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Girişimcilik ekosistemi
İTÜ ARI Teknokent Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Arzu Eryılmaz ile 
Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi ihtiyaçlarını ve potansiyelini konuştuk.
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İTÜ Teknokent’in girişimcilik 
ekosisteminde çok önemli bir roldesiniz, 
bize hem kendinizden hem de İTÜ 
Teknokent’teki rolünüzden kısaca 
bahsedebilir misiniz?
Eryılmaz: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
ARI Teknokent’te 8 yıldır hem pazarlama 
hem de girişimcilik programlarından sorumlu 
kişiyim. Bu süre içerisinde erken aşamadan 
ileri aşamaya, ileri aşamadan global aşamaya 
kadar birçok farklı girişimcilik ve hızlandırma 
programını kurgulama ve yönetme görevlerini 
yürüttüm ve halen yürütüyorum.

Dünyayla kıyasladığımızda Türkiye’deki 
girişimcilik ekosistemini nerede 
görüyorsunuz?
Eryılmaz: Dünyayla kıyaslayacak 
olursak, Teknokent kavramı dünyanın 
pek çok ülkesinde 1950’lerden beri 
varken, Türkiye’de ilk Teknokent 2001’de 
kurulmuş ve girişimcilik ile ilgili adımların 
da o dönemden sonra atılmış olduğunu 
görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye’nin bu 
noktada zamanlama açısından arkadan 
geldiği bir gerçek; ancak gelişmeleri ve 
teşvikleri göz önünde bulundurduğumuzda 
yetişip yakalama potansiyeli de çok yüksek. 
İçinde bulunduğum ekosistemden örnek 
vermem gerekirse, son iki yılda, İTÜ Çekirdek 
Erken Aşama Kuluçka Merkezimizin 

bünyesindeki girişimcilerin aldığı yatırım 
miktarının 50 milyon TL’yi geçtiğini 
görüyoruz. Erken aşamada 50 bin TL’nin 
bile bir cansuyu olduğunu düşünürsek, bu 
ölçekteki girişimler için hayli yüksek bir ‘akıllı 
para’dır bu miktar.

Ülkemiz ve ekosistemimiz özellikle teknoloji 
girişimciliği alanında ilgili ve meraklı. Büyük 
kurumsal şirketler ve yatırımcılar da açık 
inovasyon ve girişimciliği desteklemek 
üzere son üç yıldır büyük çaba harcıyor. 
Dolayısıyla her ne kadar geç başlasak da 
ülkemizin teknik yetenek ve kapasitesini 
göz önüne alırsak aradaki bu açığı hızla 
kapatabileceğimize inanıyorum. 
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Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin 
gelişebilmesi için neler yapılmalı?
Eryılmaz: Türkiye’deki girişimcilik 
ekosisteminin geliştirilmesi için her kurumun 
ve kişinin kendi payına düşeni yapması 
gerekiyor. Gerek üniversiteler, gerek 
kurumlar, gerekse Deloitte gibi sektörün 
danışmanlık alanındaki devlerinin bu 
çorbada tuzu olmalı. Örneğin Deloitte’ta 
zaten güzel adımlar atılmış bile… Herkes 
girişimcilik ekosistemini destekleyecek ufacık 
bile olsa bir gayret gösterse inanılmaz büyük 
bir etki yaratılabileceğini düşünüyorum. 
Her kurumun ve kişinin bu konuyla ilgili 
kendi payına düşen şey, en basit şekliyle en 
azından bir girişimciye mentorluk yapmak 
olabilir. Kurum bazlı düşünecek olursak da 
bilgi ve deneyimini girişimcilere aktarabilmek 
için gerek tanımlı gerekse de tanımsız 
süreçlerle bu ekosisteme destek olması 
olabilir.

Öte yandan yatırımcılık ekosisteminin de 
güçlenmesi gerektiği kanaatindeyim. Son 
üç yılda bu konuda gelişme kaydetmiş 
bulunmakla beraber gerek melek yatırım 
aşamasından gerek risk sermayesi veya 
girişim sermayesine kadar ülkemizin 
yatırım sektöründe de ilerleme kaydetmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Şu anda parmakla 
sayabileceğimiz yatırım kuruluşlarının ve 
yatırımcıların, saysak bitiremeyeceğimiz 
adette olması gerekiyor.

