

derslere yerleştirilmesi veya yeni derslerin açılması yönünde olabilir. Öğrencinin yazılım ve 

donanım konularında yetişmiş olması ve iyi İngilizce bilmesi ihtiyaç olarak öne çıkacaktır. Örneğin, 

bilgisayar programlama öğrenimine hazırlık yılında başlanabilinir. Öğrencinin kendi kendine 

öğrenmesi teşvik edilir ve akabinde ölçümleme üniversite tarafından yapılır. Bu şekilde öğrenciye 

önceden kabiliyet kazandırılır ve öğrencinin hazırlık yılları bilimsel olarak daha iyi değerlendirilmiş 

olur. Bunun yanında hazırlık yılından alınan saatler öğrencinin lisans eğitimi sırasında her gün bir 

saat İngilizce dersi verilerek karşılanabilir. Dersin her gün olması ve bir saat olması önemlidir. 

Çünkü bunun devamlı bir süreç halinde yapılması, pekiştirmeyi ve hatırlamayı kolaylaştırır. Bu 

noktada online içerikler dikkate alınarak flipped learning metotları devreye sokulabilir. Elbette bu 

görüşler öneri seviyesinde değerlendirilmeli ve modern metotlar sorgulanmalıdır. 

 

Bunlar üniversitelerin lise eğitimine ilişkin önerilerini de ortaya çıkaracaktır. Müfredat geliştirilerek 

eğitim lise düzeyinde başlanabilir. Teknolojinin gelişimiyle bilişim teknolojilerinde şu anda 

mühendislerin yaptığı programlama, yavaş yavaş teknisyen seviyesine inmeye başlamaktadır. 

Günümüzde sorun yüksek öğrenim imkanlarının devletlerce sayısının artırılmasına karşın 
üniversitelerin devletten aldıkları araştırma payların azalmasıdır. Ötesinde öğrenci sayısı 
artmaktadır.  

 
Uzun vadede kendi kendine yetecek bir üniversite, etrafında oluşturacağı girişimci bir 
ekosistemle mümkün gözükmektedir.  

 
Ayrıca üniversitelerin performansı, mezunlarının yarattığı işlerin sayısı ve girdikleri işlerde 
aldıkları ücretler öne çıkan bir performans metriği olarak kendini göstermeye başlamıştır.  

 
Aslında iç dinamiklerin baskısı ve öğrencilerden gelen girişimcilik isteklerine bir cevap olarak 
oluşturulmaya çalışılan bu anlayışın dış̧ dünyanın sunduğu imkânlarla birleşmesi, “girişimci 
üniversiteyi seçenek olarak ortaya çıkarmaktadır.  
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Türkiye’de programlama becerisi lise seviyesine indirebilirse, nitelikli teknisyen sayısındaki artış 

geliştirme faaliyetlerini ucuzlatır ve düşük yoğunluklu işlerden yüksek yoğunluklu işlere geçiş 

kolaylaşır.   

Girişimcilik Sosyal Faaliyetleri 
Proje dersleriyle Türkiye’nin girişimcilik faaliyetlerine katkıda bulunulacaktır. Yüksek teknoloji 

alanında çalışılacak konular özellikle pazarın seçimine bağlı olarak detaylıca öğrenciler tarafından 

değerlendirilerek ve projelendirilerek, bilgi ve deneyim birikimi artırılacaktır. İç piyasaya dönük 

yapılanmadan ziyade dış piyasada teknolojinin uç noktalarına yönelmek, teknolojiyi geliştiren 

şirketler gibi pazarı gözlemek Türkiye açısından yararlıdır. Bu şekilde teknolojiyi yönlendiren 

duruma gelme ihtimali, yeni teknolojiler için imkân dahilinde olabilir. Bu tip konular raporlar 

halinde yayınlanır ve farkındalık artırılır. 

