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“Önce deneyim kazan
sonra şirket kur!”
ABD Başkanı Barack Obama’ya girişimcilik
konusunda danışmanlık yapan Kenneth P. Morse
girişimcilik eğitimleri vermek için sık sık geldiği
Türkiye’yi artık yakından tanıyor. Optimist’e konuşan
Morse’tan değerli tavsiyeler…
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GİRİŞİMCİLİK

D

ünya’da “Girişimcilik gurusu” olarak anılan Kenneth P. Morse, Akbank ve Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) ana sponsorluğunda düzenlenen
bir dizi workshop için bu ay yine Türkiye’de
olacak. Birçok teknoloji şirketinin kurucu ortağı, Entrepreneurship Ventures şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı
Morse, 1996-2009 yılları arasında MIT’nin (Massachusetts
Institute of Technology) Girişimcilik Merkezi’ni yönetti.
Delf Üniversitesi’nde girişimcilik, inovasyon ve rekabetçilik
konusunda dersler veriyor. Barselona’daki ESADE İşletme
Okulu’nda misafir öğretim üyesi. Aynı zamanda dünyanın
dört bir yanında girişimcilik becerilerinin geliştirilmesine
yönelik workshop’lar düzenliyor. İnovasyon ve girişimcilik
alanında ABD Ulusal Danışmanlık Konseyi üyesi ve ABD
Başkanı Barack Obama’ya girişimcilik konusunda danışmanlık yapan Morse, Optimist’in sorularını yanıtladı.

zineden fazla çalışana sahip olacak şekilde büyüyebiliyor ve
süreç genellikle uzun ve yavaş bir ölümle sonlanıyor. Günümüzün hırslı üniversite mezunlarına tavsiyem; hemen şirketinizi kurmayın! İyi yönetilen, hızlı büyüyen bir teknoloji
şirketinde bir iş bulun ve iş süreçlerini, nasıl satış yapılacağını öğrenin. İhtiyaçlarını anlamak ve karşılamak amacıyla
müşterilerle mümkün olduğunca yakın çalışmak için satış
bölümünde çalışın.
İnovasyonun başarıyla hedef kitleye ulaşması
için ne gerekli?
Hızlı inovasyon ve küresel başarı için takımlar, teknoloji
ve güven gereklidir. Sonuncusu, şeffaflık ve hukuk üstünlüğünün geçerli olduğu bir ortamda, başarısızlığın girişim
sürecinin kaçınılmaz bir öğrenme kısmı olarak görüldüğü
bir kültürde gelişir.

Dünyanın neden girişimcilere ihtiyacı var?
ABD’de Obama yönetimi bu alana
Girişimciler gerekli bütün kaynaklar ellerinde olmasalar
yeterince kaynak aktarıyor mu?
dahi fırsatların peşinden koşmaya başlayanlardır. Hızlı haHükümet daha fazla kaynak aktarmalı mı bundan o kadar
reket eder ve işe koyulmak için finansman sağlayacak inda emin değilim. Bence tam aksine, girişimciliği desteklesanları beklemezler. Hükümetlerin ve büyük şirketlerin çomek için yapması gerekenler şunlar: Demode olmuş, geğunun özenli ama hantal süreçleri vardır ve ihtiyaç
reksiz düzenlemeleri kaldırıp kuralları net
duyulan tüm bütçelere önceden sahip olmadan
olarak belirlemek ve yoldan çekilmek; genç
fırsatların peşinden koşmazlar. Kaufmann
şirketlerden satın alma yapmak, bunu yaparVakfı’nın son araştırması ABD’deki bütün
ken de hızlı karar vermek, hantal tedarik ve
Bir marka
yeni işlerin büyük ve yerleşik firmalarca
satın alma süreçlerini ortadan kaldırmak
oluşturmak 20 yıl
değil startup’lar tarafından yaratıldığını
ve zamanında ödeme yapmak (30 gün ya
ve üzeri bir zaman
gösteriyor.
da daha erken). Girişimciliği desteklemek
alır, Türkiye
ve teşvik etmenin en iyi yolu iş dostu bir
bence doğru
Dünyanın inovasyona da
ekosistem
yaratmaktan geçer. Hızlı ve şefyolda.
ihtiyacı var…
faf devlet hizmetleri ve karar verme süreci
İnovasyon, buluş ve ticarileşmenin toplamıolması şart.
dır. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik
alanlarına hükümet yatırımı temel bir başlangıç. ArTeknoloji ve mühendislik alanında efsane
Ge’ye hem hükümet hem de özel sektör yatırımı da temel
olan MIT’nin sırrı ve buradaki inovasyon
nitelikte ama yeterli değil. Buluş yapanlar, çığır açan fikirgeleneğinin ana unsurları neler?
lerini nadiren kendi kendilerine ticarileştirebiliyor. Ancak
MIT, Harvard, Berkeley, Stanford, Austin’deki Teksas Ünibuluş yapan birinin, buluşunu laboratuvarın rahat atmosversitesi gibi okulların dünya standartlarında kabul edilmeferinden piyasanın amansız ortamına taşıyacak girişimciler
sinin nedeni öğrenciler, öğretim kadroları ve fon için kıyave kurum içi girişimcilerle takım oluşturması gerekir.
sıya rekabet etmeleri. MIT’deki inovasyon ruhu sınıflara,
yurtlara ve laboratuvarlara yayılmış durumda. Çığır açan
Startup’larda temel başarı kriterleri
bir teknoloji icat etmek yeterli değil; bu yeni konsept uygusizce hangileri?
lamaya geçirilmeli, sınanmalı ve yeni ürün, genellikle ticaSon 20 yılda, gelirlerini bir milyar doların üzerine taşımış
rileştirme için bu alana odaklanmış bir startup aracılığıyla
ABD’deki en başarılı yeni şirketlerin kurucuları, 40 ve üzelaboratuvardan piyasaya taşınmalı, küresel olarak hakimiyet
ri yaştaki ekiplerle, ciddi bir iş deneyimine sahip olarak
kurması sağlanmaya çalışılmalı.
yola çıkmış. Deneyimsiz, genç üniversite öğrencilerinden
oluşan ekipler (mühendislikte yüksek derecesi olanlar biUzun yıllardır gözlemleme fırsatı
le) ne kadar hevesli ve enerjik olsalar da nadiren büyük ve
bulduğunuz Türk girişimciler hakkında ne
sürdürülebilir firmalar kurabiliyor. Ar-Ge yardımlarından
düşünüyorsunuz?
beslenen kuluçka sürecindeki çok az sayıda startup bir düBugüne kadar tanıştığım en başarılı Türk girişimcilerin çoMART 2013