Son ve üçüncü olarak da söyleyebileceğim 
şey, şu anda üniversiteler ve pek çok özel 
kurum girişimcilikle ilgili yarışma ve kuluçka 
merkezleri kurmasına rağmen -ki elbette 
bu çok güzel bir gelişme-, kurulan yeni 
girişimlerin büyümesi ve ölçeklenebilmesi 
için mekanizmaların hâlâ eksik olduğunu 
görüyoruz. Bu anlamda İTÜ Çekirdek Erken 
Aşama Kuluçka Merkezi sonrası bir aşamaya 
hitap eden İTÜ MAGNET İleri Aşama 
Kuluçka Merkezi’ni kurarak bir adım attık. 
Bu tip kurumların sadece fikirlerin oluşması 
için değil fikirlerin oluşmasından sonra 
da müşteriye kavuşup, müşteri sayısını 
artırmasıyla ilgili neler yapabileceğine 
bakması ve ekosisteme bu anlamda destek 
olması gerekiyor.

Girişimcilik ekosisteminin gelişmesinde 
kurumsal şirketler nasıl bir katkı 
sağlayabilir?
Eryılmaz: Girişimcilik ekosisteminin 
gelişmesinde kurumsal şirketlere çok önemli 
görevler düşüyor. Zira ekosistem içerisinde 
yer alan her bir start-up gerekli destek 
ve ortamla buluştuğunda ilgi duyan tüm 
sektörleri yenilikçi teknojilerle buluşturma 
potansiyeli taşıyor.

İTÜ ARI Teknokent olarak özel sektör ve 
kamu kurumlarından aralarında ING Bank, 
Allianz, Anadolu Sigorta, Turkcell, Koç Sistem, 
3M, Anadolu Efes gibi değerli şirketlerin 
de bulunduğu 40’ı aşkın paydaşımız var. 
Ayrıca sektörlerinin inovasyon potansiyelini 
yepyeni girişimlerle daha da ileriye taşımak 
isteyen tüm kurumsal firmaları, erken 
inovasyonla tanışmaları ve onların ticari 
hayata entegre olabilmelerini desteklemek 
için İTÜ Çekirdek’in çözüm ortağı olmaya 
davet ediyoruz. Deloitte UP da aslında 
ekosistemde aldığı pozisyon ile kurumsal 
firmalar ile start-up’lar arası işbirliğine çok 
güzel bir köprü görevi görmüş olacak.

Kurumsal şirket çalışanlarının 
girişimlere mentorluk yapmasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Girişimcilerin 
buradan elde edeceği değer neler 
olabilir?
Eryılmaz: İTÜ ARI Teknokent olarak 
girişimci ve firmalarımıza destek olan 
çoğunlukla kurumsal şirket dünyasından 
300’ü aşkın mentor ve koçumuz bulunuyor. 
Gözlemlerimize göre, ilgili sektörde kurumsal 
deneyime ve kendi uzmanlık alanında 
bilgi birikimine sahip kişiler, girişimciler 
için biçilmiş kaftan oluyor. Çünkü ağırlıklı 
olarak mühendislik alanlarından gelen 
girişimlerin teknolojik ürünleri ile ilgili derin 
bir bilgileri olsa da, bir işi hayata geçirip, bir 
ürünü ticarileştirme aşamasında zorluklar 
yaşayabiliyorlar. Bu aşamada kurumsal 
hayatta sektörel derinlik kazanmış mentorlar 
bilgi ve deneyimleri ile paha biçilmez bir katkı 
sağlıyor.

“Türkiye’deki 
girişimcilik 
ekosisteminin 
geliştirilmesi için 
her kurumun 
ve kişinin 
kendi payına 
düşeni yapması 
gerekiyor.”
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Deloitte UP Programı ile ilgili 
görüşlerinizi paylaşır mısınız?
Eryılmaz: Çok ümit verici ve güzel bir 
program. Şöyle ki, girişimcilik ekosistemine 
can verecek ve girişimcilere de cansuyu 
sağlayarak hem kurumsal şirketlerle 
girişimcileri buluşturma görevini üstleniyor; 
hem de girişimcileri daha kalifiye girişimler 
olmaları amacıyla Deloitte’un gücünden 
faydalandırıyor. Deloitte UP’ın kurumsal 
şirketleri de bu ekosistemin içerisine 
entegre ederek, güç birliğinden başarı 
hikayeleri çıkarma gibi bir vizyonu olduğunu 
görüyorum. Özellikle son birkaç yıldır büyük 
kurumsal şirketlerin ‘açık inovasyon’u 
kendilerine nasıl entegre edeceklerini 
sorguladıklarını ve çaba sarf ettiklerini de 
hesaba katarsak Deloitte UP’ın gerçekten 
doğru zamanda hayata geçirilmiş doğru bir 
program olduğunu düşünüyorum.

“Deloitte UP da aslında 
ekosistemde aldığı pozisyon 
doğrultusunda kurumsal firmalar 
ile start-up’lar arası işbirliğine
çok güzel bir köprü görevi
görmüş olacak.”