Yurtdışında Bulunulacak Faaliyetler 
Başarılı projeler hızlıca şirketleşme sürecine sokulur. Yurt dışı pazarlara açılmak için hamleler 

yapılması hem girişimcinin deneyimini artıracak hem de üniversitenin tanınırlığını artıracaktır. Bazı 

projelerin şirketleşme süreçleri Silikon Vadisi gibi merkezlere taşınabilir, TTO’lar bu çerçevede 

kendilerine şirketleşme ve vergisel mevzuatlar yönünden yetkinlik artırımı yapabilir. Bütün şirketin 

Türkiye’de istihdam edileceği gibi, CEO ve üst yönetimin yurt dışında istihdam edileceği, geliştirme 

ve diğer birimlerin ise Türkiye’de büyüyeceği şirketleşme modelleri de denenir. Türkiye’deki küçük 

şirketlerin Amerika’da kurulacak bir şirketin ve çalışanların masraflarını karşılaması belki ilk 

aşamada zor da olabilir. Tek şirket altında farklı ürün geliştirmeleri de olabilir. Yurt dışındaki Türk 

öğrencileri yarım gün istihdam ederek şirketin bağlantılarını sağlayacak elemanlar da bulunur. 

Yüksek lisans veya doktora yapan Türk öğrencileri bu işe dahil olmaları yanında girişimci yönlerini 

geliştirebilirler ve endüstriyi daha iyi tanıma imkânı da bulabilirler.  Üniversitelerin, bu programlar 

vasıtasıyla ürettikleri projelerin sayısının fazlalılığı, onları inovatif seçenekleri deneyerek doğru 

ve başarılı metotları bulmalarına sevk edecektir.  

ABD üniversitelerinde yapılan çalışmada, üniversitelerin, girişimci üniversite yapılanmasını kısa 
vadede gelir getiren bir yatırım olarak değil; öğrencilere, öğretim üyelerine, mezunlara ve çevre 
ekonomilere yönelik uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendirdikleri görülmüştür. Üniversite 
öğrencilerinin yerel girişimlerde rol alması, yerel girişimlere bedava akademik danışmanlık ve 
kuluçka merkezi hizmetlerinin verilmesi, yaşam boyu öğrenme çerçevesinde girişimcilik 
derslerinin, sertifika programlarının ve olabilirse bütün derslerin çevre ekonomik aktörlere 
açılması (Purdue University), zorlanan girişimlere yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin 
yardım etmesi (University of Kansas) ve rehberlik edilmesi (University of Georgia) yapılan 
aktivitelerden bazılarıdır.  Kaynak: https://www.eda.gov/pdf/The_Innovative_and_Entrepreneurial_University_Report.pdf 
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Sonuç 
Bu raporda, girişimci mühendis programı önerilmektedir. Bu model çerçevesinde, öğrenciler 

tecrübe ve vizyon kazanarak, motive ve yetenekli öğrencilerin günümüzün genç girişimcileri 

olmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Buna benzer derslerden şirket çıkarma modelleri 

Stanford Üniversitesinde LaunchPad, MIT’de New Enterprises, Washington Üniversitesinde 

Hatchery, Northwestern Üniversitesinde NUvention programlarıyla yıllar önceden başlatılmıştır. 

Herhangi bir girişimi ortaya çıkarmak için katkı verebilecek herkese girişimden pay vermeyi 

amaçlayan bu modelde, kişisel vizyon ve imkanları öne çıkarabilecek bir yapılanma düşünülmüştür. 

Modelde önerilen mühendislik havuzu yaklaşımı yoluyla öğrenci girişimlerine profesyonel ürün 

geliştirme imkânı ve danışman hizmeti sağlanırken, iş planı geliştirme ve fon bulma süreçlerinin 

kolaylaştırılması ve hızlandırılması hedeflenmiştir.  

 

Üniversiteler bu program vasıtasıyla, her sene sayısız fikrin öğrenciler tarafından bulunacağı, birçok 

startup sunumunun üretileceği, bunların birçoğunun yatırımcılara gönderilerek farkındalık 

yaratacağı bir mekanizmayı tesis edeceklerdir.  

 

 