42

OPTİMİST

En iyi
girişimcilerin
Türkiye’ye dönerek
küresel şirketler
kurmaları için
girişimcilik
ekosisteminin
küresel olarak rekabet
edebilir durumda
olması şart.

ğu yurtdışında yaşıyor ya da bir süre yaşamış ve çalışmış.
Genellikle de Boston, Austin ve Silikon Vadisi gibi girişimciliğin sıcak olduğu yerlerden geliyorlar. Ve bu bahsettiğim
tüm özellikleri taşıyorlar. İyi iş deneyimleri, dünya standartlarında yöntemleri var ve iş süreçlerinde uzmanlaşmışlar.
Yeteneğe, piyasalara ve sermayeye erişebiliyorlar. Seçenekleri ve fırsatları bol. Birlikte çalıştığım Türk teknoloji şirketleri her geçen gün daha inovatif ve küresel hale geliyor.
İşlerini en yüksek uluslararası ve etik standartlarda yürütüyorlar çünkü güvenin uzun vadeli rekabet üstünlüğünü
getirdiğini çok iyi biliyorlar. En iyi girişimcilerin Türkiye’ye
dönmesi ve yüksek değerli işler yaratacak küresel şirketler
kurmaları için Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin dünya standartlarında ve küresel olarak rekabet edebilir durumda olması şart. Türkiye’deki nitelikli kuruluşların çoğu da
inovasyonun kaçınılmaz olduğunu anlıyor ve Türk buluşçuları desteklemek için hızlı hareket ediyor. Dış denetim ve
şeffaflığa yönelik diğer adımları gerekli kılan yeni ticaret
kanunu da çok büyük destek oluyor. Basının da oynaması
gereken önemli bir rol var. Bir şirket deneyip de başarısız olduğunda eleştirilmemeli, kutlanmalı. Başarısızlık öğrenmedir. Kişisel olarak, “daha önce denemiş”, yetişkin takımlara
yatırım yapmayı tercih ederim. Denemek ve başarısız olmak
paha biçilemez bir deneyim olabilir.

halihazırda etkileyici ve dünyaca tanınan bir marka haline
geliyor. Godiva da öyle. Bir marka oluşturmak 20 yıl ve üzeri
bir zaman alır, Türkiye bence doğru yolda.
Ne yapılmalı?
Hem içerde hem dışarda karşılanmamış ihtiyaçları aramak
ve bu ihtiyaçları karşılayacak yeni yollar aramak. Büyük
düşünün, hırslı olun, oyunu değiştirmek ve kazanmak için
oynayın. Türkiye’deki girişimciler “Tanrı gibi yaratmalı, kral
gibi yönetmeli, köle gibi çalışmalı…”
Türkiye’de Silikon Vadisi kurma yönünde
tartışmalar var. Bunun gerçekleşebilmesi ve
sürdürülebilir kılınması için nasıl bir kültür ve
girişimcilik ortamına ihtiyaç var?
Hedef en iyi yetenekleri kendine çekmek ve Türkiye’yi olunması gereken bir yer haline getirmekse tam bir şeffaflıkla,
aktif rekabetle, büyük bir dijital altyapıyla ve startup’lardan
ürün satın alıp zamanında yaptığı ödemeyle onların büyüyüp gelişmesini sağlayacak agresif, açık fikirli müşterilerle
yola çıkmayı öneririm. Bunlar girişimcilik ekosistemi için
önemli unsurlar. Kişisel olarak bağışlardan, sübvansiyonlardan, kolay fonlamadan kaçınırdım. İyi niyetli bu sosyal
programların birçoğu -Avrupa’nın çoğu yerinde gördüğümüz gibi- canlı, dinamik bir girişim ekosistemi inşasına yardım etmek yerine genellikle bunu baltalıyor.

Küresel çapta çok az Türk markasının olmasını
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Aralık 2012’de İstanbul’da düzenlenen İnovasyon Zirvesi’nde
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Türk markalarını geliştirme yönündeki vaatlerinden çok etkilendim. Arçelik
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Girişimcilik kültürünün yaratılabileceğine
inanıyor musunuz?
Kesinlikle evet! Ve yanlış politikalarla yerle bir de edilebilir.
43

OPTİMİST

